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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) vem atuando, desde o final 
de março, em diversas linhas de 
frente nas ações de combate ao novo 
coronavírus. Organizações Militares 
de todo o país estão unindo esforços 
para mitigar os efeitos que a pan-
demia vem causando na sociedade. 
Ações como desinfecção de locais de 
grande circulação de pessoas, doa-
ção de kits de alimentação, capacita-
ção de civis e agentes públicos, bem 
como pesquisa, desenvolvimento e 
produção de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPI) e materiais de 
apoio a hospitais e profissionais de 
saúde estão entre as iniciativas rea-
lizadas pela Marinha do Brasil (MB).  

As ações de desinfecção de locais 
públicos tiveram início no final do 
mês de março. A Estação das Barcas 
(Praça XV) foi o primeiro local a ser 
desinfectado, no dia 26 de março e, 
no dia 28, o Terminal Alvorada do 

Especial Covid-19: Corpo de Fuzileiros Navais atua na prevenção 
e no combate ao novo coronavírus

BRT também passou pelo proce-
dimento. No mês de abril, uma 
série de iniciativas foi realizada. 
No dia 8, a Estação das Barcas de 
Paquetá passou por desinfecção, 
em ação coordenada com o Co-
mando Conjunto Leste. Na oca-
sião, foram empregadas Embarca-
ções de Desembarque de Viatura e 
Pessoal (EDVP) e Embarcações de 
Desembarque de Viatura e Mate-
rial (EDVM), além de um destaca-
mento de Fuzileiros Navais com-
posto por cerca de 30 militares 
especializados em procedimentos 
de Defesa Nuclear, Biológica, Quí-
mica e Radiológica (NBQR).

No dia 13, o prédio do Minis-
tério da Economia, no Centro do 
Rio, foi o alvo dos Fuzileiros Na-
vais, que utilizaram descontami-
nante a base de hipoclorito de só-
dio, com cloro ativo e álcool 70%, 
para desinfectar pontos no interior 

do edifício com maior circulação de 
pessoas, como saguões, escadas e 
caixas eletrônicos, além de bancos 
de madeira, corrimões e maçanetas 
de portas. A ação durou cerca de 3 
horas e está inserida no contexto da 
Operação COVID-19, que atende 
às diretrizes emanadas pelo Minis-
tério da Defesa, no que se refere ao 
emprego das Forças Armadas na 
prevenção e no combate ao vírus.

Nos dias 15 e 16 de abril, mili-
tares do Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais de Defesa NBQR 
da Marinha do Brasil realizaram a 
desinfecção das estações de VLT 
do Museu do Amanhã, Carioca, 
Praça XV, Cristiano Otoni e Cen-
tral do Brasil, situadas no Centro 
do Rio de Janeiro.

No dia 23 de abril, a Rodoviária 
do Rio foi desinfectada, durante 
ação que durou cerca de 2 horas. 
Já no dia 24, funcionários do Aero-

Caro leitor, 

Este ano, elegemos o Profissionalismo como valor essencial a ser traba-
lhado. O Profissionalismo sintetiza os demais valores essenciais cultuados 
pelo CFN: a Honra, a Competência e a Determinação. Reúne atitudes pau-
tadas na disciplina e na qualificação técnico-profissional, que norteia a bus-
ca pelo cumprimento do dever sob qualquer circunstância, zelando sempre 
pela adequada utilização de recursos.

O Corpo de Fuzileiros Navais é formado integralmente por militares pro-
fissionais, em permanente condição de pronto emprego em um amplo espec-
tro de atividades. Tal capacidade para cumprir qualquer missão recebida, 
atendendo os interesses nacionais a qualquer tempo e em qualquer lugar, 
só se concretiza pelo alto grau de profissionalismo com que são forjados os 
combatentes anfíbios, o que faz com que nos coloquemos expostos a riscos 
extremos, se necessário, para o bem de nosso povo e pelos anseios da nação. 

Em momentos desafiadores, como na atual pandemia da Covid-19, temos 
trabalhado intensamente para minimizar as consequências enfrentadas pela 
sociedade. Em apoio aos órgãos de segurança pública e de saúde, estamos 
realizando ações por todo o território nacional, em diversas frentes, como 
a desinfecção de locais de grande circulação de pessoas; a capacitação de 
agentes públicos e civis; a doação de kits de alimentação e doação de sangue; 
bem como a pesquisa, a produção e o desenvolvimento de Equipamentos de 
Proteção Individual e materiais de apoio aos hospitais e ao pessoal que está 
na vanguarda do combate ao coronavírus. 

Nesta edição, trazemos um Especial com algumas das ações que vêm 
sendo realizadas pelo CFN desde o início da pandemia. Trazemos, ainda, 
outras ações realizadas nesse intrincado período, que, de alguma forma, 
foram relacionadas ou condicionadas pela Covid-19, como a passagem do 
cargo de Comandante-Geral do CFN e a live da Banda Sinfônica na Ilha 
Fiscal, ambas transmitidas ao vivo e acompanhadas remotamente por mi-
lhares de pessoas.

ADSUMUS!

PAULO MARTINO ZUCCARO

Almirante de Esquadra (FN)

Comandante-Geral

Conheça as principais ações realizadas na área Rio

Operação COVID-19 foi realizada em todo o território nacional, em apoio aos Comandos Conjuntos de cada região
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Rodoviária do Rio passou por ação de combate ao novo coronavírus no dia 23 abril, com desinfecção de locais 
de grande circulação de pessoas

Estações de VLT do Centro do Rio passaram por desinfecção  nos dias 15 e 16 
de abril

porto do Galeão, no Rio de Janeiro, 
receberam instruções teóricas e prá-
ticas de ações de Defesa NBQR. O 
objetivo da ação, realizada por mili-
tares do Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC) e 
do Centro de Defesa NBQR da MB, 
foi capacitar e trocar experiências 
com os técnicos que atuam no aero-
porto nas áreas de saúde, engenha-
ria de manutenção, sustentabilida-
de, resposta e emergência e limpeza 
predial, para que estejam aptos a 
auxiliar na prevenção e no combate 
à pandemia nas instalações do Ga-
leão. Na parte da tarde, os funcioná-
rios do aeroporto puderam colocar 
em prática as instruções recebidas e 
realizaram, em conjunto com os Fu-
zileiros Navais, a desinfecção das 
instalações e a limpeza no portão 
de acesso às aeronaves. 

Como parte das ações da “Ope-
ração Grande Muralha”, as Organi-
zações Militares do Corpo de Fuzi-
leiros Navais situadas na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras pas-
saram por desinfecção no dia 7 de 
maio. A novidade da ação ficou por 
conta da desinfecção de áreas ex-
ternas e da utilização de uma nova 
substância, o quaternário de amô-
nio, também recomendado pela 

Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária no combate à Covid-19 e 
com eficácia comprovada na elimi-
nação de micro-organismos.

As instalações do Colégio Naval 
também passaram por desinfecção 
nos dias 17 e 18 de junho. O Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros 
Navais de Defesa NBQR realizou, 
ainda, ações de combate à prolife-
ração do novo coronavírus no mu-
nicípio de Magé-RJ, ultrapassando, 

no dia 21 de maio, a 50á ação de 
desinfecção no estado do Rio de 
Janeiro, totalizando uma área de 
descontaminação de 103.052 me-
tros quadrados.

Confira também, nesta edição 
especial, algumas das iniciativas 
que vêm sendo implementadas 
pela Marinha do Brasil e o Corpo 
de Fuzileiros Navais no combate à 
pandemia da Covid-19 em todo o 
território nacional

Atuação nacional: O CFN na desinfecção de locais de grande 
circulação de pessoas

Como parte da “Operação 
COVID-19”, a Marinha do Brasil 
atuou na desinfecção de locais 
de grande circulação de pesso-
as em todo o território nacional, 
por meio de Comandos Con-
juntos distribuídos por todos os 
Distritos Navais. Além disso, no 
âmbito da “Operação Muralha”, 
também foram realizadas ações 
de desinfecção nas Organizações 
Militares da Força.

No dia 2 de abril, o Grupamen-
to Operativo de Defesa NBQR do 
Comando do 6º Distrito Naval, 
apoiado por militares do Exérci-
to Brasileiro e da Polícia Militar 
de Mato Grosso do Sul, realizou 
a desinfecção do Aeroporto In-
ternacional de Campo Grande. A 
operação foi solicitada pela Em-
presa Brasileira de Infraestrutu-
ra Aeroportuária ao Comando 
Conjunto Oeste. Cerca de 40 mi-
litares participaram da operação. 
O Comandante do 3º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas, Capitão 
de Fragata (FN) Alberto Luís da 
Costa Santos, destacou que todas 
as medidas de proteção, indivi-
duais e coletivas, foram tomadas. 
“Todos os militares envolvidos 
na ação concluíram o curso Es-
pecial de DefNBQR”. Medidas 
como isolamento e interdição de 
acessos foram empregadas. 

Militares do 2° Batalhão de Ope-
rações Ribeirinhas (2ºBtlOpRib) 

atuaram em diversas áreas sob jurisdi-
ção do Comando do 4º Distrito Na-
val. No dia 9 de abril, foram desin-
fectados pontos de ônibus no bairro 
da Marambaia, em Belém-PA. Fo-
ram empregados 50 militares, que 
atuaram nas ações de desinfecção 
de importantes vias do município 
e de alta circulação de pessoas e 
transporte coletivo.

Também foi feita a desinfecção do 
Comando-Geral da Polícia Militar 
do Estado do Pará (PMPA), com foco 
nas viaturas do Comando-Geral da 
PMPA, que são constantemente acio-
nadas a realizar ações em diversos 
bairros da Região Metropolitana de 
Belém-PA. Instalações da Secretaria 
de Saúde do Estado do Pará também 
passaram pelo procedimento, em 

uma ação que durou cerca de duas 
horas e contou com a participação 
de 16 militares. Na ocasião,  foi 
promovida, ainda, uma campanha 
de conscientização para divulgar 
medidas preventivas de combate à 
Covid-19 na Feira da Providência, 
em Belém-PA.

Outros locais que passaram 
por desinfecção foram a Funda-
ção ParáPaz, em Belém-PA, e o 
Laboratório Federal de Defesa 
Agropecuária do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, em Belém-PA, que pos-
suem como principal atribuição 
as ações de monitoramento, con-
trole e fiscalização de alimentos, 
bebidas e insumos produzidos e 
comercializados no Brasil. 
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Em ação coordenada no Co-
mando Conjunto Norte, os milita-
res também atuaram no Mercado 
Municipal do bairro da Pedreira, 
em Belém-PA, no Instituto de Ges-
tão Previdenciária do Estado do 
Pará e na Unidade Coordenadora 
do Programa de Saneamento da 
Bacia Estrada Nova, organização 
responsável por solucionar pro-
blemas socioambientais que afe-
tam os habitantes da Bacia Hidro-
gráfica Estrada Nova de Belém. 

O Banco Central do Brasil e a 
Empresa Brasileira de Infraestru-
tura Aeroportuária (Infraero), em 
Belém-PA, foram outras institui-
ções que receberam a Equipe de 
Resposta Nuclear, Biológica, Quí-
mica e Radiológica do 2ºBtlOpRib, 
bem como o Hospital Divina Pro-
vidência, no município de Maritu-
ba-PA. A unidade de saúde atende 
pacientes oriundos de mais de 72 
cidades paraenses referenciados 
pela central de regulação do esta-
do do Pará. 

No âmbito da Operação “Verde 
Brasil II”, foi realizada a desin-
fecção da aeronave EC-125 Super 
Cougar, da Marinha do Brasil, 
na Base Prioritária de Operações, 
em Marabá-PA. A Operação “Ver-
de Brasil II” consiste no emprego 
das Forças Armadas na Garantia 
da Lei e da Ordem em ações pre-
ventivas e repressivas contra deli-
tos ambientais e combate a focos 
de incêndio que eventualmente 
ocorram em áreas de fronteiras, 
em terras indígenas, em unidades 
federais de conservação ambiental 
e em outras áreas dos estados que 
compõem a Amazônia Legal.

No estado do Amazonas, a 
Equipe de Resposta Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica 
do 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas desinfectou áreas con-
sideradas críticas do Hospital e 
Pronto-Socorro João Lúcio, situa-
do no bairro São José, zona leste 
de Manaus-AM. Participaram da 
ação 66 militares da Marinha do 
Brasil. A Organização Militar tam-
bém realizou ação de desinfecção 

em áreas de grande circulação de 
pessoas do Aeroporto Internacio-
nal Governador Jorge Teixeira, em 
Porto Velho-RO.

Na capital federal, militares do 
Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília (GptFNB) e do Exér-
cito Brasileiro realizaram a des-
contaminação da Penitenciária do 
Distrito Federal I. A ação foi coor-
denada pelo Comando Conjunto 
Planalto, formado por militares 
das Forças Armadas, em continui-
dade às ações de prevenção e en-
frentamento ao novo coronavírus. 
Foram descontaminadas as quatro 
alas que compõem o Bloco D da 
Penitenciária. A ação contou com 
70 militares da Marinha do Brasil 
e do Exército Brasileiro. No dia 
18 de junho, a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Ceilândia 
foi desinfectada por 60 militares 
do Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília, integrantes do 
Grupamento Operativo de Fuzi-
leiros Navais Muralha Planalto. 
Além da desinfecção, também foi 
realizada uma capacitação básica 
voltada para os funcionários da 
UPA. Outra ação realizada pelo 
Grupamento foi a desinfecção na 
Advocacia-Geral da União (AGU). 
A operação contou com a partici-
pação de 55 militares da Marinha 
do Brasil, que desinfectaram as 
áreas comuns do Edifício-Sede I 
da AGU, dos corredores, das es-
cadas, das portas, das maçanetas 
e das entradas principais dos 14 
andares do prédio.

Porto Velho

Campo Grande

Sorocaba

Brasília

Rio de Janeiro

Rio Grande

Salvador

Natal

Belém
Manaus

ADSUMUS
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O Almirante de Esquadra (FN) Paulo Mar-
tino Zuccaro tomou posse como novo Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, na 
manhã do dia 12 de maio. O ato, presidido pelo 
Comandante da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Ilques Barbosa Junior, aconteceu na Forta-
leza de São José da Ilha das Cobras, no Centro 
do Rio, e foi transmitido em tempo real pelo 
Facebook da Marinha do Brasil (MB), atingin-
do cerca de 100 mil pessoas.

O Almirante de Esquadra (FN) Zuccaro assu-
miu o lugar ocupado pelo Almirante de Esqua-
dra (FN) Alexandre José Barreto de Mattos nos 
últimos três anos. A ocasião foi marcada pela 
passagem do estandarte do CFN ao novo Co-
mandante-Geral empossado, que saudou, em 
sua fala, todas as pessoas que acompanhavam 
o ato remotamente, destacando que terá pela 
frente uma jornada de muita responsabilidade. 
“Meu Comando começa em um cenário bas-
tante adverso, por estarmos passando pela fase 
mais crítica, no Brasil, da pandemia do novo 
coronavírus, um inimigo invisível, insidioso e, 
em muitos casos, letal. Talvez minha mais im-
portante tarefa, ao menos nesses movimentos 

Passagem do cargo de Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
atinge 100 mil pessoas em transmissão ao vivo

iniciais, seja contribuir para que o Comandante 
da Marinha nos guie a um porto seguro cruzan-
do os mares muito revoltos que vemos à proa”, 
declarou o Almirante.

Após 48 anos de Serviço Ativo na MB, o Al-
mirante de Esquadra (FN) Alexandre agradeceu 
o apoio recebido ao longo da carreira e se mos-
trou orgulhoso ao constatar os avanços alcança-
dos neste último ciclo. “O envolvimento do CFN 
em atividades de diversas naturezas tem crescido 
de maneira exponencial. Temos trabalhado inten-
samente no combate ao coronavírus, em ações 
de desinfecção em locais de grande circulação de 
pessoas, na capacitação de pessoal militar e civil 
e também na produção de máscaras de proteção, 
equipamentos e acessórios de uso hospitalar. É 
com grande orgulho que constato estes e outros 
avanços, fruto do trabalho incansável dos Oficiais 
e Praças, tanto homens quanto mulheres, que 
abraçaram essa profissão como meio de se doar a 
serviço da Pátria”, afirmou.

Participaram do ato, ainda, os Comandantes da 
Força de Fuzileiros da Esquadra, do Pessoal de Fu-
zileiros Navais, do Material de Fuzileiros Navais e 
o Secretário da Comissão de Promoção de Oficiais.

Matéria de capa 
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Além da desinfecção de locais de grande circulação 
de pessoas e da capacitação de civis e agentes públi-
cos, as ações de Responsabilidade Social também vêm 
sendo prioridade para a Marinha do Brasil. Ao longo 
do trimestre, diversas Organizações Militares (OM) 
do Corpo de Fuzileiros Navais se prontificaram a fa-
zer parte dessa corrente de solidariedade e realizaram 
ações como doação de kits de alimentação, doação de 
sangue, campanhas de conscientização, entre outras.

No dia 9 de abril, o Centro de Educação Física Almi-
rante Adalberto Nunes distribuiu kits de alimentação 
a 500 famílias das crianças e adolescentes que fazem 
parte do Programa Forças no Esporte (PROFESP) e do 
Projeto João do Pulo atendidos pela OM. No Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Camargo foram entre-
gues mil cestas básicas às crianças e jovens atendidos 
pelo PROFESP na OM, nos dias 14 e 15 de abril.

O 1º e o 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas tam-
bém distribuíram kits de alimentação para familiares 
dos alunos que participam do Programa Forças no 
Esporte e que estudam na rede pública de ensino. Em 
Belém-PA, a entrega dos alimentos ocorreu em cinco 
escolas municipais, beneficiando cerca de cem famílias.

Capacitação em procedimentos de Defesa NBQR para combate à Covid-19

A Marinha do Brasil (MB) realizou diversas capacita-
ções ao longo dos meses de abril, maio e junho. No Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), o Es-
tágio de Qualificação Técnica Especial de Atuação contra 
a Proliferação da Covid-19 da MB qualificou mais de 500 
alunos brasileiros e de nações amigas. Realizado pela Es-
cola de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica 
(NBQR) e com sua versão internacional coordenada pelo 
Centro de Operações de Paz de Caráter Naval, do CIASC, 
o estágio subsidiou militares da MB e de 21 nações amigas 
com conhecimentos detalhados sobre agentes biológicos e 
o novo coronavírus. A atividade foi realizada no formato 
de Ensino a Distância por meio da plataforma Moodle, dis-
ponibilizada em três idiomas: português, inglês e espanhol. 
No início de abril, já haviam sido qualificados 41 militares 
da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro no Estágio.

Também foram ministradas, em prol do Comando 
Conjunto Leste, duas capacitações com instruções teóricas 
e práticas de Defesa NBQR para padres da arquidiocese do 
Rio de Janeiro, irmãs do Colégio Santo Antônio e funcioná-
rios da prefeitura de Duque de Caxias. A instrução ocor-
reu no CIASC, com o apoio do Centro de Defesa NBQR da 
MB. No total, foram capacitadas 120 pessoas para atuarem 
no auxílio à contenção do avanço do novo coronavírus.

No dia 6 de maio, foram capacitados militares do Ga-
binete de Segurança Institucional e funcionários civis no 
combate à proliferação da Covid-19, no Aeroporto de Ja-
carepaguá – Roberto Marinho.

Integrantes da Polícia Militar e Civil, no Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro, no bairro de Sulacap, re-
ceberam capacitações com instruções teóricas e práticas, 
ministradas por militares da Escola de Defesa NBQR do 
CIASC, com a colaboração de militares do Exército Brasi-
leiro. No total, foram capacitados 240 policiais.

Funcionários do Hospital Federal do Andaraí e no 
Hospital Municipal Moacyr do Carmo, no Rio de Janeiro-
-RJ, também passaram por capacitação de desinfecção. 

No dia 20 de maio, as Forças Armadas brasileiras, por 
meio do Comando Conjunto Leste, uniram-se para capa-
citar profissionais de imprensa em procedimentos de de-
sinfecção no combate ao novo coronavírus. A ação, reali-
zada no hospital de campanha do Riocentro, na zona oeste 
do Rio de Janeiro, teve como objetivo apresentar técnicas 
de desinfecção e limpeza aos funcionários de veículos de 
imprensa. A programação também contou com uma apre-
sentação de músicos das três Forças Armadas em home-
nagem aos profissionais de saúde. 

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) 
do Estado do Rio de Janeiro recebeu militares da Escola 
de Defesa NBQR do CIASC. Participaram da instrução 
84 agentes públicos, entre integrantes da Polícia Civil e 
Militar, da Defesa Civil, dos Bombeiros e funcionários da 
administração e serviços gerais do CICC. 

Em junho, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro foi 
alvo dos militares da Marinha do Brasil, que levaram 
orientações a 37 funcionários do local sobre a desinfecção 
preventiva de ambientes, tornando-a uma tarefa rotinei-
ra no combate ao novo coronavírus. No mesmo mês, 35 
funcionários e voluntários da Cruz Vermelha brasileira 
foram capacitados pelos Fuzileiros Navais da Escola de 
Defesa NBQR do CIASC.

No âmbito do Comando do 9º Distrito Naval, o 1º Ba-
talhão de Operações Ribeirinhas (1°BtlOpRib) promoveu o 
6° Estágio Básico de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (NBQR), em Manaus-AM. Vinte e um alunos 
concluíram a formação, entre militares da Marinha do Bra-
sil, do Exército Brasileiro e do Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado do Amazonas, totalizando 160 militares forma-
dos pelo 1°BtlOpRib desde o início da pandemia. 

A Marinha do Brasil ministrou diversas capacitações com instruções teóricas e práticas

Desde o início da pandemia, 160 militares foram formados 
no Estágio Básico de Defesa NBQR, em Manaus

Instruções visam a tornar a desinfecção preventiva como 
tarefa rotineira no combate à Covid-19

Profissionais de imprensa foram capacitados em ação rea-
lizada no Hospital de Campanha do Riocentro

Integrantes das Polícias Civil e Militar, da Defesa Civil, dos 
Bombeiros e funcionários administrativos das instituições 
participaram das capacitações

Responsabilidade Social

No CIASC, foram distribuídas mil cestas básicas 
aos  jovens do PROFESP e seus familiares
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Ciência e Tecnologia

Em complemento às medidas preventivas já imple-
mentadas pela Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador (BFNIG) no enfrentamento à pandemia da 
Covid-19, militares da tripulação desenvolveram um 
totem para facilitar a higienização das mãos, ao mesmo 
tempo que garante a segurança durante o uso do álcool 
em gel. A proposta evita que o militar se contamine to-
cando na embalagem do produto e possibilita o uso em 
operações onde nem sempre há facilidade de instalação 
de pontos d’água.

O dispositivo, idealizado e produzido pelo Segun-
do-Sargento André e Terceiro-Sargento Catão, possui 
acionamento por pedal, o que garante que o álcool seja 
aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de 
tocar em nada após a higienização. Além disso, possibi-
lita a adequação de qualquer tipo de dispenser de álcool 
gel e possui alta durabilidade.

Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador desenvolve dispositivo que libera álcool gel 
ao ser acionado com os pés

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais amplia produção de equipamentos para 
auxiliar no combate à pandemia da Covid-19

Em virtude da praticidade e segurança, o dispositivo 
foi pensado para ser instalado em locais de grande cir-

culação na Or-
ganização Mi-
litar, tais como 
os acessos aos 
ranchos e pon-
tos de apoio 
a exercícios, 
contribuindo 
para intensifi-
car a higieni-
zação pessoal, 
ferramenta im-
portante frente 
ao combate à 
Covid-19.

Especial Covid-19 Especial Covid-19 

as ações, foram entregues 6,7 toneladas de alimentos, 
correspondentes a 450 kits de alimentação, para famí-
lias residentes em Natal, Macaíba e São Gonçalo.

No dia 16 de abril, militares do 1º Batalhão de Ope-
rações Ribeirinhas realizaram doação de sangue na 
unidade móvel de coleta da Fundação Hospitalar de 
Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, que esteve 
na Organização Militar. Ao todo, cem militares parti-
ciparam do ato de solidariedade.

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas promoveu, 
ainda, ação de conscientização sobre medidas preventi-
vas no combate à propagação do novo coronavírus no 
mercado Ver-o-Peso, em Belém-PA. O local é conhecido 
pelo comércio de peixe e açaí, praticado pela população 
ribeirinha, que vive em regiões isoladas e, por isso, tem 
acesso limitado a informações. A iniciativa teve como 
objetivo eliminar o medo que provém da desinforma-
ção e orientar quanto aos cuidados necessários com 
apoio de militares da área de saúde.

Militares do 2ºBtlOpRib promoveram ação de cons-
cientização em mercado público de Belém

No CEFAN, 500 famílias receberam kits de ali-
mentação

Em 8 de abril, Grupamento de Fuzileiros Navais do 
Rio Grande distribuiu 1.801 cestas básicas

De 19 a 28 de maio, Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Natal entregou kits de alimentação

No dia 8 de abril, o Grupamento de Fuzileiros Na-
vais do Rio Grande entregou 1.801 cestas básicas em 
dez escolas estaduais do município e, no dia 30 do 
mesmo mês, o Grupamento entregou 144 cestas bási-
cas para as famílias de alunos do Centro de Convívio 
dos Meninos do Mar, projeto vinculado à Universida-
de Federal do Rio Grande que atende jovens estudan-
tes em situação de vulnerabilidade social e econômi-
ca. Já o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
doou, em 8 de maio, kits de alimentação às famílias 
cadastradas no Programa Forças no Esporte.

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela 
Alves, por sua vez, iniciou em 12 de maio a entrega de 
cestas de alimentos para famílias dos alunos do Curso 
de Formação de Soldados Fuzileiros Navais.

De 19 a 28 de maio, o Comando Conjunto Rio Gran-
de do Norte e Paraíba doou kits de alimentação para 
famílias beneficiadas pelo PROFESP do núcleo do 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal. Durante 

A Marinha do Brasil está atuando em várias frentes no 
combate à pandemia da Covid-19. O uso da tecnologia na 
pesquisa, no desenvolvimento e na produção de itens de 
proteção é uma delas. À frente deste trabalho está o Cen-
tro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais  (CTecCFN) 
com o apoio do Centro de Intendência da Marinha em Pa-
rada de Lucas (CeIMPL), ambos no Rio de Janeiro.  

Além da produção de Equipamentos de Proteção 
Individual, como as máscaras faciais face shield, feitas a 
partir de impressoras 3D, e máscaras cirúrgicas, tam-
bém estão sendo produzidos novos dispositivos para 
auxiliar na prevenção à pandemia. No mês de abril, 
foi produzida uma caixa de proteção em acrílico e um 
dispositivo de intubação endotraqueal para auxiliar na 
proteção dos profissionais de saúde contra a contami-
nação por aerossóis, em especial àqueles ligados ao ví-
rus da Covid-19. Também foram produzidos kits hos-
pitalares, fabricados em aço carbono, compostos por 

cama, biombo, 
suporte para 
soro e escada.

Desenvolvidos 
em tempo recorde, 
os protótipos fo-
ram encaminhados 
ao Hospital Naval 
Marcílio Dias, onde 
foram submetidos à 
avaliação e aprovados para uso no período de combate 
à pandemia da Covid-19. Outros projetos, como câme-
ra de pressão negativa, regulador de máscara cirúrgica 
e respirador mecânico ainda estão em fase de estudo. 

Para dar conta da demanda crescente destes equi-
pamentos, o Centro necessitou passar por adaptações e 
transformar instalações em verdadeiras linhas de pro-
dução, utilizando a capacidade plena de seus militares, 
que estão trabalhando 24 horas por dia, durante os sete 
dias da semana, em esquema de rodízio.

Essas ações estão inseridas no contexto da “Ope-
ração Grande Muralha”, deflagrada pela Marinha do 
Brasil no final de março para auxiliar no combate e na 
prevenção à Covid-19.
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CFN no Mundo

Após ser premiado, em janeiro, 
como “Instrutor do Ano” de 2019, 
no Instituto do Hemisfério Ociden-

Dois Oficiais da Marinha do 
Brasil receberam, no dia 3 de junho, 
prêmios acadêmicos após concluí-
rem com sucesso seus respectivos 
cursos realizados na Marine Corps 
University, nos Estados Unidos. 
O Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Valentini, concludente do Marine 
Corps War College, equivalente ao 
Curso de Planejamento Estraté-
gico da Marinha, foi agraciado 
com o prêmio American, British, 

O Centro de Operações de Paz de 
Caráter Naval, do CIASC, realizou, 
de 22 a 26 de junho, o Estágio de 
Operações de Paz de Caráter Naval 
Turma I/2020.

O estágio contou com a partici-
pação de sete militares que integra-
rão o Estado-Maior da Força Tarefa 
Marítima da Força Interina das Na-
ções Unidas no Líbano (UNIFIL) e 
teve como propósito prepará-los 

tal para Cooperação em Segurança 
- Western Hemisphere Institute for Se-
curity Cooperation (WHINSEC), nos 
Estados Unidos, o Capitão de Cor-
veta (FN) Adelton Ferreira Dias foi 
eleito, no dia 12 de maio, “Instrutor 
do Ano” do U.S. Army Training and 
Doutrine Command (TRADOC). Par-
ticiparam da disputa instrutores dos 
Estados Unidos, que representam 
80% do total, além de outros 17 pa-
íses, incluindo o Brasil. A cerimônia 

Oficial Fuzileiro Naval é eleito “Instrutor do Ano” pelo Exército americano

Oficiais Fuzileiros Navais são premiados pela Marine Corps University

Centro de Operações de Paz de Caráter Naval prepara próximo contingente do 
Estado-Maior da Força Tarefa Marítima da UNIFIL

Oficial da Marinha participa de painel internacional sobre liderança em 
Operações de Manutenção da Paz

CGCFN realiza troca de 
platinas de Almirante 
Fuzileiro Naval

ABL e Marinha doam 
livros para FAETEC

Marinha forma 117 mi-
litares no Estágio de 
Serviço de Polícia para 
Militares Femininas 

1º Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas realiza 
Estágio de Qualificação 
para o Serviço de Escolta 
e Patrulhamento

C-ApA-CFN inicia segun-
do bloco acadêmico em 
parceria com institui-
ções de ensino superior

Centro de Instrução e 
Adestramento de Bra-
sília recebe nova de-
nominação

Aconteceu no CFN

Ensino

A manhã do dia 30 de abril, em 
Brasília, foi marcada pela alteração de 
denominação do Centro de Instrução 
e Adestramento de Brasília (CIAB) 
para CIAB - Almirante Domingos de 
Mattos Cortez. A nova denominação 
é uma homenagem ao Almirante de 
Esquadra (FN) Cortez, primeiro ofi-
cial-general a alcançar as quatro es-
trelas no Corpo de Fuzileiros Navais, 
no ano de 1980.

A Academia Brasileira de Letras 
(ABL) e o Centro de Instrução Almi-
rante Sylvio de Camargo (CIASC) 
realizaram, no dia 8 de junho, uma 
doação de livros para a Fundação de 
Apoio à Escola Técnica (FAETEC) Ilha 
do Governador - Unidade Cocotá, no 
Rio de Janeiro-RJ. A contribuição feita 
pela ABL e entregue pelo CIASC faz 
parte de uma parceria estabelecida en-
tre as duas instituições em 2018, cujo 
objetivo é incentivar o hábito da leitura 
e a divulgação da literatura brasileira. 

O Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado de Oficiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais (C-ApA-CFN), 
realizado pelo Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo, ini-
ciou, em 9 de junho, seu segundo 
bloco acadêmico em parceria com 
instituições de ensino superior. 
Cursado em paralelo ao profissio-
nal, o módulo acadêmico visa ao 
exercício do pensamento crítico 
e reflexivo sobre conteúdos ope-
rativos e acadêmicos, tornando 
o oficial-aluno capaz de analisar, 
compreender e argumentar, de 
acordo com um ambiente em rápi-
da evolução, contribuindo para a 
resolução de problemas militares 
contemporâneos, situados no nível 
tático de condução da guerra. Face 
à pandemia da Covid-19, as aulas 
estão sendo conduzidas na moda-
lidade de ensino à distância.

O  então Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante de Esquadra (FN) Alexandre, 
realizou, no dia 27 de abril, a troca 
de platinas do Contra-Almirante 
(FN) Cláudio Leite, no Salão Sete de 
Março, na sede do CGCFN. Em suas 
breves palavras, o AE (FN) Alexandre 
elogiou a trajetória profissional do al-
mirante recém-promovido e desejou 
sucesso à frente do cargo de coman-
dante do CIASC.

A Marinha do Brasil formou 117 
militares do sexo feminino no Está-
gio Preparatório de Serviço de Polícia 
para Militares Femininas, que aconte-
ceu entre os dias 13 e 17 de abril. 

O Estágio, que era realizado so-
mente na Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval, este ano passou a 
ocorrer em todos os Distritos Navais 
do país, visando à capacitação das 
militares para atuarem na “Opera-
ção Grande Muralha”.

de premiação está prevista para ser 
realizada em agosto, na Virgínia, nos 
Estados Unidos.

A trajetória do Comandante Adel-
ton como instrutor nos Estados Uni-
dos teve início em 2018, quando foi 
designado chefe da Divisão de Táti-
cas do WHINSEC, na Geórgia, EUA. 
Ao longo de dois anos de comissão, 
esteve à frente de quatro cursos, dan-
do aulas para alunos de 26 países do 
hemisfério ocidental.

Canadian, Australian, and New 
Zealand Armies Program, destina-
do ao melhor trabalho na categoria 
“coalizão e interoperabilidade”. 
O oficial concorreu com outros 30 
alunos estrangeiros.

Concludente do Command and 
Staff College, curso equivalente ao 
Curso de Estado-Maior para Ofi-
ciais Superiores, o Capitão de Fra-
gata (FN) Leandro Marinho Morei-
ra recebeu o prêmio Brigadier A. W. 

Hammett Award, destinado a premiar 
a melhor monografia dentre os 30 
oficiais-alunos estrangeiros do curso.

O Capitão de Corveta (FN) Da-
vid Peixoto Manhães Junior partici-
pou, no dia 15 de junho, de um pai-
nel sobre liderança em Operações 
de Manutenção da Paz, organizado 
pelo Instituto de Cooperação de 
Defesa dos EUA para o Hemisfério 
Ocidental (WHINSEC), onde reali-
za intercâmbio. O painel fez parte 
do Curso de Operações de Paz para 
Pessoal de Estado-Maior oferecido 

para participarem de Operações de 
Paz de Caráter Naval sob a égide 
da Organização das Nações Uni-
das. Na ocasião, foram ministradas 
instruções relacionadas ao trabalho 
desenvolvido pelo Estado-Maior, 
como aspectos operativos, logísti-
cos, de inteligência, sanitários, den-
tre outros.

O Estágio foi realizado em con-
formidade com as condutas sanitá-

rias previstas na Circular n. 2/2020, 
do Comandante da Marinha.

pelo Instituto, e contou com outros 
três conferencistas e mais de 70 es-
pectadores, entre alunos e convida-
dos. Durante sua exposição, o CC 
(FN) Manhães abordou aspectos 
que contribuíram para o sucesso 
da participação do Brasil na Missão 
das Nações Unidas para a Estabi-
lização no Haiti e da Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das Na-
ções Unidas no Líbano . 

O 1º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas realizou, de 22 a 26 de ju-
nho,  o 2º Estágio de Qualificação 
para o Serviço de Escolta/Patrulha-
mento. Durante as aulas práticas 
e teóricas, 15 militares receberam 
instruções de regras de engajamen-
to e manejo de armamentos.
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Destaques

Live da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais figura 
entre os top 25 do YouTube

A data magna da Marinha, 11 de 
junho, foi celebrada de uma maneira 
inédita pelo Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN). O palco foi a Ilha Fiscal, 
na zona portuária do Rio de Janei-
ro, e o público, composto por mais 
de 200 mil pessoas, estava em casa, 
prestigiando o espetáculo da Banda 
Sinfônica do CFN pelo canal da Ma-
rinha do Brasil (MB) no YouTube.

A homenagem aos 155 anos da 
Batalha Naval do Riachuelo che-
gou a ser assistida por cerca de 
100 mil pessoas simultaneamente e 
alcançou a 25ª posição entre os ví-
deos mais assistidos no YouTube, 
reunindo centenas de comentários 
emocionados dos espectadores.

No repertório, foram executa-
das músicas clássicas e popula-
res, como “Ode a Alegria”; “He´s 
a Pirate”, tema do filme Piratas do 
Caribe; “Tom Carioca”; “Aquare-
la do Brasil”; e “Hey Jude”, entre 
outras. A live contou, ainda, com 
a participação de artistas consa-

grados, como o cantor Daniel, o 
maestro Isaac Karabtchevsky e 
o compositor Kiko Zambianchi, 
que deixaram mensagens ao pú-
blico e parabenizaram a Marinha 
do Brasil pela data.

Os profissionais da Saúde tam-
bém foram homenageados du-
rante a apresentação, que exibiu 
um vídeo com as principais ações 
que a MB vem realizando em prol 
do combate à Covid-19 em todo o 
país. Em seguida, foi dedicada a 

canção “Hero”, de Mariah Carey, 
àqueles que atuam na vanguarda 
do combate ao coronavírus.

Outra surpresa foi a participa-
ção do conjunto Fuzibossa inter-
pretando sucessos da MPB, para 
antecipar a comemoração do Dia 
dos Namorados, em 12 de junho. A 
apresentação também contou com 
a participação das gaitas de fole da 
Banda Marcial e do coro do CFN. A 
canção “Cisne Branco” encerrou a 
noite com chave de ouro.


