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O Presidente Michel Temer visitou, em 13 de novembro, o CEFAN, quando anunciou ampliação de 
investimentos para crianças e jovens do Rio de Janeiro.

Curso Expedito de 
Operações Ribeirinhas 
forma 28 militares

Por ocasião da Avaliação Externa 
de Ensino, protagonizada pela Dire-
toria de Ensino da Marinha (DEnsM), 
de 17 a 25 de outubro, o Centro de 
Educação Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN) alcançou o conceito 
“Excelente” em todas as dimensões 
avaliadas e no conceito geral da ava-
liação, totalizando a pontuação de 982 
pontos, dos 1 mil possíveis.

A Comissão de Avaliação Externa da 
DEnsM avaliou cinco dimensões da Su-
perintendência de Ensino da OM: Cor-
po Docente, Corpo Discente, Organi-

CEFAN é excelência no Ensino Naval
zação Didático-Pedagógica, Instalações 
e Pós-Escolar, em virtude dos cursos 
de carreira promovidos pelo Centro de 
Educação Física especializarem e aper-
feiçoarem militares pertencentes ao Cor-
po Auxiliar de Praças (CAP). Em sua 
estrutura, são ministrados os cursos 
de Especialização e Aperfeiçoamento 
em Educação Física (EP), os cursos ex-
peditos em Treinamento Físico Militar 
para Oficiais e Praças, além do Estágio 
de Habilitação para as Praças RM2 
provenientes do Programa Olímpico 
da Marinha (PROLIM).

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais inaugurou, no dia 1º de novembro, o XXII 
Salão de Artes Plásticas do Corpo de Fuzileiros 
Navais, no Museu Nacional de Belas Artes.

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador 
realizou, de 20 de outubro a 1º de novembro, o 2º 
Adestramento de Equipes, no litoral Norte da Bahia.

De 6 a 11 de novembro, a equipe de Saltos 
Ornamentais da MB participou de um treina-
mento com os atletas da Marinha Americana, 
em Annapolis (EUA).

A Banda Sinfônica emocionou o CEMA de Portugal, 
em visita ao Brasil no final de outubro, ao executar 
estilos musicais típicos do país europeu.

Após 26 semanas de muitas dificul-
dades, durante as quais os alunos passa-
ram por diversas provações na área físi-
ca, intelectual e psicológica, encerrou-se, 
no dia 12 de dezembro, o Curso Especial 
de Comandos Anfíbios (CEsComAnf), 
concluindo, assim, a formação dos no-
vos Operadores Especiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais. Iniciaram o Curso 47 
alunos e lograram êxito apenas 17, sen-
do quatro Oficiais, seis Sargentos e sete 
Cabos estabilizados, todos Fuzileiros 
Navais.

Durante o Curso, os alunos realiza-
ram diversas missões nos vários am-
bientes operacionais do Brasil: Selva 
(Manaus – AM), Pantanal (Ladário – MS), 
Caatinga (Lajes – RN), Montanha (São 
João Del Rei - MG) e Clima Frio (Ita-
tiaia – RJ), onde puderam colocar em 
prática todos os conhecimentos obtidos.

Concluíram com sucesso o 
CEsComAnf os seguintes militares: 

Conclusão do Curso Especial de 
Comandos Anfíbios/2017

Dos 46 militares das Forças Arma-
das e de Segurança Pública do Pará 
que iniciaram o 30º Curso Expedito de 
Operações Ribeirinhas, 28 alunos con-
cluíram com sucesso, superando as ad-
versidades específicas da região, além 
da fadiga, privação do sono, calor, frio, 
dentre outras que compõem a singular 
formação dos Combatentes Ribeiri-
nhos da Amazônia Oriental.

A cerimônia de formatura foi re-
alizada no dia 17 de novembro, no 
pátio central do 2º Batalhão de Ope-
rações Ribeirinhas.

 

Os 771 alunos do Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais-Turma II/2017 do Centro 
de Instrução Almirante Milcía-
des Portela Alves (CIAMPA) e do 
Centro de Instrução de Avalia-
ção de Brasília (CIAB) participa-
ram, de 17 a 28 de novembro, do 
exercício COROEX, no Centro de 
Avaliação da Ilha da Marambaia 
(CADIM). O adestramento é re-
alizado ao final de cada turma e 
tem como objetivo complementar 
a formação dos alunos. 

O exercício de campo representa 
o coroamento da turma, quando é 
realizada a parte prática de todas 
as instruções aprendidas em sala 
de aula, como: orientação e nave-
gação terrestre, pista de primeiros 
socorros, natação utilitária, pista 
de reação, práticas de armamentos 
e utilização de aparelhos de visão 
noturna, patrulhas de combate, es-
cola de Esquadra de Tiro, dentre 
outras. Além dos alunos, parti-
ciparam do exercício 17 Oficiais 
e 192 Praças do CIAMPA e do 
CIAB, e 72 Praças de outras Orga-
nizações Militares, em apoio.

Alunos do Curso de 
Formação de SD-FN 
participam do exercício 
COROEX

1ºTen (FN) Paulo Eduardo do N. Sousa
1º Ten (QC-FN) Willison Jeferson de Medeiros
2ºTen (FN) Daniel Rodrigues S. Souza
2ºTen (FN) Carlos Vinícius Melo de Souza
3ºSG-FN-IF Diego de Souza Otaviano
3ºSG-FN-IF Diogo Varela dos Santos
3ºSG-FN-EG Jefferson de Moura Ribeiro
3ºSG-FN-IF Diego Santos Simões
3ºSG-FN-IF Rumenigg Silva Passos
3ºSG-FN-MO Rafael Araujo Alves da Silva
CB-FN-IF Italo Bruno Rodrigues Paulino 
CB-FN-IF Dejair Djalma A. de Carvallho
CB-FN-IF Natan N. Cyrne Cople Fonseca 
CB-FN-CN Ronaldo Martins dos Santos 
CB-FN-MO David A. Apolinário de Oliveira
CB-FN-ES Bruno Freitas Carneiro
CB-FN-MO Glauber B. Ferreira Leite
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CFN no Mundo Operações

O Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília, com o apoio da Capi-
tania Fluvial Araguaia-Tocantins, par-
ticipou, entre 5 e 12 de novembro, do 
Adestramento Ribeirinho III, em Pal-
mas (TO). 

Na oportunidade, foi constituído 
um Grupamento Operativo de Fuzi-
leiros Navais (GptOpFuzNav) e con-
duzidos adestramentos de escola de 

Operação Formosa 
conta com a
participação de 
1.700 militares

Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realiza Adestramento em Palmas

embarcação, tiro embarcado, patru-
lha de combate e cerco e isolamento 
de instalações.

O objetivo do exercício é elevar 
o grau de adestramento dos milita-
res, visando prover a segurança e a 
defesa das instalações navais de in-
teresse da Marinha do Brasil, bem 
como ampliar a ação de presença 
nas áreas sob jurisdição do Coman-

Cerca de 2.800 militares da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE), do 
Comando em Chefe da Esquadra, 
dos Comandos do 1° e 2° Distritos 

Força de Fuzileiros da Esquadra participa da Operação Dragão XXXVIII

A Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE) participou, de 14 de outu-
bro a 3 de novembro, da Operação 
Bold Alligator, em Camp Lejeune, na 
Carolina do Norte (EUA), com um 
Pelotão de Fuzileiros Navais e cinco 
Oficiais de Estado-Maior. Considera-
do o maior exercício naval realizado 
na costa leste dos EUA, teve como 
objetivo o aprimoramento da tática, 
de técnicas e dos procedimentos ex-
pedicionários anfíbios.

O Pelotão foi integrado a uma 
Companhia do United States Marine 
Corps (USMC) e, na fase de prepa-
ração, participou das seguintes ati-
vidades: primeiros socorros, simula-

O Grupo de Assessoramento 
Técnico de Fuzileiros Navais junto 
à Guarda Costeira (GAT-FN-STP), 
com o apoio da Unidade de Fuzilei-
ros Navais de São Tomé e Príncipe 
conduziu, de 12 a 17 de novembro, 
o acampamento do Curso de Forma-
ção de Soldados Fuzileiros Navais 
de São Tomé e Príncipe, na Região 
da Praia Fernão Dias e Praia dos Ta-
marindos, no Distrito de Lobata, no 
país africano. Ao longo da semana 
de exercícios intensos, marcando a 
fase final do Curso de Formação de 
Soldados Fuzileiros Navais, foram 
realizadas oficinas, que exploraram 
as diversas disciplinas ministradas 
durante o curso, dentre as quais: 
operações anfíbias, natação utilitá-
ria, escola de embarcações, combate 
ofensivo e defensivo, instrução bási-
ca de combate (pista de reação), de-
fesa contra agentes NBQR, primeiros 
socorros, navegação terrestre, com-
bate em área edificada, armamento 
e minas, tiro instintivo, patrulhas de 
combate e reconhecimento, pista de 
acuidade e grupo de visita e inspe-
ção e grupo de presa.

Com o apoio do Grupo de Asses-
soramento Técnico de Fuzileiros Na-
vais (GAT-FN) da Marinha do Brasil 
em São Tomé e Príncipe, 31 novos 
militares concluíram com sucesso o 
Curso de Formação de Soldados Fu-
zileiros Navais de São Tomé e Prínci-
pe. A cerimônia foi realizada em 1º 
de dezembro, no Campo do Quar-
tel General das Forças Armadas do 
país africano. 

Durante a cerimônia, os novos Sol-
dados receberam das respectivas ma-
drinhas o certificado de conclusão do 
curso, bem como tiveram as insígnias 
de Fuzileiro Naval afixadas no ombro 
esquerdo pelos instrutores do GAT-FN 
e os monitores da Unidade de Fuzi-
leiros Navais (UFN) de São Tomé e 

Força de Fuzileiros da Esquadra participa 
da Operação Bold Alligator 2017

Acampamento 
marca a fase final do 
Curso de Formação 
de Soldados 
Fuzileiros Navais em 
São Tomé e Príncipe

Formatura dos Novos Soldados Fuzileiros Navais 
de São Tomé e Príncipe

A Força de Fuzileiros da Es-
quadra  realizou, entre os dias 4 
e 16 de outubro, a Operação For-
mosa, no Campo de Instrução de 
Formosa (CIF), pertencente ao 
Exército Brasileiro, em Goiás. O 
objetivo foi aprimorar o treina-
mento e manter as condições de 
pronto emprego dos Fuzileiros 
Navais em diversos ambientes 
operacionais, entre eles o cerrado. 

A Operação Formosa envolveu 
cerca de 1.700 militares e contou 
este ano com a participação da 
Força Aérea Brasileira e de Fuzi-
leiros Navais de Marinhas ami-
gas. O exercício empregou aero-
naves de asa fixa e rotativa, carros 
de combate, veículos blindados 
de transporte de pessoal, Carros 
Lagarta Anfíbios, mísseis super-

fície-ar, aeronaves remotamente 
pilotadas, obuseiros de artilharia 
e lançador múltiplo de foguetes 
ASTROS, entre outros meios de 
combate, de apoio ao combate e 
de apoio de serviços ao combate. 
Todos os armamentos e sistemas de 
armas empregaram munição real.

No dia 9 de outubro, hou-
ve uma demonstração operativa 

que simulou, de forma didática, 
a realização de uma Operação 
Anfíbia. Participaram do even-
to o Comandante da Marinha, o 
Chefe do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas e outras 
autoridades militares, além de 
membros da imprensa e da Asso-
ciação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais.

cio simulou a tomada de uma par-
te do território inimigo por meio 
de um Assalto Anfíbio. No início 
da manhã, deu-se a maior parte 
do movimento navio para terra. 
Após o desembarque, os meios 
seguiram em direção ao interior 
para conquista dos demais objeti-
vos do exercício.

A Operação Dragão é a confir-
mação do coroamento do eixo prin-
cipal do adestramento da FFE.

Navais e do Comando do Desen-
volvimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais participaram 
da Operação Dragão-XXXVIII. A 
Operação Anfíbia, na modalidade 
“Assalto Anfíbio”, ocorreu em área 
marítima compreendida entre o Rio 
de Janeiro e Itaóca-ES, de 30 de no-
vembro a 9 de dezembro.

O “Dia D” da operação foi na 
manhã de 6 de dezembro, na praia 
de Itaóca, em Itapemirim. O exercí-

Príncipe, que saudaram os militares 
pelo êxito alcançado. 

O evento contou com a presença 
de diversas autoridades, civis e mi-
litares, dentre elas o Comandante do 
Pessoal de Fuzileiros Navais, Vice-
-Almirante (Fuzileiro Naval) Jorge 
Armando Nery Soares, represen-
tando o Comandante da Marinha 
do Brasil.  

Com a turma de 2017, a UFN de 
São Tomé e Príncipe alcança o efeti-

vo de 124 militares, atingindo o pla-
nejado quando a cooperação foi ini-
ciada e projetando para os próximos 
anos a sua consolidação como Tropa 
de Elite da Guarda Costeira de São 
Tomé e Príncipe.

dor de tiro, combate corpo a corpo, 
pista de maneabilidade, entrada em 
posição com armas do Pelotão de Pe-
trechos, além de trocar experiências 
sobre procedimentos adotados em 
ambiente de selva.

Durante o exercício, o Pelotão reali-
zou um movimento helitransportado e 
estabeleceu posição defensiva em torno 
de um campo de pouso. Posteriormen-
te, em coordenação com militares da 
França, Noruega, Canadá e EUA, con-
tribuiu para a conquista da chamada 
Military Operation Urban Terrain, répli-
ca de uma pequena cidade onde os 
Marines treinam situações de com-
bate urbano.
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Matéria de Capa Matéria de Capa

O ano de 2017 marcou o encerramento bem-suce-
dido da Missão das Nações Unidas para a Estabiliza-
ção do Haiti (MINUSTAH). Os militares das Forças 
Armadas brasileiras deixaram o país caribenho em 
outubro e, desde então, alguns eventos foram realiza-
dos para relembrar a trajetória dos Oficiais e Praças 
que tiveram a oportunidade de vivenciar a missão de 
paz no Haiti.

Os 13 anos da Marinha do Brasil (MB) na MINUSTAH 
foram condensados em uma edição especial de O Anfí-
bio, em 2017. Produzida pelo Comando-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CGCFN), a edição comemo-
rativa do periódico traz artigos escritos por militares 
que integraram ao menos um dos 26 contingentes do 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais - Haiti, 
abordando aspectos como: o Haiti sob o enfoque da 
família naval, a estratégia empregada na pacificação 
de Cité-Soleil, entre outros assuntos. A versão digital 
do periódico encontra-se disponível nas páginas da 
intra e da internet do CGCFN. 

Corpo de Fuzileiros Navais realiza homenagens para 
relembrar trajetória da MINUSTAH

A trajetória da MB na MINUSTAH também foi 
tema da “Parada Após o Pôr do Sol” promovida pelo 
CGCFN, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, reunindo 
um público estimado em 2.200 pessoas na Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras, no Centro do Rio. O 
evento teve como propósito apresentar à Família Na-
val e aos civis convidados aspectos que marcaram a 
atuação dos Fuzileiros Navais no Haiti.

A cerimônia militar noturna se utilizou de narrati-
vas, intercaladas por apresentações das Bandas Marcial 
e Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais, exibição de 
vídeos institucionais sobre a MINUSTAH e simula-
ção de patrulhas em veículos blindados para contar a 
trajetória dos militares no país amigo. O evento con-
tou com a presença do Comandante da Marinha, de 
membros do Almirantado, de ex-Ministro e antigos 
Comandantes da Marinha, dentre outras autoridades 
civis e militares.

Também esteve presente a Embaixatriz Roseana 
Kipman, que passou quatro anos no Haiti e acompa-
nhou de perto a atuação dos militares brasileiros. Em 
suas palavras, a cerimônia foi uma maneira de “fe-
char com chave de ouro os 13 anos de sucesso das 
Forças Armadas brasileiras no país”.

- Na Embaixada, tive a graça de ser protegida por 
13 Fuzileiros Navais. E tudo o que fiz foi porque eles 
estavam lá: enterramos gente, subimos e descemos 
montanhas, combatemos o cólera no foco. Tudo se 
pode fazer quando se tem Fuzileiros Navais ao lado. 
Emociono-me ao ver que esses soldados armados e 
poderosos também podem ser gentis, amáveis e se 
preocupar comigo, colocando minha vida à frente da 
deles. Não tenho palavras para agradecer -, elogiou a 
Embaixatriz.

Já nos dias 28 e 29 de novembro, no Seminário In-
ternacional “13 ANOS DO BRASIL NA MINUSTAH: 
lições aprendidas e novas perspectivas”, foi feito um 
estudo profundo sobre a participação brasileira na 
MINUSTAH. O evento, promovido pelo Ministério 
da Defesa, por meio da Marinha do Brasil, em par-
ceria com a Organização das Nações Unidas (ONU), 
com a Academia Brasileira de Letras (ABL) e com a 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio), contou com uma programação composta 
por palestras, debates e demonstrações operativas no 
mar e em terra, simulando situações reais em uma 
operação de paz da ONU, empregando lanchas, heli-
cópteros e armamentos orgânicos do CFN.

O Seminário reuniu mais de mil inscritos no Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), 
na Ilha do Governador-RJ, e contou com a presença de 
autoridades nacionais e internacionais, entre elas o Co-
mandante da Marinha, Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
antigos Ministros de Estado, antigos Comandantes da 
Marinha, membros do Almirantado, o Secretário de As-
suntos Estratégicos da Presidência da República, Hus-
sein Ali Kalout, o Subsecretário-Geral do Departamento 
de Operações de Paz da ONU, Jean-Pierre Lacroix, além 
de antigos Comandantes da MINUSTAH e da UNIFIL, 
Embaixadores e personalidades do mundo acadêmico.

 Demonstração no mar durante Seminário mostrou atuação 
da Força em missões de paz.

Na Parada Após o Pôr do Sol, a Banda Marcial do CFN realizou evoluções 
alusivas à MINUSTAH.

Seminário reuniu quase mil inscritos civis e militares no CIASC.Evento contou com sete painéis abordando diversos aspectos 
da MINUSTAH.

Edição especial de O Anfíbio aborda os 13 anos 
da MINUSTAH.

Parada Após o Pôr do Sol celebrou o encerramento bem-sucedido da MINUSTAH.
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Esporte

A Sargento Ana Marcela Cunha, 
integrante do Programa Olímpico da 
Marinha, levou o prêmio de melhor 
atleta feminina de Maratonas Aquá-
ticas de 2017, na 4ª edição do evento 
realizado pela Federação Internacio-
nal de Natação (FINA), o FINA World 
Aquatics Gala – Soirée des Étoiles, rea-
lizado em 2 de dezembro, na China.

A premiação da FINA tem por 
objetivo agraciar os melhores espor-
tistas nas diversas modalidades aquá-
ticas. A atleta foi condecorada pela 4ª 
vez, o que faz dela a maior vencedora 
da história do prêmio, cuja 1ª edição 
foi em 2014, no Catar. Nessa moda-
lidade, foram consideradas para a 
premiação o Mundial de Desportos 
Aquáticos, a Copa do Mundo de Na-
tação e o Grand Prix de águas abertas.

De 6 a 10 de novembro, 400 
crianças e adolescentes do Progra-
ma Forças no Esporte (PROFESP) 
participaram dos Jogos Internos 
PROFESP-CEFAN (JIPC). As ativi-
dades esportivas foram realizadas 
nas instalações do Centro de Educa-
ção Física Almirante Adalberto Nu-
nes (CEFAN) e têm como objetivo 
integrar os beneficiários do projeto. 

Por ocasião da cerimônia de 
abertura, no dia 6, foi acesa a pira 
olímpica no ginásio do CEFAN e os 
alunos,  divididos em três equipes 
e diferenciados por cores. Houve 
competições de natação, atletismo, 
rugby, futebol, queimada, cabo de 

Sargento da Marinha é eleita Melhor 
Atleta de Maratona Aquática do Mundo

Grupamento de Fuzileiros Na-
vais do Rio de Janeiro conquis-
ta 1º lugar no  Circuito Poder 
Marítimo de Remo em Escaler 

A equipe do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) sagrou-se campeã na 8ª 
e última etapa do XVII Circuito Poder 
Marítimo de Remo em Escaler, reali-
zada no Centro de Instrução Almiran-
te Graça Aranha (CIAGA), em 19 de 
novembro. Com essa vitória, o CFN 
conquistou o 1º lugar geral do cam-
peonato na categoria “veterano”, to-
talizando 63 pontos e vencendo qua-
tro das oito provas disputadas, com 
nove pontos à frente do 2º colocado, 
o CIAGA. Além da equipe Veterano, 
o circuito contou com outras cinco ca-
tegorias, sendo elas: feminino, misto, 
aspirante, sub 24 e sênior.

CEFAN realiza Jogos Internos PROFESP-CEFAN 
com crianças do Programa Forças no Esporte

Responsabilidades Social

No dia 26 de outubro, uma compa-
nhia do Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Salvador (GptFNSa) que reali-
zava exercícios operativos em Subaúma 
(BA), no município de Entre Rios, foi 
informada sobre um acidente automo-
bilístico, com vítimas ainda não socorri-
das, a cerca de 20 km de distância.

Os militares da Companhia de Ban-
das do Batalhão Naval estão ministran-
do cursos de musicalização e prática 
instrumental a 44 estudantes de escolas 
públicas localizadas na área das comu-
nidades carentes do centro do Rio de 
Janeiro. A ideia do “Projeto Música 
e Cidadania”, criado pelo Batalhão 
Naval, é se utilizar da experiência dos 
militares músicos formados na área 
de pedagogia e educação musical 
para introduzir os jovens de 11 a 15 
anos na música.

De acordo com o Padre Aldo de 
Souto Santos, Assessor Eclesiástico da 
Pastoral do Menor, o “Projeto Música e 

Marinha do Brasil é a primeira instituição pública a receber 
Certificação de Sustentabilidade da WTS 

Fuzileiros Navais de Salvador socorrem casal acidentado no litoral norte baiano

Batalhão Naval cria projeto que beneficia jovens de comunidades 
carentes do centro do Rio

guerra, karatê, lutas associadas e 
jiu-jitsu.

No dia 10, a cerimônia de encer-
ramento contou com a participação 
do Padre Aldo de Souto Santos, As-
sistente Eclesiástico da Pastoral do 
Menor, e dos pais e responsáveis das 
crianças. Foram premiadas as equi-
pes campeãs de cada turno e os com-
petidores de destaque nas categorias 
masculino e feminino. 

Ao final da cerimônia, foi apagada 
a pira olímpica e as Bandas Marcial e 
Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Na-
vais fizeram uma apresentação ex-
clusiva no ginásio do CEFAN, emo-
cionando o público presente.

A Sargento Emily Rosa, integrante 
do Programa Olímpico da Marinha, 
conquistou três medalhas no Cam-
peonato Sul-Americano de Levanta-
mento de Peso, realizado de 14 a 16 de 
dezembro, em Lima, no Peru. A atleta 
sagrou-se campeã Sub-20, na categoria 
até 48Kg, com a marca total de 155 Kg. 
A Sargento Emily levou a medalha de 
ouro no Arranco, levantando 70Kg, e 
a prata no Arremesso, suspendendo 
85Kg. A conquista das três medalhas in-
ternacionais e as marcas alcançadas fo-
ram os melhores resultados da carreira 
da atleta. As despesas com a competi-
ção foram custeadas pela Confederação 
Brasileira de Levantamento de Pesos. 

Emily Rosa é campeã 
do Sul-Americano 
disputado no Peru

A Marinha do Brasil, por in-
termédio do Centro de Educação 
Física Almirante Adalberto Nu-
nes (CEFAN), tornou-se a pri-
meira Instituição Pública do país 
a receber a Certificação Whole-
-Transdisciplinary Sustainability 
WTS-55 de Tecnologias Sustentá-
veis, que faz parte da WTS-100. O 
certificado de sustentabilidade foi 
concedido devido às recentes re-
formas nos campos de futebol e à 
construção do Centro Nacional de 

Levantamento de Pesos, que utili-
zaram em suas instalações os Sis-
temas Fotovoltaico, de reutiliza-
ção da água e lâmpadas de LED.

- É uma satisfação muito grande 
para o CEFAN receber essa certifi-
cação WTS-55. Sem dúvida, é um 
incentivo para continuarmos nesse 
caminho. Outras OM têm busca-
do, junto ao CEFAN, informações 
sobre os projetos dos painéis sola-
res, qual a metodologia adotada e 
como isso foi publicado no edital. 
Ou seja, está sendo divulgado e 
gerando frutos dentro da própria 
Marinha -, destacou o Comandan-
te do CEFAN.

Imediatamente, o Comandante do 
GptFNSa determinou o envio de uma 
ambulância de Unidade de Terapia In-
tensiva operativa (UTI), utilizada no 
adestramento, para prestar socorro aos 
envolvidos no acidente.

Ao chegarem ao local informado, 
os militares da Marinha se depararam 
com um casal acidentado, o condutor 
Marcos Martins dos Santos Fonseca, 54 
anos, sem ferimentos aparentes, e a pas-
sageira Nelmar Gomes da Boa Morte, 
39 anos, que se queixava de fortes dores 
nos braços, na clavícula e cervical. 

A equipe médica, composta por 
enfermeiros do GptFNSa e um oficial 

médico do Hospital Naval de Salvador, 
conseguiu estabilizar e retirar a passa-
geira do veículo acidentado e colocá-la 
na ambulância. 

Em seguida, o casal foi conduzido até 
o hospital mais próximo, no município 
de Conde (BA), onde foi recebido pela 
equipe médica de emergência. Após 
receber alta do hospital, o condutor do 
veículo agradeceu a ação dos militares. 

- Só tenho a agradecer à Marinha. 
Estávamos em uma situação muito di-
fícil e se não fosse a iniciativa dos Fu-
zileiros Navais, não sei o que seria de 
nós. Espero que continuem salvando 
as pessoas-, declarou.

Cidadania” é uma forma de incentivar 
os jovens carentes a correrem atrás de 
seus sonhos.

- O projeto veio justamente para 
mostrar a esses jovens que eles podem 
ser os protagonistas. E isso os enche de 
esperança e os faz acreditar que é possí-
vel realizar seus sonhos, que é possível 
ter um futuro melhor e mais digno. Es-
sas sementes que a Marinha do Brasil 
está plantando neste momento pode-
rão fazer brotar muitos frutos no futuro 
-, acredita o padre.

As atividades são realizadas na For-
taleza de São José da Ilha das Cobras, às 

terças e quintas, pela manhã e à tarde. 
O projeto é direcionado aos alunos da 
rede pública, preferencialmente de bai-
xa renda e em situação de risco, visan-
do à inclusão dos jovens em ambiente 
diverso de suas realidades sociocultu-
rais e abrindo uma oportunidade para 
a formação de novos profissionais inte-
ressados na carreira do músico militar.
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Visitas Bandas de Música

A Banda Sinfônica do Corpo de 
Fuzileiros Navais foi a atração prin-
cipal da inauguração do Natal do 
BarraShopping, na quarta-feira, 15 de 
novembro. A estrutura montada no 
estacionamento do shopping da zona 
oeste carioca contou com a presença 
de mais de três mil pessoas, que se 
reuniram para prestigiar a apresenta-
ção da Sinfônica e demais atrações.

Como parte do espetáculo natali-
no, a companhia italiana de balé aéreo 
Studio Festi dançou ao som de clássi-
cos como “Carmina Burana”, “Halle-
lujah” e “Conquista do Paraíso”, exe-

cutados pela Banda Sinfônica do CFN, 
emocionando o público presente. Co-
mandado pelo apresentador Otaviano 
Costa, o evento também contou com a 
participação do Papai Noel e foi encer-
rado com uma queima de fogos.

De acordo com o Comandante da 
Companhia de Bandas do Batalhão 
Naval, Capitão de Fragata (T) Sidney 
da Costa Rosa, regente da Sinfônica, a 
participação da Banda em um evento 
tão importante, celebrando a chegada 
do Natal, foi motivo de orgulho para 
a Marinha do Brasil e para o Corpo de 
Fuzileiros Navais.

Banda Sinfônica do CFN inaugura 
árvore de Natal do BarraShopping

A Marinha do Brasil abriu a 
novena que celebra os 300 anos de 
Nossa Senhora Aparecida, no dia 
1º de outubro, em Aparecida do 
Norte (SP), reunindo milhares de 
fiéis no Santuário Nacional, maior 
templo católico do país. Uma Ban-
da de Música do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN) participou dessa 
celebração com a orquestra de gai-
tas de fole, composta por 30 inte-
grantes da Banda Marcial do CFN.

A participação da Banda de 
Música do CFN teve início com 
a chegada da imagem de Nossa 
Senhora ao porto de Itaguaçu, de 
onde seguiu a procissão até o San-

Banda de Música do Corpo de Fuzileiros Navais 
participa do jubileu dos 300 anos de Nossa 

Senhora de Aparecida

tuário Nacional de Aparecida. Fo-
ram 2,5 quilômetros de muita fé e 
devoção, onde os fiéis e represen-
tações de diversas Organizações 
Militares da Marinha entoaram 
canções religiosas.

Quando a imagem chegou ao 
Santuário, 79 amostras das águas 
dos rios brasileiros foram ofertadas 
à padroeira do Brasil e, então, come-
çou a missa solene, que contou com 
a presença do Comandante da Ma-
rinha, do Diretor-Geral do Pessoal 
da Marinha, do Comandante do 8º 
Distrito Naval, do Arcebispo Militar, 
Dom Fernando José Monteiro Gui-
marães, além de outras autoridades 
civis e militares.  

Um dos pontos altos da celebra-
ção foi o solo do Suboficial (FN-CT) 
Odegar da Silva Falcão, que tocou a 
canção “Ave Maria” com a gaita de 
fole galega, emocionando os 38 mil 
fiéis presentes.

Nem o tempo chuvoso atrapa-
lhou o espetáculo que a Banda Mar-
cial do Corpo de Fuzileiros Navais 
realizou nos arredores do Museu do 
Amanhã, na Praça Mauá, Zona Por-
tuária do Rio de Janeiro, no dia 5 de 
dezembro.

Cerca de 250 pessoas que transi-
tavam pelo local pararam para con-
templar a apresentação, que teve 
início com o dobrado “Avante Corne-
teiro e Comandante Pisco”, quando 
os 90 militares da Marcial formaram 
a figura de uma galera, embarcação 
tradicional marinheira.

Para marcar a proximidade do 
Natal, o espetáculo foi encerrado 
com a canção “Jingle Bells”.

Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais se apresen-
ta nos arredores do Museu do 
Amanhã

A Banda de Música dos Fuzileiros 
Navais do 2º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas (2ºBtlOpRib) se apresentou, 
no dia 03 de outubro, após a missa de 
abertura da 225ª edição do Círio de Na-
zaré, na Basílica Santuário de Nazaré, 
em Belém (PA).

Há mais de 15 anos, os músicos do 
2ºBtlOpRib se apresentam na abertu-
ra do Círio, sempre embalando os fiéis 
com músicas tradicionais da Romaria, 
além de animá-los com clássicos na-
cionais e internacionais, passando de 
Dominguinhos a Michael Jackson. A 
novidade deste ano ficou por conta da 
apresentação da música Amazing Grace 
com o instrumento Gaita de Fole.

Banda de Música do 2º BtlOpRib 
abre as festividades do Círio 
de Nazaré 2017

CFN na Mídia

TV Record grava reportagem sobre “ouvido 
absoluto” na Fortaleza de São José

A manhã do dia 23 de novem-
bro foi de muita emoção para uma 
família moradora da comunidade 
de Carobinha, em Campo Gran-
de, Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
Acompanhados da equipe do pro-
grama Domingo Espetacular, da TV 
Record, os jovens Alex, de 18 anos, 
Laís, de 16, e Pedro, de 12, e seus 
pais, Andreia Santana e Anderson 
Magalhães, foram surpreendidos 
por uma apresentação da Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, no Pátio Almirante Maximia-
no, na Fortaleza de São José da Ilha 
das Cobras, Centro do Rio. 

Em seguida, no auditório da 
Companhia de Bandas, a Banda 
Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais  (CFN) realizou um concerto 

especial para os três jovens, que pos-
suem “ouvido absoluto”, fenômeno 
auditivo que lhes permite identi-
ficar ou recriar uma nota musical. 
Antes de iniciar o espetáculo, os 
militares músicos fizeram uma bre-
ve introdução dos principais instru-
mentos musicais que compõem as 
apresentações. Ao som de sucessos, 
como “The Prayer”, “Rocky Gonna 
Fly Now” e “Aquarela do Brasil”, a 
Sinfônica emocionou a família carioca.

Em nome da Companhia de Ban-
das do CFN, o Regente da Banda 
Sinfônica, Capitão de Fragata (T) 
Sidney da Costa Rosa, agradeceu a 
oportunidade de poder apresentar 
aos jovens a música militar.

- Ver a alegria estampada na face 
dessa família não tem preço. A mú-
sica é uma arte, que tem o poder de 
socializar e transformar. E para vo-
cês, que já deram o primeiro passo 
na música, meu conselho é: não de-
sistam, persistam em seus sonhos -, 
afirmou o Comandante Sidney.

A reportagem foi ao ar no pro-
grama Domingo Espetacular, no 
dia 10 de dezembro.

A Terceiro-Sargento de Educação 
Física, Mirela Saturnino, atleta da Mari-
nha do Brasil, foi destaque no programa 
Esporte Espetacular da Rede Globo de 
Televisão, no dia 05 de novembro. In-
corporada à Marinha do Brasil no início 
desse ano, a Sargento contou sua histó-
ria de vida e destacou a importância do 
apoio e da estrutura que a Marinha lhe 
oferece para a conquista dos seus obje-
tivos. Atualmente, a atleta encontra-se 
entre as três melhores maratonistas no 
ranking nacional. Natural de Recife, 
Pernambuco, mora no Centro de Educa-
ção Física Almirante Adalberto Nunes e 
conta com todo o suporte de instalações 
físicas e de saúde do Centro de Educa-
ção Física da Marinha do Brasil.

Maratonista da Marinha 
é destaque no Esporte 
Espetacular

A manhã do dia 4 de outubro foi de música 
e cultura para as crianças da Pastoral do Menor 
que visitaram a Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, no Centro do Rio de Janeiro.

O 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas re-
cebeu, no dia 16 de novembro, a visita do Co-
mandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, Coronel (QOBM) Zanelli Antonio Melo 
Nascimento, para conhecer o Projeto Cão Fare-
jador nas atividades de Busca e Salvamento.

A Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras 
recebeu, na manhã do 
dia 23 de novembro, 45 
voluntários e pacientes 
atendidos pelo Institu-
to Nacional do Câncer 
(INCA).

A Associação dos Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra – Delegacia de Belo Horizonte 
visitou, também em 6 de dezembro, a Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras. A visita fez parte 
do encerramento do Ciclo de Estudos de Política 
e Estratégia da Associação e teve como objetivo 
apresentar as atividades realizadas pela Marinha 
do Brasil.

O CGCFN recebeu, no dia 6 
de dezembro, a visita do Presi-
dente da Sociedade Amigos da 
Marinha (SOAMAR) do Brasil 
em Portugal, Artur Victoria. 
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Destaques

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais voltou a promo-
ver, em 2017, o Campeonato de Or-
dem Unida do Corpo de Fuzileiros 
Navais. A disputa e a cerimônia de 
premiação foram realizadas no dia 
27 de outubro, na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras, Centro do 
Rio. O evento tem como propósito 
incentivar a prática de Ordem Uni-
da como instrumento mantenedor 
da disciplina entre os militares.

A competição contou com pelotões 
representando as seguintes Unidades 
e Comandos do Corpo de Fuzileiros 
Navais: Comando do Pessoal de Fu-
zileiros Navais (CPesFN), Comando 
da Tropa de Reforço, Comando da 
Divisão Anfíbia (ComDivAnf), Co-
mando do Material de Fuzileiros 
Navais, Batalhão de Operações Es-

peciais de Fuzileiros Navais e Gru-
pamento de Fuzileiros Navais do 
Rio de Janeiro.

Após avaliação da Comissão 
Julgadora, composta por Oficiais 
Superiores do CFN, o Pelotão do 
Comando do Material do Corpo 
de Fuzileiros Navais conquistou 
o 1º lugar na disputa. Já o 2º e o 
3º lugar foram conquistados, res-
pectivamente, pelos Pelotões de 
Fuzileiros Navais do CPesFN e do 
ComDivAnf.

De acordo com o Comandante-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, 2017 é um ano propício para o 
retorno desse campeonato, que há 
muito tempo não é realizado, visto 
que a prática da Ordem Unida está 
diretamente relacionada à Honra 
do Fuzileiro Naval.

CGCFN promove Campeonato de Ordem Unida do Corpo de Fuzileiros Navais

O Pelotão de Fuzileiros Navais do CMatFN 
conquistou o 1º Lugar.

CGCFN realiza VI Jornada Jurídica do Corpo de Fuzileiros Navais 

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais voltou a realizar, 
em 2017, a Jornada Jurídica do Cor-
po de Fuzileiros Navais. A VI edição 
do evento ocorreu no dia 14 de no-
vembro, no Centro de Instrução Al-
mirante Sylvio de Camargo (CIASC), 

na Ilha do Governador - RJ.
Contando com um público de 

mais de 400 pessoas, entre militares 
das três Forças e civis interessados 
no tema, a Jornada abordou assun-
tos relevantes e atuais do universo 
jurídico, tendo transmitido conte-
údos importantes não apenas aos 
profissionais da área, mas também 
a diversos militares que se deparam 
diariamente com questões de ordem 
jurídica em suas atividades a bordo.

Na parte da manhã, foram abor-
dados os temas “O Conceito de 
Crime Militar”e “Operações de Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO) e 

Conflitos Armados Não Internacio-
nais (CANI)”. 

Já no período da tarde, os pa-
lestrantes discorreram sobre temas 
como “O Controle jurisdicional de 
atos administrativos da Adminis-
tração Militar”, “A Polícia Judici-
ária Militar e seus desafios” e “A 
defesa em juízo dos militares em-
penhados em Operações de GLO”.  
Ao final de ambos os períodos, o 
público pode participar do debate, 
tendo a oportunidade de esclare-
cer dúvidas e absorver um pouco 
mais do conhecimento dos profis-
sionais palestrantes.

 


