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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Cabo Fuzileiro Naval Gilmar Correia 
da Silva, eleito Fuzileiro Padrão 2019, foi 
agraciado durante cerimônia alusiva aos 
212 anos do CFN

Área de Apoio Administrativo de Itaóca recebe 
nome em homenagem ao CA (FN) José Carlos 
Ribeiro da Silva durante cerimônia acompa-
nhada por sua esposa, Odaleia, em 10 de março

Fuzileiros Navais realizam desinfecção de 
lugares de grande circulação de passageiros 
de transportes públicos na capital fluminense 
em apoio à Operação Covid-19

O Corpo de Fuzileiros Navais realizou, 
em 5 de fevereiro, Operação Ribeirinha 
com CLAnf em Belém-PA

Representantes da Caixa Econômica Federal foram conhecer, no dia 27 de janeiro, os projetos de inclusão 
social por meio do esporte e as atividades dos atletas paralímpicos que treinam nas instalações do CEFAN

No dia 10 de fevereiro, 118 candida-
tos ao Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais apresentaram-se no 
Centro de Instrução e Adestramento 
de Brasília (CIAB) para compor a Tur-
ma I/2020. A formação será conduzi-
da por instrutores selecionados e terá 
duração de quatro meses. Os alunos 
receberão instrução militar-naval, trei-

namento físico-militar, instrução 
básica de combate, armamento e 
tiro, entre outras disciplinas.

Em 7 de março, no CIAMPA, 
ocorreu a primeira visita de fami-
liares e amigos dos alunos da Tur-
ma I-2020 do Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais, que 
conta com 266 alunos.

CIAB e CIAMPA dão início à formação de 384 soldados 
Fuzileiros Navais

CEFAN inicia a fase acadêmica em “Desempenho Físico do 
Combatente” para o Curso de Aperfeiçoamento Avançado 
para Oficiais Fuzileiros Navais

O Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes (CEFAN), 
por meio do Laboratório de Pesquisa 
em Ciências do Exercício (LABOCE), 
iniciou, em 4 de fevereiro, a condução 
da segunda edição da Linha de Pes-
quisa 3 do Curso de Aperfeiçoamento 
Avançado para Oficiais Fuzileiros Na-
vais (C-ApA-CFN) com o tema “De-
sempenho Físico do Combatente”. 

O Curso, com 360 horas presen-
ciais, divididas em três blocos, tem 
como propósito ampliar o conhe-
cimento para práticas consagradas 
ligadas ao desempenho físico do 
combatente. O conteúdo abrange o 

Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra qualifica 
pilotos de drone

estudo de disciplinas como: ana-
tomia humana e cinesiologia, fi-
siologia do exercício, medidas e 
avaliações, treinamento desporti-

vo, dentre outras, além da elabora-
ção de um Trabalho de Conclusão 
de Curso sobre tema de interesse do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

A Seção de Inteligência Opera-
cional do Comando da Força de 
Fuzileiros da Esquadra (ComFFE) 
realizou, de 2 a 6 de março, qua-
lificação para pilotos de Drone, no 
Complexo Naval Caxias Meriti. O 
adestramento foi direcionado aos 
militares integrantes da Seção de 
Inteligência do Comando do 1º 
Distrito Naval. 

A qualificação foi dividida em 
fase teórica, de 16 horas, com ins-
truções sobre legislação e aplicabi-

lidade dos drones na área de inteli-
gência, e aulas práticas de pilotagem, 
com cerca de 32 horas, ministradas 
nas áreas externas do complexo. 

Diversas Organizações Milita-
res da Marinha do Brasil empre-
gam as Aeronaves Remotamente 
Pilotadas (ARP) para tarefas de 
cunho administrativo e rotineiro, 
relacionadas com atividades de 
inspeção naval, segurança orgâ-
nica, produção de imagens, co-
municação social, entre outras.
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Operações Operações

Ao longo do mês de janeiro, Fu-
zileiros Navais atuaram na terceira 
fase da Operação “Amazônia Azul 
- Mar Limpo é Vida!”, monitorando 
diversas praias do nordeste, a fim 
de confirmar a ausência de resíduos 
que poluíram o litoral no segundo 
semestre do ano passado. 

Os militares se juntaram ao efeti-
vo dos coordenadores regionais e do 
Grupo de Acompanhamento e Ava-
liação (GAA), formado pela Marinha, 
Agência Nacional de Petróleo e Ibama, 
na contenção e neutralização desse cri-
me ambiental. Foram monitoradas as 
praias de Maceió-AL; Feliz Deserto e 
Piaçabuçu, a mais de 100km da capital 
alagoana; Salvador-BA; além de praias 
do Rio Grande do Norte e do Ceará.

Fuzileiros Navais inspecionam praias do Nordeste

Força de Fuzileiros da Esquadra realiza operação de 
apoio à Defesa Civil no Norte Fluminense

Um Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav), 
composto por aproximadamente 230 
militares da Força de Fuzileiros da Es-
quadra (FFE), iniciou o deslocamento 

para a região Norte Fluminense, em 
27 de janeiro, para apoiar as ações de 
mitigação dos efeitos das fortes chu-
vas que afetaram as áreas próximas ao 
município de Itaperuna-RJ.

Com o apoio do helicóptero de 
grande porte, UH-15 Super Cougar, e 
de uma aeronave da Força Aeronaval, 
o GptOpFuzNav realizou ações de 
distribuição de água, mantimentos e 
desobstrução de vias nas localidades 
de Italva, Itaperuna, Porciúncula, Car-
doso Moreira e Bom Jesus de Itabapo-
ana. Além disso, os militares de Ope-
rações Especiais executaram ações de 
reconhecimento e resgate em áreas de 
difícil acesso.

“Operação Regresso”: Fuzileiros Navais atuam no 
apoio aos brasileiros repatriados da China

Na manhã de domingo, 9 de fe-
vereiro, 44 Fuzileiros Navais esta-
vam a postos na Ala 2 - Base Aérea 
de Anápolis, Goiás, aguardando 
as duas aeronaves da Força Aérea 
Brasileira (FAB) que transporta-
vam 31 brasileiros e 3 diplomatas 
repatriados de Wuhan, na China, 
primeiro epicentro da epidemia do 
coronavírus. Ao todo, chegaram 58 
pessoas, incluindo militares, pro-
fissionais de saúde e um jornalista.

Para a operação, foi constituído 
um Grupamento Operativo de Fu-
zileiros Navais de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica 
(GptOpFuzNav-Defesa NBQR), 
composto por militares do Centro 
de Defesa NBQR da Marinha do 
Brasil, com o apoio de várias Orga-
nizações Militares do CFN.

No Dia-D, em conjunto com di-
versas agências e com as demais 
Forças Singulares, o trabalho do 
GptOpFuzNav-Defesa NBQR co-
meçou com o balizamento dos re-
patriados, que foram direcionados 
às viaturas que os conduziram à de-
nominada “Ala Branca”, estrutura 
montada especialmente para o perí-
odo de quarentena. Em seguida, os 

Marinha do Brasil, como integrante do Comando Conjunto Les-
te, atua na desinfecção de transportes públicos do Rio de Janeiro

Fuzileiros Navais do GptOpFuzNav-
-Defesa NBQR fizeram a descontami-
nação dos seguintes itens: escada de 
aeronave, bagagens de repatriados, 
um ônibus, um micro-ônibus, um 
caminhão-baú e um veículo utilitário. 

Ao longo dos 18 dias seguintes, os 
recém-chegados permaneceram em ob-
servação, realizando exames periódicos, 
que comprovaram a ausência do novo 
agente do coronavírus. “A prontidão 
operativa e a capacidade expedicioná-

ria, características intrínsecas ao Cor-
po de Fuzileiros Navais, permitiram 
que esse deslocamento ocorresse tem-
pestivamente e de forma eficiente. 
Assim, o sorriso de cada repatriado, 
ao chegar em solo brasileiro, recom-
pensou cada minuto de planejamen-
to e sacrifícios em prol do sucesso da 
missão”, afirmou, na ocasião, o Co-
mandante do GptOpFuzNav-Defesa 
NBQR, Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Marcio Pragana Patriota.

A Marinha do Brasil, compondo o Comando Conjun-
to Leste, deu início, no dia 26 de março, à desinfecção de 
locais de grande circulação de passageiros de transportes 
públicos na capital fluminense, a fim de evitar a dissemi-
nação do coronavírus. A Estação das Barcas (Praça XV) 
foi o primeiro local a ser desinfectado, em uma ação que 
contou com a participação de 49 militares do Corpo de 
Fuzileiros Navais, treinados em procedimentos de De-
fesa Nuclear Biológica, Química e Radiológica (NBQR).

No dia 28 de março, o Terminal Alvorada do BRT, 
na Barra da Tijuca, também passou por desinfecção. 
Dessa vez, 45 militares do Corpo de Fuzileiros Navais 
atuaram na desinfecção de catracas, corrimãos, valida-
dores e outros pontos comuns ao toque ou de grande 
circulação de pessoas.
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Matéria de capa Matéria de capa 

O Comando-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais promoveu, na manhã do dia 5 
de março, uma cerimônia alusiva ao 212º 
aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), na Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, Centro do Rio. 

O Ministro de Estado da Defesa, Fernan-
do Azevedo e Silva, presidiu a solenidade e 
destacou, durante coletiva à imprensa, que a 
contribuição dos Fuzileiros Navais com a so-
ciedade vem sendo feita desde a chegada da 
Família Real portuguesa no Brasil, em 1808. 

“Enquanto oficial-general do Exército, 
participei de diversas operações conjuntas 
com o CFN, como a missão no Haiti, as olim-
píadas, entre outras. Desde o ano passado, 
quando assumi o Ministério da Defesa, es-
tamos sempre contando com a participação 
dos Fuzileiros Navais em operações e termi-
namos, hoje, a greve dos PMs no Ceará. São 
uma tropa aguerrida, vibrante, disciplinada 
e altamente profissional”, destacou.

Também estiveram presentes à cerimô-
nia o Comandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Ilques Barbosa Junior; ex-mi-
nistros e ex-comandantes da Marinha; an-
tigos Comandantes-Gerais do CFN; entre 
outras autoridades civis e militares.

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) 
Alexandre José Barreto de Mattos, ressal-
tou em seu discurso que, diante da cres-

Corpo de Fuzileiros Navais celebra 212 anos
cente complexidade dos cenários nacional 
e internacional, o Corpo de Fuzileiros Na-
vais vem ampliando e consolidando sua 
disposição em servir à sociedade brasilei-
ra, sempre ancorado nos valores de honra, 
competência, determinação e profissiona-
lismo, sendo este último, o valor a ser tra-
balhado no ano de 2020. 

“Visando o fortalecimento de crenças, de 
vínculos de comprometimento e do senti-
mento de pertencimento de nossos Fuzilei-
ros Navais, foi normatizado no último ano 
o Programa de Otimização e Desempenho 
de Recursos Humanos (PODERH). O CFN 
está investindo nesse tipo de iniciativa, pois 
acredita que o recurso humano é o eixo cen-
tral das organizações bem-sucedidas. Ape-
nas as organizações que enxergarem esta 
realidade e valorizarem o seu capital hu-
mano permanecerão vivas e fortes no ter-
ceiro milênio”, enfatizou.

A ocasião também marcou a entrega 
da Medalha Mérito Anfíbio, em reconhe-
cimento aos militares que, em exercícios e 
operações, distinguiram-se pela exemplar 
dedicação e pelo aprimoramento de sua 
condição de combatente anfíbio. Foram 
agraciados 52 militares com quatro âncoras 
em ouro, prata ou bronze. No evento, foi 
homenageado, ainda, o Cabo Fuzileiro Na-
val de Máquinas e Motores Gilmar Correia 
da Silva, Fuzileiro Padrão 2019.

Na noite de 9 de março, a Câmara Mu-
nicipal de Marataízes-ES realizou uma 
cerimônia em homenagem ao 212° ani-
versário do Corpo de Fuzileiros Navais

No Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Natal, a cerimônia em comemora-
ção aos 212 anos do CFN ocorreu no 
dia 9 de março

No dia 10 de março, o Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília reali-
zou cerimônia militar alusiva ao 212º 
Aniversário do CFN

Cerimônia foi realizada na Fortaleza de São José da 
Ilha das Cobras

O Ministro da Defesa presidiu a cerimônia alusiva 
aos 212 anos do CFN, realizada na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras

O Comandante-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais ressaltou que o CFN 
vem ampliando e consolidando sua dis-
posição em servir à sociedade brasileira

Foram agraciados 52 militares com qua-
tro âncoras em ouro, prata ou bronze

O Cabo Fuzileiro Naval Gilmar Correia 
da Silva, Fuzileiro Padrão 2019, foi agra-
ciado durante cerimônia alusiva aos 212 
anos do CFN

Ocasião também marcou a entrega 
da Medalha Mérito Anfíbio
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CFN no Mundo

Centro de Operações de Paz de Caráter Naval tem seu Curso 
Internacional certificado pela ONU

O Centro de Operações de Paz 
de Caráter Naval (COpPazNav), 
da Marinha do Brasil, estabelecido 
no Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), rece-
beu da Organização das Nações 
Unidas a certificação do Curso In-
ternacional de Operações de Paz de 
Caráter Naval, no dia 9 de janeiro. 
Assinada pelo subsecretário-geral 

O Capitão de Corveta (FN) 
Adelton foi eleito, no dia 24 de ja-
neiro, como “Instrutor do Ano”, 
no Western Hemisphere Institute for 
Security Cooperation (WHINSEC), 
nos Estados Unidos, que avaliou 
seus instrutores, oriundos de 17 
países, no período de novembro de 
2018 a outubro de 2019. Na mesma 
data, o militar recebeu o reconhe-
cimento de Senior Army Instructor 
Badge, sendo certificado como “Ins-
trutor americano nível sênior”.

Esporte

Os atletas do Programa Olímpico 
da Marinha (PROLIM) conquista-
ram, ao longo do mês de fevereiro, 
expressivos resultados para o espor-
te nacional. Eleita a melhor atleta do 
mundo de Maratonas Aquáticas em 
2019, a Terceiro-Sargento Ana Mar-
cela conquistou, no dia 15 de feve-
reiro, a medalha de prata em sua es-
treia na temporada 2020 da primeira 
etapa do Fina Marathon Swim Word 
Series, em Doha, no Catar. A atleta 
completou a prova somente 2 déci-
mos atrás da primeira colocada.

Confira outros resultados obti-
dos por atletas da Marinha em di-
versas modalidades:

- Judô: A Terceiro-Sargento Laris-
sa Pimenta conquistou medalha de 
bronze, categoria meio leve (até 52 kg), 
no Gram Slam de Paris de Judô, uma 
das competições organizadas pela Fe-
deração Internacional que mais conta 
pontos para o ranking e ajuda a definir 
os judocas que irão às Olimpíadas de 
Tóquio, adiadas para 2021.

- Remo: No Troféu Brasil de Remo, 
os sargentos Uncas Batista e Vanessa 
Cozzi sagraram-se campeões na pro-
va do “Single Skiff” masculino e femi-
nino; o Terceiro-Sargento Lucas Ver-
thein conquistou a segunda colocação 
e o Terceiro-Sargento Evaldo Morais 
ficou em terceiro. Na prova do “Dois 
Sem masculino”, o Terceiro-Sargento 
William Giaretton sagrou-se cam-
peão e a Terceiro-Sargento Vanessa 
Cozzi ficou com a segunda coloca-
ção no feminino. Nas competições 
do Campeonato Brasileiro de Barcos 
Curtos, o Terceiro-Sargento Lucas 
Verthein conquistou o ouro na pro-
va “Single Skiff Masculino”, categoria 

Atletas da Marinha conquistam expressivos resultados no 
cenário esportivo nacional

Oficial Fuzileiro Naval inte-
gra equipe do Comando de 
Desenvolvimento de Com-
bate do Corpo de Fuzileiros 
Navais americano

Passagem de função do GAT-FN 
na Marinha da Namíbia

O Capitão de Fragata (FN) 
Bragança juntou-se recentemente 
à equipe do Comando de Desen-
volvimento de Combate do Corpo 
de Fuzileiros Navais americano 
(MCCDC), substituindo o Capi-
tão de Fragata (FN) Vilas Boas.

O Grupo de Assessoramen-
to Técnico de Fuzileiros Navais 
(GAT-FN) junto à Marinha da 
Namíbia realizou, de 5 a 26 de 
fevereiro, a passagem de função 
para os novos integrantes do 
GAT-FN em 2020. Durante esta 
fase, os militares assistiram a pa-
lestras e realizaram reconheci-
mento das áreas de adestramen-
tos e instalações utilizadas por 
militares da Marinha da Namíbia. 
Em seguida, foi realizada uma ce-
rimônia para a formalização da 
assunção do GAT-FN/2020.

das Nações Unidas para Opera-
ções de Paz, Jean Pierre Lacroix, a 
certificação configura-se como um 
importante passo rumo à consoli-
dação do COpPazNav como centro 
de referência mundial no treina-
mento para as missões de paz das 
Nações Unidas, principalmente 
por ser o primeiro e único a obter a 
certificação na área proposta.

Oficial Fuzileiro Naval assume função no Estado-Maior do MarForSouth
membro de uma nação parceira a 
assumir oficialmente tal posição. 
“A partir de agora, vou poder exer-
cer maior influência nos pedidos 
e coordenações entre o Corpo de 
Fuzileiros Navais e o United States 
Marine Corps, bem como poderei 
acompanhar mais de perto o dia a 
dia dos Marines aqui em Miami”, 
ressaltou o CF (FN) Dagoberto.

Desde o dia 28 de janeiro, o Cor-
po de Fuzileiros Navais (CFN) tem 
um oficial junto ao Estado-Maior 
do United States Marine Corps 
Forces, South - MarForSouth, em 
Miami. Participando ativamente 
de reuniões do setor e vivencian-
do a rotina dos Marines da unida-
de, o CF (FN) Dagoberto, Oficial 
de Ligação do Brasil, é o primeiro 

Fuzileiro Naval é eleito como 
melhor Instrutor de 2019 no 
WHINSEC

“pesado”, e estabeleceu novo recorde 
brasileiro. Na categoria “peso leve”, 
o Terceiro-Sargento Uncas Batista foi 
o vencedor, seguido pelos Terceiros-
-Sargentos Emanuel Borges e Diego 
Nazário, que conquistaram a prata e o 
bronze, respectivamente.

- Vela: Os mundiais das classes 
49er e 49er FX, realizados em Gee-
long, na Austrália, em fevereiro, ga-
rantiram quatro velejadores da Mari-
nha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 
Os Terceiros-Sargentos Marco Grael 
e Gabriel Borges confirmaram a ida 
ao Japão após terminarem o torneio 
em 13º lugar, enquanto a Terceiro-
-Sargento Kahena Kunze, atual cam-
peã olímpica, conquistou o direito de 
defender seu título após fechar a par-
ticipação na 12ª colocação. A dupla de 
Sargentos Geison Mendes e Gustavo 
Thiesen foi a campeã da classe 470 
Class South American Championships 
2020, realizada em 16 de fevereiro, 
em Mar del Plata, Argentina.

- Vôlei de Praia: Os Terceiros-Sar-
gentos Evandro e Bruno Schmidt, 
atletas militares que já garantiram 
vaga para os Jogos Olímpicos de 
Tóquio, conquistaram a medalha de 
ouro no Circuito Brasileiro Open de 
Vôlei de Praia, no dia 16 de fevereiro, 
na arena montada na praia de Pajuça-
ra/ Maceió. Já no feminino, a Terceiro-
-Sargento Ágatha, já classificada para 
Tóquio, faturou a medalha de ouro.

- Saltos ornamentais: O Campeo-
nato Brasileiro Interclubes / Seletiva 
para a Copa do Mundo de Saltos 
Ornamentais, definiu os atletas que 
participarão do torneio pré-olím-
pico. Os Terceiros-Sargentos Lua-
na Lira, Tammy Galera e Giovanna 

Pedroso garantiram três das cinco 
vagas. O evento ocorreu no Parque 
Aquático Maria Lenk, no Rio de Ja-
neiro, e teve o apoio da Secretária 
Especial de Esporte.

- Levantamento de Peso Olímpico 
(LPO): Os Terceiros-Sargentos Thiago 
e Laura confirmaram índice para o 
Campeonato Mundial Sub20 da mo-
dalidade, na Romênia, que seria rea-
lizado em março, mas foi cancelado 
devido à pandemia de Covid-19.

- Tiro: As Terceiros-Sargentos 
Thais e Ilka participaram da 1ª eta-
pa do Campeonato Brasileiro de 
Tiro 2020, na modalidade pistola 25 
metros, conquistando o 3º e o 7º lu-
gares respectivamente.

-Taekwondo: A Terceiro-Sargento 
Milena Titoneli conquistou a me-
dalha de prata na categoria 67 kg, 
no 5th President Cup Europe 2020, 
competição realizada em Helsingborg, 
na Suécia.
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Responsabilidade Social

Aconteceu no CFN

CGCFN realiza troca de platinas de 
Almirantes Fuzileiros Navais

Gorro de Fita completa 130 anos de criação

Cerimônia marca al-
teração de denomina-
ção do Grupamento 
de Fuzileiros Navais 
de Ladário para 3º Ba-
talhão de Operações 
Ribeirinhas

CIAMPA promove 
inauguração de me-
morial em homena-
gem ao AE (FN) Mil-
ciades Portela Alves

Aconteceu no CFN

O Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN) realizou, em 17 de janeiro, 
cerimônia de ativação do Centro 
de Intendência da Marinha em 
Parada de Lucas (CeIMPL), presi-
dida pelo Comandante-Geral do 
CFN, AE (FN) Alexandre. Na oca-
sião, o Capitão de Fragata (IM) 
Renato Etcheverria tomou posse 
como novo diretor do CeIMPL.  

Subordinado ao Comando do 
Material de Fuzileiros Navais 
(CMatFN), o Centro de Intendên-
cia da Marinha em Parada de Lucas 
tem como principal objetivo a pron-

Em cerimônia presidida pelo 
Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almiran-
te de Esquadra (FN) Alexandre, 
o Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA) 
inaugurou, em 29 de janeiro, um 
memorial em homenagem ao Al-
mirante de Esquadra Milciades 
Portela Alves. O memorial tem 
por objetivo perpetuar a me-
mória deste nobre líder naval e 
apresentar fatos marcantes de 
sua carreira.

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário passou a ser 
designado 3º Batalhão de Ope-
rações Ribeirinhas, Organização 
Militar (OM) subordinada ao 
Comando do 6º Distrito Naval. A 
cerimônia de alteração de deno-
minação foi realizada no dia 5 de 
fevereiro, no Complexo Naval de 
Ladário, no Mato Grosso do Sul.

No dia 31 de março, o Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, AE (FN) Alexandre, 
realizou a troca de platinas do Al-
mirante de Esquadra (FN) Paulo 
Martino Zuccaro e do Vice-Almi-
rante (FN) Renato Rangel Ferreira.

A solenidade ocorreu no Salão 
Sete de Março, na sede do CGCFN, 
na Fortaleza de São José da Ilha 

Uma das peças de uniforme mais 
antigas das Forças Armadas brasilei-
ras completou 130 anos, no dia 30 de 
janeiro: o gorro de fita. Foi instituído 
pelo Decreto 193-B, de 30 de janeiro 
de 1890, pelo então Comandante do 
Batalhão Naval, o Capitão de Fraga-
ta Arthur de Azevedo Thompson. 
Em 1990, para comemorar os 100 
anos de sua incorporação ao Corpo 

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais utiliza impres-
soras 3D na produção de máscaras para profissionais da Saúde

O Centro Tecnológico do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CTecCFN) 
atuou na fabricação de máscaras 
face shield, que garantem a cobertura 
completa do rosto. Cerca de 30 uni-
dades são fabricadas por dia, a partir 
de impressoras 3D. O montante será 
doado aos profissionais da Saúde en-
gajados no combate ao coronavírus.

A primeira impressora 3D foi 
adquirida pelo CTecCFN em 2018 
para confecção de materiais e so-
bressalentes. “O CTecCFN atua 
na manutenção de meios da MB, 
como blindados, viaturas e equi-
pamentos eletrônicos, bem como 
em Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação, prospectando novas tec-
nologias e desenvolvendo equipa-
mentos para uso futuro do CFN”, 

explicou o comandante do CTec-
CFN, CMG (FN) Espozel. 

Em 2019, após parceria esta-
belecida com a Receita Federal, a 
Unidade recebeu equipamentos 
industriais e mais duas impresso-
ras 3D. Com o início da pandemia, 
veio a decisão de criar protótipos 
de máscaras face shield, em cam-
panha desenvolvida em parceria 
com a sociedade civil. A Receita 
Federal se prontificou a participar 
doando sete novas máquinas, o 
que aumentou a velocidade e a ca-
pacidade do Centro na fabricação 
desses equipamentos de proteção 
individual, cuja principal função é 
proteger as áreas vulneráveis dos 
corpos dos profissionais da Saúde 
contra fluidos corporais.

Corpo de Fuzileiros Navais realiza cerimônia de ativação do Centro de 
Intendência da Marinha em Parada de Lucas

tidão de emprego dos meios navais, 
aeronavais e de Fuzileiros Navais, 
além da atuação como Órgão de 
Distribuição, tarefa que era exerci-
da pelo Centro Tecnológico do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CtecCFN).  

- A decisão de passar ao controle 
do CMatFN o material de uso ex-
clusivo ou preponderante do CFN, 
além da contribuição deste Coman-
do em grandes eventos, como as 
Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem, dentre outras atividades 
em que os Fuzileiros Navais estão 

envolvidos, demandam o aprimora-
mento desses processos, em especial 
daqueles ligados ao abastecimento. 
Desta forma, desonera o CTecCFN 
das atividades de Órgão de Distri-
buição e possibilita a concentração 
de seus esforços nas atividades de 
Manutenção e nos projetos de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação-, afirmou 
o AE (FN) Alexandre durante a ceri-
mônia, que contou com a presença 
de oficiais-generais do Corpo de Fu-
zileiros Navais e do Corpo de Inten-
dentes da Marinha.

das Cobras, Centro-RJ. Em suas 
palavras, o AE (FN) Alexandre 
elogiou a trajetória profissional 
dos promovidos, além de ressal-
tar o sentimento de dever cumpri-
do e os desafios que estão por vir, 
colocando-se à disposição para 
apoiar, no que for necessário, o 
próximo Comandante-Geral, AE 
(FN) Zuccaro.

de Fuzileiros Navais, foi inaugurado 
pelo então Comandante-Geral do 
CFN, o Almirante de Esquadra (FN) 
Coaraciara, um monumento ao gor-
ro de fita, o qual passou a dar nome 
à Praça existente em frente ao prédio 
do então Comando de Apoio, hoje 
sede do Comando do Pessoal de Fu-
zileiros Navais, na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras.
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Destaques

Marinha do Brasil realiza o Seminário “Mulheres, Paz e Segurança”
A Marinha do Brasil (MB), por 

meio do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CGCFN) e do 
Centro de Operações de Paz de Ca-
ráter Naval (COpPazNav), realizou, 
no dia 12 de março, o Seminário 
“Mulheres, Paz e Segurança: 20 anos 
da agenda da Resolução ONU 1325 
e os 40 anos da mulher na Marinha”. 
O evento teve o propósito de discu-
tir os avanços e desafios nos tempos 
atuais sobre a real inclusão das mu-
lheres e a relevância de seu papel em 
todos os setores da sociedade, em 
períodos de paz ou de conflito. 

A ocasião também marcou o 
lançamento do livro “Operações 
de Paz de Caráter Naval: Ameaças 
e desafios para a paz no mar”. O 
evento reuniu autores da publica-
ção, que versa sobre as ameaças no 
ambiente marítimo, os desafios de 
se conduzir a paz no mar e o ensino 
e treinamento das forças navais.

Uma homenagem à Contra-
-Almirante (Md) Dalva, primei-
ra mulher a assumir o posto de 
oficial-general no Brasil, também 
foi realizada na ocasião. Em se-

guida, foram iniciados os painéis 
reunindo mulheres de destaque 
da Marinha do Brasil e da so-
ciedade civil, especialistas nos 
temas em pauta: “Mulheres, Paz 
e Segurança: 20 anos da agenda 
da Resolução ONU 1325” e “40 
anos da mulher na Marinha”. Os 
participantes, após assistirem aos 
painéis, puderam interagir com 
as palestrantes através de um sis-
tema eletrônico de debates. 

O COpPazNav da Marinha do 
Brasil, estabelecido no Centro de 

Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC), é a unidade 
de treinamento da MB para ope-
rações de paz, particularmente 
aquelas de caráter naval, como a 
executada pela Força-Tarefa Marí-
tima na Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL). 
O Centro, cujo curso internacional 
possui certificação da ONU, exerce 
forte atuação na questão de gêne-
ro, tendo já realizado três edições 
do Estágio de Operações de Paz 
para Mulheres.


