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Vinte e cinco alunos se forma-
ram no Curso Expedito de Ope-
rações Ribeirinhas Turma I-2015, 
no Batalhão de Operações Ribei-
rinhas (BtlOpRib), em Manaus 
(AM). O curso, realizado de 3 a 
21 de agosto, tem como objetivo 

O Comando do Material de Fu-
zileiros Navais (CMatFN) e o Cen-
tro de Instrução e Adestramento 
Almirante Newton Braga (CIANB) 
realizaram os Cursos Expeditos de 
Gerenciamento de Projetos, de 4 a 14 
de agosto e de Mapeamento de Pro-
cessos, de 18 a 27 do mesmo mês. 

Os cursos apresentaram aos 
militares do CMatFN as ferra-
mentas e técnicas preconizadas 
pelas boas práticas difundidas 

Batalhão de Operações Ribeirinhas 
forma novos combatentes

A Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais foi convidada a 
se apresentar na cerimônia em co-
memoração ao 37º aniversário de 
criação do Colégio Militar de Bra-
sília (CMB), no dia 28 de agosto. 

Banda Marcial do CFN se apresenta no 
aniversário do Colégio Militar de Brasília

CMatFN e CIANB 
realizam cursos de
capacitação técnica 
em parceria

pelo Project Management Institute e 
pela Association of Business Process 
Management Professionals, refe-
rências internacionais em Gestão 
de Projetos. Por meio de  conhe-
cimentos práticos e teóricos, as 
aulas visaram a capacitação dos 

Vimos pelo presente agradecer ao Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais pela belíssima apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro, na cerimônia de comemoração ao 37º Aniversário de criação do Colégio Militar de Brasília.

Julho - O Ministro do Esporte, George Hilton, 
visitou o Centro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (CEFAN). Na ocasião, o Mi-
nistro assistiu a uma apresentação sobre o Pro-
grama Olímpico da Marinha (PROLIM) e sobre 
o CEFAN, além  de conhecer os programas so-
ciais de base desenvolvidos naquele Centro.

Setembro - O Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais realizou, no Rio de Janeiro, a 
2ª Reunião da Comissão Técnica de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Marinha, quando foram 
atualizados diversos temas de relevância para a 
Marinha do Brasil, na área de tecnologia. 

Setembro - A Gincana do Rio foi realizada nas 
instalações do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves, com a participação de  
municípios do Rio de Janeiro, com exceção da 
capital. O vencedor, Nilópolis, recebeu como 
prêmio o direito de sediar o “réveillon” 2016, 
organizado pela Rede Globo. 

Agosto - O CEFAN recebeu cerca de 200 corre-
dores para a VIII Ultramaratona Rio 24h Fuzi-
leiros Navais. Participaram da prova, também, 
dois competidores espanhóis e um português. 
Na categoria individual geral feminino, a 3º Sar-
gento Denise Paiva Lucas Campos, da Marinha 
do Brasil, garantiu a primeira colocação, percor-
rendo 199.600 metros.

Setembro - A AVCFN participou das celebrações 
referentes aos 150 anos da Retomada de Uru-
guaiana, com representações do Rio de Janeiro e 
das Seções Regionais de Manaus, Salvador, São 
Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre e 
Uruguaiana.

Fale Conosco

Sugestões
Comentários

Críticas
Fotos

comsoc@cgcfn.mar.mil.br

Setembro - O Grupamento Operativo de Fuzilei-
ros Navais no Haiti recebeu, na Base de Fuzilei-
ros Navais Acadêmica Rachel de Queiroz, a visita 
da comitiva do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais do Chile, Contra-Almirante 
David Hardy, acompanhado pelo Adido do Chi-
le no Haiti, Coronel Enrique Bödecker.

militares do CMatFN para o ge-
renciamento do acervo material do 
Corpo de Fuzileiros Navais, abran-
gendo todo o ciclo de vida de cada 
meio, desde sua concepção até sua 
baixa ou modernização, incluindo, 
em especial, sua manutenção.

suplementar a habilitação técni-
co-profissional de militares, vi-
sando o planejamento, a coorde-
nação e a execução de Operações 
Ribeirinhas. De acordo com o Co-
mando do BtlOpRib, para se tor-
nar um combatente nesse tipo de 

O Comandante do CMB, Cel João 
Denison Maia Correia, enviou car-
ta ao Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais elogiando a 
performance da Banda e agrade-
cendo sua participação. 

ambiente, é fundamental que se 
tenha capacidade física, mental e 
técnica para superar todo tipo de 
adversidades, além da habilidade 
de decidir e agir de forma ade-
quada, mesmo quando sob forte 
pressão. Além de 23 militares da 
Marinha do Brasil, formaram-se 
no Curso um Agente da Polícia 
Federal e um Sargento do Exérci-
to Brasileiro.

“

“
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Operações

Unidades subordinadas à Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) 
participaram de um adestramento 
da Força de Emprego Rápido, rea-
lizado em Três Corações (MG), no 
período de 5 a 15 de agosto.

O exercício aconteceu em duas 
fases. Na primeira, as Unidades 
realizaram adestramentos es-
pecíficos com uso intensivo de 
munição real. O 2º Batalhão de 
Infantaria de Fuzileiros Navais, 
por exemplo, atirou com todas as 
armas orgânicas, incluindo gra-
nadas alto explosivas anticarro 

 O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Ladário (GptFNLa) re-
alizou, de 24 a 27 de agosto, na 
Área de Adestramento do Rabi-
cho, o Estágio de Adestramento 
no Pantanal II/2015. Participaram 
do exercício 52 militares, sendo 
34 Soldados Fuzileiros Navais 
recém-apresentados ao GptFNLa, 
oriundos do Centro de Instrução 
Almirante Milciades Portela Alves 
(CIAMPA) e do Centro de Instru-
ção e Adestramento de Brasília 
(CIAB). Com o objetivo de familia-
rizá-los ao ambiente pantaneiro, 
os militares tiveram instruções so-
bre características do Pantanal; na-
tação utilitária; escola de embarca-
ção; orientação terrestre e fluvial; 
nós e voltas; higiene e primeiros 
socorros; e Operações Ribeirinhas.

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal (GptFNNa) reali-
zou, de 20 a 24 de julho, adestra-
mentos de Patrulha e Operações 
Militares em Áreas Urbanas e de 
Ação de Presença, nível Pelotão, 
na área da ex-Estação Rádio Pina, 

 A Seção de Cães da Compa-
nhia de Apoio ao Combate do 
Batalhão de Operações Ribeiri-
nhas (BtlOpRib) realizou, em ju-
lho, um adestramento de rapel 
com cães, em Manaus (AM). No 
mesmo mês, o BtlOpRib apoiou o 
Curso de Cães de Guerra do Exér-
cito Brasileiro. O treinamento con-
tou com militares da Marinha do 
Brasil, do Exército Brasileiro, do 
Corpo de Bombeiros do Estado do 
Amazonas e da Polícia Militar do 
Estado do Amazonas, totalizando 
26 participantes. O objetivo deste 
tipo de adestramento é ampliar as 
possibilidades de emprego da Se-
ção de Cães nas técnicas de infil-
tração, permitindo às equipes de 
farejamento cumprirem as mais 
variadas missões em áreas de difí-
cil acesso da região amazônica.

Instrução de Operações 
Militares em Área Urbana

Operações

Batalhão de Artilharia realiza tiro real com 
Bateria Lançadora Múltipla de Foguetes

FFE participa de adestramento da 
Força de Emprego Rápido em MG

Estágio de 
Adestramento no 
Pantanal II /2015 em 
Ladário (MS)

Adestramento de 
rapel com cães

de 84 mm (AT-4), metralhadora 
pesada (.50),  morteiro 60 mm e 
lança granadas 40 mm (M-203). O 
Batalhão de Artilharia de Fuzilei-
ros Navais, por sua vez, realizou 
tiros reais com obuseiros 105 mm 
Light-Gun, adestramento de ob-
servação de tiro e helitransporte 
de duas baterias de 105 mm.

Na segunda fase, o exercício foi 
conduzido de acordo com o pla-
nejamento de um desembarque 
anfíbio. As ações foram postas em 
prática com o emprego de tropa 
no terreno e de munição real. 

em Recife (PE). O adestramento, 
denominado “Adest Equipe II”, 
permite que os militares apliquem 
os procedimentos corretos para 
combate em área urbana, além de 
planejar e executar patrulhas ter-
restres nas áreas determinadas.

 Com o propósito de colocar em prá-
tica os ensinamentos obtidos durante o 

Estágio de Operação do Sistema ASTROS 
CFN, o Batalhão de Artilharia de Fuzileiros 

Navais participou, em 24 de agosto, do Exer-
cício ESFOG-ASTROS-I. Realizado no Centro de 

Avaliação do Exército (CAEx), na Restinga da Ma-
rambaia (RJ), o Estágio teve a participação de vinte 
alunos, sendo um Oficial e dezenove Praças, todos 
integrantes da Bateria Lançadora Múltipla de Fo-
guetes. Na Escola de Fogo, foram disparados de-

zesseis foguetes de treinamento SS-09 TS, 
com observação positiva sobre todos 
os impactos.
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Matéria de CapaMatéria de Capa

Um ano, dois meses e vinte e 
cinco dias. Esse foi o tempo 
que durou a Operação São 

Francisco, no Complexo da Maré, 
que constitui o maior conjunto de fa-
velas do Município do Rio de Janei-
ro. Iniciada no dia 5 de abril de 2014 
e concluída em 30 de junho de 2015, 
a Operação Conjunta do Governo do 
Estado do Rio de Janeiro e do Gover-
no Federal foi encerrada oficialmen-
te no dia 2 de julho, em cerimônia 
realizada na Divisão Anfíbia. 

Além do Grupamento Opera-
tivo de Fuzileiros Navais da Ma-
rinha do Brasil, três Batalhões de 
Infantaria do Exército Brasileiro 
compuseram a Força de Pacifi-
cação, que teve como finalidade 
preservar a ordem pública e a se-

da Ordem Pública (APOP) e 226 
pessoas foram detidas.

Participaram das ações a For-
ça de Fuzileiros da Esquadra; os 
Grupamentos de Fuzileiros Na-
vais de Belém, Ladário, Salvador 
e Rio Grande; e militares do Setor 
Comando-Geral do Corpo de Fu-
zileiros Navais. O Grupamento 
também contou com quatro cães 
farejadores, que auxiliaram na de-
tecção de drogas.

gurança das pessoas e do patrimô-
nio nas dezesseis comunidades do 
Complexo da Maré, onde moram 
cerca de 140 mil pessoas. A Zona 
de Ação da Marinha do Brasil con-
templou uma área de 0,55 Km2, 
abrangendo as comunidades Vila 
do João e Conjunto Esperança. 

Ao todo, cerca de 4.700 milita-
res da MB participaram da Ope-
ração, em um total de oito Grupa-
mentos Operativos de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav), que se 
revezavam a cada dois meses. Os 
militares realizaram patrulhas diá-
rias, motorizadas ou a pé, guarne-
cendo os pontos de bloqueio. No 
período, foram conduzidas ativi-
dades como apreensão de armas, 
munições, drogas, motos e carros 
roubados, produtos falsificados, 
além da prisão de foragidos da Jus-
tiça e de traficantes de drogas. 

No total da Operação, foram 
apreendidos 25 carros, 45 motos, 
74 rádios transmissores, quatro 
fuzis AK-47, 21 pistolas, 1.424 uni-
dades de munição, além de grande 
quantidade de cocaína e maconha. 
Em dinheiro, os militares apreen-
deram um total de R$ 8.119,71. As 
ações também resultaram na pri-
são de 66 Agentes Perturbadores 

Apoio Feminino - Entre julho 
de 2014 e junho de 2015, 56 milita-
res do sexo feminino foram empre-
gadas no apoio ao GptOpFuzNav 
nas operações no Complexo da 
Maré, revezando-se em três Desta-
camentos, atuando, cada um, por 
três meses. Para prover o adestra-
mento adequado para as militares, 
a Companhia de Polícia do Bata-
lhão Naval ministrou pela primei-
ra vez o Estágio Preparatório para 
Serviço de Polícia para Militares 
Femininas da MB, com disciplinas 
como: legislação afeta à Garantia 
da Lei e da Ordem (GLO), técnica 
de revista e abordagem policial, 
primeiros socorros, armas não le-
tais e técnicas de tiro. Na Maré, elas 
participaram de ações de revista e 
abordagem policial em mulheres 
e crianças; acompanhamento de 
patrulhas motorizadas no interior 
do Complexo; deslocamento em 
viaturas blindadas até locais de 
busca e apreensão onde houvesse 
a presença de mulheres; acompa-
nhamento de suspeitas até serem 
entregues às autoridades, além da 
entrega de panfletos informativos 
e coleta de informações. De acor-
do com o Comando da Operação, 
superadas as barreiras iniciais, as 
militares realizaram o apoio com 
coragem e eficiência, conseguindo 
cumprir com eficácia as tarefas a 
elas atribuídas.

Comandante da MarinhaA participação das tropas de Fuzileiros Navais na Operação São 
Francisco foi parabenizada e elogiada pelo Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, em 
mensagem transmitida a todas as Organizações Militares da Mari-
nha do Brasil, reproduzida, abaixo, na íntegra.- Com o encerramento das atividades do GpOpFuzNav-Maré na Ope-
ração São Francisco, apresento meus cumprimentos a todos os 
combatentes de “mar e de terra” pelos destacados exemplos de 
competência, determinação e profissionalismo demonstrados du-
rante seu emprego em ações na garantia da lei e da ordem, na pre-
servação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, contribuindo para o restabelecimento da paz social 
no Complexo da Maré. Estamos orgulhosos de termos uma tropa, 
em permanente condição de pronto emprego, capaz de colaborar 
com os interesses do País em diversos ambientes e situações. Por 
isso, reitero meu reconhecimento aos nossos Soldados-Marinhei-
ros que, com coragem e dedicação, prestaram precioso serviço à 
população do Estado do Rio de Janeiro. 

ADSUMUS! Bravo Zulu!
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Responsabilidade SocialCFN no Mundo

O Mundo no CFN

Dia 7 de agosto marcou o en-
cerramento do VI Curso de For-
mação de Soldados Fuzileiros Na-
vais (C-FSD-FN) 2015 da Marinha 
da Namíbia, no qual foram forma-
dos 43 novos SD-FN. Sob coorde-
nação do Grupo de Apoio Técnico 
do Corpo de Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil (GAT-FN), o 
C-FSD-FN, estruturado em 2009, 
tem por objetivo explorar as ha-
bilidades específicas dos recrutas, 

GAT-FN encerra Curso de Formação 
de SD-FN 2015 na Namíbia

tais como resistência física, rapi-
dez, atenção concentrada e discri-
minação por meio da visão, a fim 
de instruí-los e formá-los nas ativi-
dades peculiares aos SD-FN.

Ao longo dos 98 dias letivos de 
curso, sendo 46 em regime de in-
ternato, foram ministradas as disci-
plinas de Ordem Unida, Instrução 
Militar-Naval, Instrução Básica de 
Combate, Armamento e Tiro, Fun-
damentos de Operações Anfíbias e 

Treinamento Físico-Militar. Tam-
bém foram realizadas atividades 
extraclasse como marchas (12 Km, 
16 Km e 24 Km), instruções de de-
fesa pessoal e de natação utilitária. 

O coroamento do curso teve cin-
co dias de duração, quando os re-
crutas puderam colocar em prática 
todos os ensinamentos transmitidos 
durante o período letivo. Contando 
com a assessoria do GAT-FN, fo-
ram executadas patrulhas e ataques 
coordenados, diurnos e noturnos, 
além de avaliações práticas durante 
as execuções de pistas de orienta-
ção, de tiro de combate e de reação. 

O Batalhão de Operações Espe-
ciais de Fuzileiros Navais (Batalhão 
Tonelero) realizou, de 13 a 18 de 
julho, um intercâmbio com milita-
res do Corpo de Fuzileiros Navais 
dos Estados Unidos (USMC), per-
tencentes à 1st Force Reconnaissance 
Company, especialistas nas tarefas 
de reconhecimento.

Com o propósito de realizar 
a troca de experiências e incre-

Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais 
realiza intercâmbio com militares dos EUA

mentar a interoperabilidade em 
operações militares convencio-
nais e naquelas voltadas para 
atividades de contraterrorismo, 
a ação contou com seis milita-
res do USMC com experiência 
em combate no Iraque e no Afe-
ganistão.

À ocasião, foram realizados 
adestramentos de reconhecimen-
to especializado e em áreas urba-

nas, estudo do terreno e de pon-
tos de importância operativa e 
tiro de caçador com armamento 
de precisão. As lições aprendidas 
servirão para o aprimoramento 
de procedimentos, permitindo a 
identificação de diversas técnicas 
que poderão ser incorporadas, 
além do estreitamento dos laços, o 
que facilitará a atuação de Forças 
em emprego conjunto. 

Força de Fuzileiros da Esquadra realiza 
ação social em Escola do Município de 
Duque de Caxias (RJ)

Militares do Batalhão de En-
genharia de Fuzileiros Navais 
(BtlEngFuzNav) visitaram a Esco-

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande (RS) recebe 
visita de alunos de projeto social

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais do Rio Grande (GptFNRG) 
recebeu, no dia 27 de agosto, em 
suas instalações, a visita de 25 
alunos do Projeto “Acreditar é In-
vestir”, do Centro de Atenção In-
tegrada à Criança e ao Adolescente 
(CAIC) da cidade. O projeto busca 
inserir os jovens no universo profis-
sional, incentivando-os a trabalhar 
como menor aprendiz em departa-
mentos do próprio CAIC e da Uni-

la Municipal Sargento João Délio 
dos Santos, na Fazenda Piranema, 
em Xerém, Duque de Caxias (RJ), 

no dia 6 de agosto. Essa visita, que 
ocorre anualmente no inverno, tem 
o propósito de distribuir coberto-
res e agasalhos doados por milita-
res para os alunos.

A vigésima edição dessa visi-
ta teve início com uma cerimônia 
cívico-militar,  seguida de ações 
sociais e atividades lúdicas com 
as crianças. Cerca de 60% das sa-
las de aula e instalações de apoio 
da escola foram construídas e 
reformadas pelo BtlEngFuzNav. 
O evento foi uma oportunidade 
para novas gerações de Fuzileiros 
Navais conhecerem o histórico da 
Escola, cujo nome é uma homena-
gem a um dos Fuzileiros Navais 
falecidos durante a Operação 
Graviola, em 1966. 

Um dia de alegria e esperança 
para crianças com necessidades 
especiais. Assim foi a manhã de 
31 de agosto, no Centro de Ensino 
Especial 02, em Ceilândia, Brasília 
(DF), com a apresentação da Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros 
Navais. Executando dobrados 
militares, como “Avante Corneteiro” 
e “1808”, além de sucessos como 
“Aquarela do Brasil”, os noventa 
militares da Marcial conquistaram 
os estudantes e professores do 
centro estudantil.

Banda Marcial do CFN leva alegria para 
crianças especiais em Brasília (DF)

– É muito bom poder proporcionar 
aos nossos alunos esse contato com 
a música, isso auxilia no processo 
de aprendizagem. É um momento 
de descontração e motivação; 
podemos ver a alegria estampada 
no rostinho de cada um deles –, 
destacou a diretora do Centro de 
Ensino, Marcia Serafim Pereira. 

O Centro de Ensino atende, 
atualmente, 524 alunos com 
necessidades educativas especiais.

A Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais também realizou 

uma série de apresentações em 
Brasília, de 26 de agosto a 7 de 
setembro, quando participou 
do Desfile Militar pelo Dia da 
Independência. 

versidade Federal do Rio Grande.
À ocasião, foram apresentados 

aos estudantes os setores operati-
vos da Marinha do Brasil, as prin-
cipais atividades desenvolvidas 
pelos Fuzileiros Navais dos “Pam-
pas”, além de viaturas operativas, 
peças e uniformes expostos em um 
mostruário. Os alunos participa-
ram, ainda, de uma palestra sobre 
as diversas formas de ingresso na 
Marinha do Brasil. 
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Destaques

Os atletas pertencentes ao PROLIM 
conquistaram excelentes resultados nos 

Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, 
trazendo para o Brasil 21 medalhas. 

Esportes

3ºSG-RM2-EP 
Érika Miranda 

 Judô -  Categoria “Até 52 kg”
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3ºSG-RM2-EP 
Joice Souza da Silva 

Lutas Associadas -  Categoria “Até 58 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Etiene Medeiros

Natação - 100 m costas
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3ºSG-RM2-EP 
Mayra Aguiar da Silva 

 Judô - Categoria “Até 78 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Fabiana Beltrame - Remo 

Categoria “Single Skiff Leve”

3ºSG-RM2-EP 
Etiene Medeiros – Natação 

50 m livre

3ºSG-RM2-EP 
Martine Grael Kahena Kunze  
Vela – Modalidade “49er FX”
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3ºSG-RM2-EP 
Nathália Brígida - Judô
Categoria “Até 48 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Rafaela Silva - Judô 

Categoria “Até 57 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Mariana Silva  - Judô 
Categoria “Até 63 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Maria Portela - Judô

Categoria “Até 70 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Etiene Medeiros – Natação 
4 x 100 m livre e 4 x 100 Medley

3ºSG-RM2-EP 
Maria Suelen Altheman  

Judô Categoria “+ 78 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Jaqueline Antonia Ferreira 

 Levantamento de Peso Olímpico 
Categoria “Até 75 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Davi Albino 

Lutas Associadas 
Categoria “Até 98 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Aline Silva 

Lutas Associadas
Categoria “Até 75 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Fernanda Decnop  

Vela – Modalidade “Laser Radial”

3ºSG-RM2-EP
 Joedison Teixeira 

Boxe - Categoria “Até 64 kg”

3ºSG-RM2-EP 
Rafael Duarte Lima 

 Boxe - Categoria “91 + kg”

3ºSG-RM2-EP  
Vanessa Spínola 

Atletismo – Heptatlo

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, no 
mês de agosto, dois Encontros com 
Oficiais Fuzileiros Navais. No dia 
6 de agosto, 74 Capitães-de-Mar-e-
-Guerra da Reserva e Reformados 
visitaram as instalações do CEFAN 
e do CIAMPA; assistiram a uma 
apresentação do Grupo Especial de 
Retomada e Resgate do Batalhão 
Tonelero; e participaram de uma 
palestra do ComGer sobre o Setor 
CGCFN e o CFN como um todo.

No dia 20 do mesmo mês, os 
convidados foram 31 Oficiais-Ge-
nerais Fuzileiros Navais. Na pro-
gramação, assistiram a palestras, 

CGCFN promove 
Encontros de 
Oficiais Fuzileiros 
Navais

visitaram as instalações do Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC) e, na parte da 
tarde, seguiram para o Comando 
da Divisão Anfíbia. Visitaram, ain-
da, a Base de Fuzileiros Navais da 
Ilha do Governador e o Batalhão 
Riachuelo. No Batalhão de Arti-
lharia de Fuzileiros Navais, foi 
montado um mostruário de meios 
da FFE e realizada uma demons-
tração do Simulador de Observa-

ção de Tiro da Artilharia. 
 O objetivo dos Encontros é 

atualizar os Oficiais convidados 
quanto à situação do Corpo de Fu-
zileiros Navais nas suas diferentes 
áreas de atuação.

Companhia de Polícia do Batalhão Naval
Passagem de Comando:  09 de julho de 2015
Comandante: CC (FN) Renato Heil França

Passagem de Comando

Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea
Passagem de Comando: 23 de julho de 2015

Comandante: CF (FN) Fabiano de Brito Villela

Batalhão de Viaturas Anfíbias
Passagem de Comando: 27 de julho de 2015
Comandante: CF (FN) Arthur Avellar Leal

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais
Passagem de Comando:  30 de julho de 2015

Comandante: CMG (FN) Luiz Caetano Boaventura Bresciani

Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais
Passagem de Comando:  21 de agosto 2015

Comandante: CF (FN) Marcos Luiz Mattos Inácio
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Companhia de Polícia do 

Batalhão Naval (RJ)

Grupamento de Fuzileiros Navais 

de Ladário (MS)

Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Natal (RN)

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande (RS)

Grupamento de Fuzileiros Navais deSalvador (BA)

Grupamento de Fuzileiros Navais de
Belém (PA)

Batalhão de Operações Ribeirinhas (AM)


