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O CGCFN inaugurou, em outubro, o XXI Salão 
de Artes Plásticas do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio 
de Janeiro.

O Comandante da Marinha, Almirante de Es-
quadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, cumpri-
mentou, em outubro, os atletas medalhistas dos 
6º Jogos Mundiais Militares, no CEFAN.

O Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida as-
sumiu, em outubro, a Presidência da Diretoria 
Administrativa da Associação de Veteranos do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

Vinte e sete servidores civis do setor CGCFN 
foram agraciados com a Medalha Mérito Fun-
cional na cerimônia alusiva ao Dia do Servidor 
Público, realizada em outubro.

O título de Fuzileiro Padrão 2015 rendeu ao Cabo Fuzileiro Naval de 
Infantaria Wallace Souza da Costa a oportunidade de realizar a XXX Via-
gem de Instrução de Guardas-Marinha, no Navio-Escola Brasil.

O CB-FN-IF Da Costa, de 29 anos, foi incorporado à Marinha do Brasil 
no ano de 2008, após ter concluído com aproveitamento o Curso de For-
mação de Soldados. Em 2012, formou-se no Curso de Especialização em 
Infantaria. Realizou, ainda, o Estágio de Qualificação Técnica Especial de 
Operações Especiais em 2014.   

Entre outras Organizações Militares, serviu no CIASC e no Batalhão 
de Operações Especiais de Fuzileiros Navais, além de integrar o 14º Con-
tingente do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais-Haiti.

Fuzileiro Padrão é o Cabo Fuzileiro Naval que, por meio de processo 
seletivo realizado anualmente, destaca-se entre seus pares pelo alto padrão 
moral e profissional demonstrado ao longo da carreira.

Marinha do Brasil forma 82 Oficiais 
e 1769 Praças FN no ano de 2015

Fuzileiro Padrão 2015

  A Marinha do Brasil formou, em 
2015, 33 Guardas-Marinha na Es-
cola Naval e 49 Oficiais Fuzileiros 
Navais no Centro de Instrução Al-
mirante Wandenkolk (CIAW). No 
Corpo de Praças, formaram-se, no se-
gundo semestre de 2015, 914 milita-
res, sendo 790 no Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) e 124 no Centro de Ins-
trução e Adestramento de Brasília 
(CIAB). Contando com os 855 Sol-
dados Fuzileiros Navais formados 
no primeiro semestre, são 1769 no-
vas Praças do Corpo de Fuzileiros 
Navais entregues à Marinha do 
Brasil no ano de 2015.

1º colocado: 
GM (FN) Mateus Ferreira 

Escola Naval

CIAW

Turma AFN 
1º colocado: 
2T (AFN) Carlos Renato Duque Xavier

Turma QC-FN 
1º colocado: 
2T (QC-FN) Leonardo Mattos de Paula

1º colocado: 
SD-FN Kilder Gomes da Silva

CIAB

1º colocado: 
SD-FN Renato Olegário Moraes

CIAMPA

CIAW
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OperaçõesOperações

Nos dias 1º e 2 de outubro, o 
Batalhão de Engenharia de Fuzi-
leiros Navais (BtlEngFuzNav) re-
alizou uma operação para detec-
ção de contaminação química por 
cianeto de hidrogênio e cianeto 
de sódio em dezesseis contêineres 
embarcados em navios mercantes 
nos portos do Rio de Janeiro e de 
Santos. A operação contou com o 
apoio do Laboratório Móvel do 
Centro Tecnológico do Corpo de 
Fuzileiros Navais e de uma guar-
nição do Hospital Naval Marcílio 
Dias, em ambulância UTI.

Ao ser acionado pela Força de 
Fuzileiros da Esquadra, um des-

BtlEngFuzNav 
realiza operação 
para detecção de 
contaminação 
química 

A Marinha do Brasil realizou, en-
tre os dias 1º e 13 de outubro, a Ope-
ração Formosa 2015, em Goiás. O 
exercício tem como objetivo aprimo-
rar o treinamento e manter as con-
dições de pronto emprego dos Fuzi-
leiros Navais em diversos ambientes 
operacionais, dentre eles o cerrado. 

O exercício contou com a 
participação de cerca de dois 

Marinha do Brasil realiza Operação Formosa 2015

tacamento da Companhia de Defesa 
Nuclear, Biológica, Química e Ra-
diológica do BtlEngFuzNav atendeu 
prontamente ao chamado da Agên-

cia Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA) e do Ministério da Defesa 
e constatou “in loco” que não havia 
sinais de contaminação no material.

mil militares, aviões de caça 
AF1, helicópteros de combate e 
aeronaves remotamente pilota-
das (ARP). Também estiveram 
presentes veículos de combate, 
blindados de transporte de pes-
soal, carros anfíbios sobre lagar-
ta (esteira), além dos lançadores 
múltiplos de foguetes ASTROS 
CFN 2020. 

A Operação Formosa, que acon-
tece anualmente, visa proporcio-
nar aos militares o máximo de re-
alismo na simulação de manobras 
com o emprego de munição real e 
estrutura de apoio, como os hospi-
tais de campanha, para atender ca-
sos de emergências, e em procedi-
mentos por contaminação nuclear, 
química, biológica e radiológica.   

No dia 16 de novembro, no 
auditório do Comando da Divi-
são Anfíbia, foi realizada a ceri-
mônia de abertura da Operação 
UNITAS Amphibious 2015, um 
adestramento militar conjunto 
entre Fuzileiros Navais de oito 
países da América: Brasil, Ca-
nadá, Chile, Colômbia, Estados 
Unidos, México, Paraguai e Peru.

Na ocasião, a imprensa acom-
panhou diversos treinamentos, 
tais como: Operações Militares 
em Área Urbana, com técnicas de 
abordagem tática e inspeção de 
compartimentos; Operações com 
Helicópteros; Operações com 
Viaturas Anfíbias; e Oficina de 
Fogo Real. 

A UNITAS Amphibious tem 
o objetivo de incrementar a in-

teroperabilidade e a capacidade de 
planejamento e execução de Ope-
rações Anfíbias entre as Forças dos 
países participantes. Além disso, a 
Operação visa proporcionar a troca 
de informações e experiências, con-
tribuindo para fortalecer as relações 
diplomáticas e estreitar os laços de 
cooperação mútua existentes entre 
as forças de Fuzileiros Navais dos 
países participantes. 

Resgate a refugiados - De 19 a 22 
de novembro, cerca de dois mil Fuzi-
leiros Navais participaram da fase táti-
ca da Operação UNITAS Amphibious 
2015, realizada na Ilha da Maram-
baia (RJ). Durante o exercício, foi 
realizada uma incursão anfíbia, em 
ambiente hostil, simulando uma 
operação para libertar e prestar as-
sistência humanitária a refugiados. 

Com o objetivo de preparar e 
avaliar os Fuzileiros Navais que 
compõem o 23º Grupamento Ope-
rativo, enviado para o Haiti, foi re-
alizado, de 22 a 28 de outubro, o 
adestramento do Batalhão de Pro-
teção II, na região de Itaoca (ES). 
Esse contingente tem como núcleo 
o 1º Batalhão de Infantaria de Fu-
zileiros Navais, porém conta com 
militares selecionados de outras 
unidades da Marinha do Brasil. 

O adestramento foi dividido em 
duas fases. Na primeira, a tropa re-
alizou exercícios específicos isola-
dos de patrulhamento a pé, meca-
nizado e motorizado, controle de 
distúrbios, cerco e vasculhamento, 
“check point”, dentre outros. Já na 
segunda fase, denominada “Tema 
Tático”, foram realizadas simula-
ções visando tornar o exercício o 
mais próximo da realidade, para 
que os militares pudessem colocar 
em prática todos os ensinamen-
tos adquiridos durante a primeira 
fase.

Força de Fuzileiros 
da Esquadra prepara 
23º Grupamento 
Operativo-Haiti

Operação Unitas Amphibious 2015
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Matéria de CapaMatéria de Capa

Criada a Escola 
de Blindados

Inaugurado com a 
denominação de  Centro 
de Instrução do Corpo 
de Fuzileiros Navais 
(CICFN)

Iniciados no CICFN os Cursos de Formação de Cabos e 
os Cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos/ 
Implementado o Curso Preliminar, antecessor do Curso 
Avançado de Operações Anfíbias (CAVANF), para a com-
plementação do aperfeiçoamento de Oficiais, e o estágio 
pós-curso da Escola Naval, além de diversos outros cursos 
de menor duração e estágios.

Criado o CAVANF, que passou a 
realizar a complementação do aper-
feiçoamento de Oficiais para Opera-
ções Anfíbias, aperfeiçoamento este 
que ainda era realizado na Escola 
de Aperfeiçoamento de Oficiais do 
Exército (EsAO)

O CICFN teve sua denominação al-
terada para Centro de Instrução e 
Adestramento do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CIAdestCFN)

Criado o Curso de Aper-
feiçoamento de Oficiais 
do Corpo de Fuzileiros 
Navais, em substituição 
ao CAVANF

Passou a denominar-se Cen-
tro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC)

O CIASC passou a ser responsável pela execução do Cur-
so de Especialização em Guerra Anfíbia (C-Esp-GAnf), 
para Oficiais AFN e QC-FN egressos do Curso de Formação 
de Oficiais do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk 
(CIAW), e pelo Estágio Especial de Guerra Anfíbia (E-EGAnf), 
para os Guardas-Marinha (FN) oriundos da Escola Naval. Re-
cebeu também, no mesmo ano, a responsabilidade pela execu-
ção do Curso Especial de Comandos Anfíbios (C-Esp-ComAnf)

Criação da Escola de Operações de Paz de 
Caráter Naval, responsável pela execução 
dos Estágios Preparatórios para Contin-
gentes de Operações de Paz e dos Estágios 
de Operações de Paz de Caráter Naval

Criada a Escola 
de Liderança

O CIASC é reconhecido 
formalmente pela Direto-
ria de Ensino da Marinha 
como o “Primeiro Centro 
de Excelência da Marinha 
do Brasil”

Em dezembro de 2015, o Cen-
tro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC) completou 
60 anos de história. Sua criação 
surgiu a partir da necessidade 
do Corpo de Fuzileiros Navais 
de possuir uma área de terrenos 
para instrução, aquartelamento e 
adestramento da tropa. Até então, 
eram necessários grandes desloca-
mentos para fugir das limitações 
físicas das instalações da Forta-
leza de São José, e toda instrução 
ocorria em instituições fora da 
Marinha ou ministradas por pes-
soal do Exército Brasileiro. 

Por isso, foi criada, em 1948, 
uma Comissão sob a presidência 
do Contra-Almirante (FN) Sylvio 
de Camargo para planejar as futu-
ras instalações do Campo da Ilha 
do Governador. Neste mesmo ano, 
com o propósito de preparar o ter-
reno para o desenvolvimento do 

CIASC completa 60 anos de excelência
projeto, tiveram início os trabalhos 
de terraplenagem, aterros e aber-
tura de estradas, de modo a tornar 
o terreno apto a receber as edifica-
ções.

Em 28 de dezembro de 1955, inau-
gurava-se o Centro de Instrução do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CICFN), 
com a presença de autoridades na-
cionais e estrangeiras, além da pri-
meira turma de Guardas-Marinha 
da Escola Naval, que iria realizar o 
estágio no local.

Este Centro funcionou até 24 de de-
zembro de 1971, quando passou a se 
chamar Centro de Instrução e Ades-
tramento do CFN (CIAdestCFN). 
Este último, em janeiro de 1990, ga-
nhou a atual denominação: Centro 
de Instrução Almirante Sylvio de 
Camargo (CIASC).

O CIASC ministra uma gama 
variada de cursos e estágios para 
Oficiais e Praças, de carreira, expe-

ditos e especiais, desde o Curso de 
Aperfeiçoamento para Oficiais do 
CFN (CAOCFN) até o Curso de 
Especialização do Corpo de Praças 
Fuzileiros Navais, além dos cursos 
afetos à operação e à manutenção 
dos novos meios incorporados ao 
inventário do CFN.

Toda  sua trajetória de excelên-
cia rendeu à Organização Militar 
(OM) o status de estabelecimento 

modelar, sendo reconhecida, em 
2012, como a primeira OM de en-
sino da Marinha do Brasil no nível 
de excelência, segundo os critérios 
do Roteiro de Avaliação do Siste-
ma de Ensino Naval.   

Atualmente, após completar 
o sexagésimo aniversário, abriga 
um efetivo inédito de 115 Oficiais 
e 1.010 Praças realizando cursos de 
carreira presenciais, além de apro-

ximadamente três mil militares em 
diversos cursos de curta duração.
  De acordo com o Comandante 
do CIASC, Contra-Almirante (FN) 
Cesar Lopes Loureiro, a OM vai 
muito além de um estabelecimento 
modelar e dos números inéditos, 
representando papel fundamental 
no progresso contínuo do CFN.
 - O Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo tem a respon-
sabilidade de reafirmar em cada 
instrução; em cada sala de aula; 
em cada atividade, os valores da 
Honra, da Competência, da De-
terminação e do Profissionalismo, 
intrínsecos aos Fuzileiros Navais, 
honrando, desta maneira, as me-
mórias de seu idealizador e de tan-
tos outros que por ele já passaram 
dedicando parcelas de suas vidas; 
tem a responsabilidade de renovar 
e fortalecer o Espírito de Corpo do 
Fuzileiro Naval que passa, obriga-

toriamente, pelo menos uma vez 
ao longo da carreira por suas salas 
de aula; e a responsabilidade de 
constituir-se, sobretudo, em uma 
escola de amor ao Brasil -, destacou 
em sua Ordem de Serviço.
  Comemoração – A comemoração 
dos 60 anos de criação do CIASC, 
realizada na própria OM no dia 
8 de dezembro, contou com um 
acontecimento marcante: pela pri-
meira vez, foram agraciados com 
a Medalha Almirante Sylvio de 
Camargo, condecoração criada em 
2015, os primeiros colocados do 
Curso de Aperfeiçoamento de Ofi-
ciais do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CAOCFN). A condecoração 
foi retroativa a todas as turmas do 
CAOCFN, que teve sua primeira 
turma em 1990, e também às tur-
mas do curso que o antecedeu, o 
Curso Avançado de Operações An-
fíbias (CAVANF), criado em 1966. 

1955  1956  1966 1971 1989 1990 2000 2009 2011 2012 2015
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Responsabilidade SocialCFN no Mundo

O Comando da Divisão Anfíbia (ComDivAnf) rea-
lizou, no dia 4 de novembro, no Pátio Brigada Real da 
Marinha, a Cerimônia de Ativação do 23° Contingente 
do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais – Hai-
ti. No total, 175 militares foram preparados para atuar 
na Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti 
(MINUSTAH), a partir do mês de novembro, quando 
ocorreu o revezamento de tropas de Fuzileiros Navais.

A Marinha do Brasil participa da MINUSTAH 
desde 2004, com mais de seis mil militares já envia-
dos para a Missão de Paz no Haiti.

Ativação do 23° Contingente
O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no 

Haiti (GptOpFuzNav-Haiti) realizou, em 20 de no-
vembro, uma Ação Cívico Social (ACISO) em um or-
fanato na região de Croix-des-Bouquets, na periferia 
de Porto Príncipe. A ACISO contou com recreação in-
fantil, atividades educativas, palestras e com a doação 
de setenta mudas de palmeiras nativas. Cerca de ses-
senta crianças e dez adultos foram beneficiados com a 
iniciativa, que contou com a participação de sete mi-
litares do GptOpFuzNav-Haiti, além de missionários 
locais. 

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais – Haiti

 Com uma programação mar-
cada por atividades culturais, re-
creativas e esportivas, o Evento da 
Família, promovido pelo CGCFN, 
atraiu mais de duas mil pessoas 
para o Centro Esportivo Miécimo 
da Silva, em Campo Grande, Zona 
Oeste do Rio de Janeiro, na tarde 
do dia 17 de outubro.

Evento da Família reúne duas 
mil pessoas em Campo Grande

Na ocasião, o público teve a 
oportunidade de participar das 
atividades culturais, recreativas e 
esportivas, promovidas pelas Or-
ganizações Militares da Marinha 
do Brasil e pelas instituições par-
ceiras: Sesc-Rio, Instituto Masan, 
Rede Windsor de Hotéis, Secreta-
ria de Estado de Saúde, Secretaria 

Comanfinhos por um dia

Municipal de Saúde, Pastoral do 
Menor e Abrigo do Marinheiro.

O ponto alto do Evento da Família 
foram as apresentações musicais no 
ginásio do Centro Esportivo. A per-
formance da Banda Marcial do Cor-
po de Fuzileiros Navais, do Pelotão 
de Ordem Unida Silenciosa e da Ban-
da Sinfônica do CFN, acompanhada 
do Conjunto Fuzibossa e do grupo de 
dança do Miécimo da Silva, arrancou 
aplausos do público, que vibrou a 
cada número executado.

O Batalhão de Operações Es-
peciais de Fuzileiros Navais (Ba-
talhão Tonelero) realizou, no dia 
7 de novembro, a segunda edição 
do projeto denominado “Coman-
finho por um dia”. Na ocasião, 
cerca de duzentas crianças e jo-

vens entre três e dezesseis anos 
puderam conhecer um pouco das 
atividades de trabalho de seus 
pais e sentir a emoção de praticar 
esportes de aventura.

O objetivo do evento foi es-
treitar os laços das famílias com 

o Batalhão. Neste ano, os jovens 
participantes usaram uma mini-
pista de cordas, a passagem pela 
nova área de sobrevivência do 
Batalhão, além de praticar o ra-
pel e divertir-se com os brinque-
dos infantis.

Embaixador do Brasil na Líbia

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
recebeu, na manhã do dia 18 de dezembro, a visita do 
Embaixador do Brasil na Líbia, Sr. Afonso Álvaro de 
Siqueira Carbonar. O propósito foi externar as impres-
sões sobre o trabalho desenvolvido pelos Destacamen-
tos de Segurança de Embaixadas (DstSEB) e proferir 
uma palestra aos militares  componentes dos novos 
DstSEB, a fim de estimulá-los no desempenho de suas 
futuras funções.

Formação de SD-FN na Namíbia

O Grupo de Assessoramento Técnico de Fuzilei-
ros Navais na Namíbia (GAT-FN Namíbia) parti-
cipou, junto ao Corpo de Fuzileiros Navais da Na-
míbia, da Cerimônia de Formatura do 6º Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros Navais (SD-FN) e 
do 3º Curso de Especialização em Infantaria, realiza-
da em 2 de dezembro. Na ocasião, formaram-se 43 
SD-FN e especializaram-se 35 Cabos Fuzileiros Na-
vais de Infantaria.

ACISO beneficia 60 crianças em Porto Príncipe
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DestaquesEsportes

Representado por 283 atle-
tas da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica, o Brasil ficou em 2º 
lugar geral nos 6º Jogos Mundiais 
Militares, realizados de 2 a 11 de 
outubro, em Mungyeong – Coreia, 
após conquistar  84 medalhas, sen-
do 34 de ouro, 26 de prata e 24 de 
bronze. A Rússia ficou em primei-
ro lugar na competição e a China 
em terceiro.

A Marinha do Brasil foi repre-
sentada por 87 atletas integrantes 
do Programa Olímpico da Mari-
nha (PROLIM), além de Oficiais e 
Praças nas comissões técnicas das 
diversas modalidades.  Os atletas 
militares integrantes do PROLIM 
foram responsáveis pela conquista 
de 21 medalhas e integraram equi-
pes mistas na conquista de outras 
oito, totalizando 29 medalhas, sen-
do onze de ouro, onze de prata e 
sete de bronze.

Ao todo, participaram da com-
petição cerca de sete mil compe-
tidores de 117 países, disputando 
24 modalidades: atletismo, boxe, 
basquete, ciclismo, futebol, golfe, 
handebol, judô, maratona, penta-
tlo moderno, pentatlo naval, pen-
tatlo militar, pentatlo aeronáutico, 
orientação, natação, triatlo, vôlei, 
lutas associadas, taekwondo, tiro 
com arco, esgrima, paraquedismo, 
vela e tiro esportivo. Em 2019, o 
evento será realizado na cidade de 
Wuhan, na China.

“Liga de Sports 
da Marinha” 

100 anos
O Centro de Educação Física Al-

mirante Adalberto Nunes (CEFAN) 
realizou, no dia 25 de novembro, 
cerimônia alusiva ao centenário 
da “Liga de Sports da Marinha”, 
para celebrar o longo comprometi-
mento da Marinha do Brasil (MB) 
com o desenvolvimento do esporte 
nacional.  A cerimônia, presidida 
pelo Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro, contou com a 
presença de autoridades das três 
Forças Armadas, de representantes 
do Governo Federal e do Estado do 
Rio de Janeiro, de Confederações 
Esportivas e Clubes, antigos atletas 
da MB, atletas de alto rendimento 
do Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM), crianças e adolescentes 
do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP), pelotões representati-
vos de todos os setores esportivos 
da MB e convidados.

Logo após a cerimônia, foi rei-
naugurado o ginásio do CEFAN, 
primeira etapa das obras de revi-
talização de suas instalações espor-
tivas para funcionar como centro 
oficial de treinamento dos Jogos 
Olímpicos Rio-2016, nas modalida-
des futebol, vôlei e pólo aquático. 

6º Jogos Mundiais 
Militares

Em 8 de outubro, foi realizada 
a cerimônia de entrega do Título 
Coletivo de Propriedade pelo Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrá-
rio, Patrus Ananias, à Associação 
da Comunidade dos Remanescen-
tes de Quilombo da Ilha da Ma-
rambaia (ARQIMAR), em razão 
do Reconhecimento de Domínio 
Coletivo de 53 hectares ocupados 
por cem famílias na região. Com 
isso, a permanência da comunida-
de fica assegurada, sem prejudicar 
as atividades militares conduzidas 
na Ilha, onde há duas Organiza-
ções Militares da Marinha do Bra-
sil (MB): o Centro de Avaliação da 
Ilha da Marambaia (CADIM) e o 

TAC da Marambaia: 
entrega de Titulo 

Coletivo de Propriedade 
à ARQIMAR

“A Força de Caráter Expedicio-
nário por Excelência” foi o tema 
do III Simpósio do Corpo de Fu-
zileiros Navais, realizado nos dias 
26 e 27 de novembro, no auditório 
do Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo (CIASC), Ilha 
do Governador - RJ. Cerca de 550 
Oficiais do CFN e de outros Cor-
pos e Quadros participaram do 
Simpósio, que teve como propósito 
identificar as medidas necessárias 
a assegurar o desenvolvimento 
contínuo do CFN, bem como es-
tabelecer um planejamento que 

Comando de Desenvolvimento 
Doutrinário do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CDDCFN).

De acordo com o presidente da 
ARQIMAR, Nilton Carlos Alves, essa 
é uma vitória a ser comemorada.

- Estamos muito felizes com a 
realização desse grande sonho. 
Há dezoito anos almejamos a con-
quista desse título. O apoio que a 
Marinha nos dá é de fundamental 
importância para a educação, dis-
ponibilizando prédios para nos-
sos filhos e netos estudarem. É um 
apoio muito importante para a co-
munidade -, elogiou o presidente.

A entrega do título é a materia-
lização do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC), celebrado em 
27 de novembro de 2014, entre a 
MB, como interveniente, o Mi-
nistério Público Federal, a União 
Federal, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) e a ARQIMAR. O ato 
simboliza a conciliação de três im-
portantes aspectos tutelados pela 
Constituição Federal: o direito e as 
condições de habitabilidade dos 
atuais moradores da Ilha da Ma-
rambaia, a preservação ambiental 
e a Defesa Nacional.

III Simpósio do Corpo de Fuzileiros Navais

norteie seu desenvolvimento, 
abrangendo as áreas de Recursos 
Humanos, Material, Doutrina, 
Desporto e TFM, Defesa Nucle-

ar, Biológica, Química e Radioló-
gica (DefNBQR) e Comunicação 
Social, em horizonte temporal 
até 2030.



12  Out/ Nov/ Dez  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Música, cultura e tradição: assim foi a manhã do 
dia 19 de novembro, na Praça da Bandeira, Zona Norte 
do Rio de Janeiro, com a apresentação da Banda Mar-
cial do Corpo de Fuzileiros Navais em homenagem ao 
Dia da Bandeira, símbolo máximo de nossa Pátria.

Com um repertório variado, a Marcial arrancou 
aplausos de estudantes e professores do Colégio Auxi-
liadora, do Externato Santo Antônio e do Instituto Su-
perior de Educação do Rio de Janeiro (ISERJ), além de 
moradores da Zona Norte carioca que pararam para 
assistir a apresentação.

Dia da Bandeira

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
realizou no dia 11 de dezembro, na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras (FSJ), a cerimônia comemo-
rativa ao Dia do Marinheiro, de entrega de Medalhas 
Militares e de promoção de Praças das OM localiza-
das na FSJ. 

Na ocasião, foram agraciados Oficiais e Praças com 
Medalhas Militares de bons serviços prestados à Ma-
rinha do Brasil. Além destes, Praças promovidas re-
ceberam suas novas divisas e platinas de paraninfos 
militares, e de padrinhos e madrinhas. 

Para encerrar a cerimônia, uma apresentação espe-
cial da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais 
para a Família Naval presente.

Cerimônias

Dia do Marinheiro

Passagem de Comando

05 de Novembro de 2015

Passagem de Comando: 
CF (FN) Alexandre da Costa Lopes 

Assunção de Comando: 
CF (FN) Alexandre José Gomes Dória

1º Batalhão de Infantaria 
de Fuzileiros Navais

Base de Fuzileiros Navais 
da Ilha do Governador

Base de Fuzileiros Navais 
da Ilha das Flores

16 de dezembro de 2015

Passagem de Comando: 
CMG (FN) Frederico Antonio Khoury Rebello

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Julio Cezar da Silva Nascimento

16 de dezembro de 2015

Passagem de Comando: 
CMG (FN) Ricardo Luiz Baptista Cardoso

Assunção de Comando: 
CMG (FN) Roberto Medeiros Quintela


