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CIAMPA e CIAB recebem 
575 novos alunos para 
o Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros 
Navais

O Centro de Instrução e Ades-
tramento de Brasília (CIAB) rece-
beu, no dia 5 de fevereiro, os 110 
novos alunos do Curso de Forma-
ção de Soldados Fuzileiros Navais 
(C-FSD-FN]. Durante o período de 
quatro meses, os alunos do C-FSD-FN 
passarão por um intenso adestra-
mento, quando receberão instru-
ções de ética profissional militar, 
operações anfíbias, armamento, 
dentre outros assuntos.

No Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves (CIAMPA), 
após as quatro semanas iniciais de 
curso, em regime de aquartela-
mento, os 465 alunos do C-FSD-FN 
receberam, nos dias 3 e 4 de mar-
ço, a 1ª visita de seus familiares. O 
evento foi marcado pela vibração e 
emoção dos futuros combatentes, 
que, vestidos com o uniforme ca-
muflado, demonstravam o orgulho 
por estarem se preparando para 
integrar as fileiras do Corpo de Fu-
zileiros Navais. 

A visita dos familiares tem como 
finalidade tranquilizar os parentes 
dos alunos em relação ao excelente 
tratamento a eles dispensado, bem 
como encorajar e estimular o corpo 
discente a manter o empenho no 
prosseguimento do curso, notabili-
zado por sua grande exigência físi-
ca e acadêmica.

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN) reali-
zou, no dia 8 de março, o Simpósio 
Técnico sobre os Sistemas Digitais 
Corporativos do CFN. O objetivo do 
Simpósio foi disseminar as experiên-
cias vivenciadas no ciclo de vida de 
cada sistema, visando à implantação 
do Escritório de Projetos de Sistemas 
Digitais do CFN  (EPSD-FN).

O Comandante do Desenvol-
vimento Doutrinário do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CDDCFN), Con-
tra-Almirante (FN) Nélio de Al-
meida, participou da abertura do 
evento, que contou com a presença 
das equipes técnicas do CPesFN, 

do CMatFN e do CIASC, além de 
representantes qualificados do 
CTecCFN e do CDDCFN. 

- O objetivo foi plenamente atin-
gido, haja vista sua duração, maior 
do que a prevista, decorrente do 
debate profundo entre as equipes 
técnicas sobre questões relevantes -, 
avaliou o Assessor Especial de Siste-
mas Digitais do CGCFN, Capitão de 
Mar e Guerra (RM1) Roberto Terra.

O EPSD-FN, previsto para ser 
ativado até o final de abril, terá 
como propósito coordenar esforços 
no desenvolvimento e na documen-
tação do “framework” Organon; 
desenvolver novas funcionalidades 
do SiGEP e do SiGEM; concentrar 
os Recursos Humanos especiali-
zados na área de Tecnologia da 
Informação e de Análise de Siste-
mas; formar massa crítica na área 
de Desenvolvimento de Sistemas e 
padronizar o desenvolvimento dos 
Sistemas Corporativos do CFN, as 
soluções técnicas e o processo de 
prestação de serviços ao usuário.

CGCFN realiza Simpósio Técnico sobre os 
Sistemas Digitais Corporativos
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O Grupamento de Fuzileiros Navais de 

Natal realizou um exercício de embarque e 

desembarque de aeronave no dia 3 de janeiro, 

durante a Operação Potiguar III

A Marinha do Brasil participou, no dia 18 de 

fevereiro, da 13ª edição da Corrida para a Paz do 

Conselho Internacional do Esporte Militar, no 

Aterro do Flamengo

No dia 19 de março, foi realizada uma missa em memória ao padroeiro da Fortaleza de São José, na Capelania da Ilha das Cobras

O Presidente da República, Michel Temer, passou o feriado de carnaval 
na Ilha da Marambaia, acompanhado de sua família

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realizou, de 5 a 9 de fevereiro, o exercício Quartelex, nome atribuído ao período de adaptação dos novos Fuzileiros Navais recém-apresentados ao Grupamento

“O mundo evolui e a doutrina 
precisa evoluir com ele, ser constan-
temente revista e atualizada”, disse 
o Contra-Almirante (FN) Nélio de 
Almeida, na abertura do II Encontro 
de Ensino-Doutrina do CDDCFN. 
Realizado no Complexo Naval da 

II Encontro de Ensino-Doutrina aborda formação 
de Fuzileiros Navais 

Ilha do Governador, no dia 12 de 
março, o evento abordou os aspec-
tos da doutrina do CFN que preci-
sam ser aperfeiçoados ou corrigidos 
e promoveu um intercâmbio de in-
formações entre representantes das 
áreas de ensino ligadas à formação 
de Fuzileiros Navais.

Durante o evento, foram apre-
sentados os fatos observados nos 
acompanhamentos doutrinários 
feitos pelo CDDCFN, com suges-
tões de melhoria na execução da 
instrução nos diversos cursos e es-
tágios realizados por Fuzileiros Na-
vais. “O CDDCFN é 'força amiga', 
e é com a participação de todos os 
senhores que poderemos contribuir 
ainda mais com o CFN”, ressaltou o 
CA (FN) Nélio de Almeida.

Na nossa capa, temos registros fotográficos da Fortaleza de São José da Ilha das Cobras em 1928 e 2018.
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Operações CFN no Mundo

 No dia 21 de fevereiro, o 2º Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas realizou o adestramento de vida na 
selva para o 4º Curso de Ações Táticas Especiais. Na 
ocasião, os alunos, da Marinha do Brasil e da Polícia 
Militar do Estado do Pará, foram preparados para o 
combate a crises que podem se desenvolver em di-
versos ambientes operacionais, bem como receberam 
ensinamentos de técnicas de sobrevivência na selva, 
tendo como foco principal a especificidade da região 
Amazônica Oriental. 

Com ações de patrulha motoriza-
da, postos de bloqueio e controle de 
vias urbanas e postos de segurança 
estáticos, o Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Natal (GptFNNa) 
atuou nas ruas da capital do Rio 
Grande do Norte de 29 de dezem-
bro a 12 de janeiro, durante a Ope-
ração Potiguar III, na Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) do Estado.

O GptFNNa patrulhou o eixo 
turístico composto pelas praias 
de Ponta Negra, Pirangi e Parna-
mirim, respectivamente, além das 
áreas onde estão localizadas as vi-
las navais na capital potiguar.

Nas ruas, os militares receberam 
o reconhecimento da população, 
conforme relatou o comerciante 
João Paulo, que trabalha no bairro 
de Ponta Negra. “Achei que melho-
rou muito em Ponta Negra, prin-

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal 
patrulha ruas e recebe apoio da população

cipalmente para mim, que sou co-
merciante. A segurança já é outra e 
andamos mais sossegados agora”.

Enquanto isso, o turista Evaníl-
son quase desistiu de passar o fim 
do ano em Natal ao saber da situa-
ção da segurança, no entanto, man-
teve seus planos quando soube que 
a Marinha estaria nas ruas. “Estou 
tranquilo. A presença de vocês foi 
muito positiva para nós, turistas. 
Vim com minha família e aprovei-
tei”, disse.

Do outro lado, os militares do 
GptFNNa se mostraram motivados 
com a recepção da população, con-
forme explica o Segundo-Sargento 
Fernando Oséas Chaves, um dos Fu-
zileiros Navais que atuaram nas ruas 
de Natal. “Em vez de se incomoda-
rem por serem paradas em um blo-
queio, as pessoas agradecem pela se-

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário 
(GptFNLa) conduziu, de 21 a 24 de fevereiro, o Estágio 
de Adaptação no Pantanal para 34 militares da Polícia 
Militar do Mato Grosso do Sul (PMMS), oriundos de 
diferentes Batalhões. O estágio faz parte do Curso de 
Formação de Cabos da PMMS e foi realizado na Área 
de Adestramento do Rabicho (AAR). 

- Atividades como esta servem para engrandecer a 
cooperação entre a Marinha do Brasil e a PMMS, pos-
sibilitando o compartilhamento de técnicas e táticas 
que são úteis para o cumprimento das diversas mis-
sões das duas instituições -, avaliou o Comandante do 
GptFNLa, Capitão de Fragata (FN) Zupo Valente.

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas 
realiza adestramento de vida na selva

Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Ladário apoia Curso de Formação 
de Cabos da Polícia Militar do 
Mato Grosso do Sul Mundo no CFN

Com o objetivo de expandir e 
aperfeiçoar o intercâmbio profis-
sional entre o United States Marine 
Corps (USMC) e o Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN) da Marinha do 
Brasil, o Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CGCFN), com 
o apoio do Comando do Desen-
volvimento Doutrinário do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CDDCFN), 
realizou, de 26 de fevereiro a 1º 
de março, o Operational Naval 
Infantry Committee (ONIC)/
Comitê Operativo de Fuzileiros 
Navais – 2018. O encontro entre 
representantes do Setor CGCFN e 
do USMC aconteceu na Fortaleza 
de São José (FSJ) da Ilha das Co-

CFN realiza intercâmbio com Oficiais do United States Marine Corps

bras, Centro do Rio. 
Acompanhado de Oficiais do 

CFN, o Comandante da Força de Fu-
zileiros do Comando Sul dos Estados 
Unidos da América (United States Ma-
rine Corps Forces South-MarForSou-
th), Major General Davi-d G. Bellon, 
conheceu Organizações Militares do 
CFN e participou, junto à sua co-
mitiva, de atividades na FSJ, como 
palestras, visita guiada ao Museu e 
apresentação das Bandas Marcial e 
Sinfônica do CFN.

Durante o intercâmbio, foram re-
alizadas, na sede do CGCFN, mesas 
de trabalho, quando foram abor-
dados temas de interesse mútuo, 
particularmente nos aspectos de 

formação de pessoal e do desen-
volvimento doutrinário, visando 
ampliar a interoperabilidade do 
CFN com o USMC. O ONIC é um 
evento realizado anualmente e 
acontece desde 2015.

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José Bar-
reto de Mattos, participou, de 12 a 16 de março, da 
Conferência de Líderes dos Corpos de Fuzileiros Na-
vais das Américas, no México. A conferência também 
contou com a presença de 18 delegações de países das 
Américas, sendo 15 com seus respectivos Comandan-
tes dos Corpos de Fuzileiros Navais, além de repre-
sentantes do Canadá, da Coreia do Sul e da Inglaterra.

- Durante a Conferência, pude comprovar o alto 
padrão do nosso Corpo de Fuzileiros Navais -, ava-
liou o AE (FN) Alexandre.

Comandante-Geral do CFN participa 
de Conferência de Líderes dos Corpos 
de Fuzileiros Navais das Américas

No dia 19 de fevereiro, em cerimônia que contou 
com a presença do Embaixador do Brasil no Paraguai, 
Carlos Alberto Simas Magalhães, aconteceu a passa-
gem de função dos militares do Intercâmbio da Mari-
nha do Brasil (MB) junto à Armada Paraguaia. Na so-
lenidade, o Capitão de Corveta (FN) Marcos Fernando 
Pereira Matta passou a função de Oficial de Intercâm-
bio para o Capitão de Corveta (FN) Jonatha Sant´Ana 
da Silva e o SO-FN-IF Sergio Douglas Oliveira Bentes 
passou a de Instrutor de Armas de Apoio de Infantaria 
para o 2ºSG-FN-IF Anderson Luiz Caffaro Alves. 

Os militares que passaram a função foram agracia-
dos, no dia 27 de fevereiro, com a Medalha de Honra 
ao Mérito Acadêmico, em cerimônia realizada no Co-
mando de Institutos Navales de Enseñanza (CINAE), 
em Assunção. Tal condecoração é destinada aos civis e 
militares que se destacaram pelos relevantes serviços 
prestados no campo acadêmico à Armada Paraguaia. 

Intercâmbio Naval junto à Armada 
Paraguaia

gurança e o bem-estar que estamos 
proporcionando, assim como aplau-
dem e incentivam. É uma sensação 
muito boa sentir que seu trabalho 
está surtindo efeito”, destacou.

A Marinha do Brasil atuou com 
320 Fuzileiros Navais na Operação 
“Potiguar III”, que contou com a 
participação de um total de 2.800 
militares, incluindo ainda o Exér-
cito Brasileiro, a Força Aérea Brasi-
leira e outros órgãos de segurança 
pública. A operação foi autorizada, 
por meio de Decreto, pelo Presi-
dente da República, Michel Temer.



6  Jan/Fev/Mar  NOTANF Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais NOTANF  Jan/Fev/Mar    7Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

Matéria de Capa

Corpo de Fuzileiros Navais 
comemora 210 anos

“Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, comemore-
mos os 210 anos de nossa virtuosa existência. Que pos-
samos conservar o espírito de corpo – esse sentimento 
de pertencer a algo maior do que a própria individuali-
dade –, que nos é tão característico, e dar continuidade, 
com coragem, tenacidade e determinação, ao trabalho 
conduzido pelos homens e mulheres que hoje consti-
tuem o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Bra-
sil. Estamos e estaremos sempre prontos para o cumpri-
mento das missões que nos forem confiadas”.

Estas foram algumas das palavras proferidas pelo Co-
mandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais durante 
leitura da Ordem do Dia alusiva ao aniversário de 210 anos 
do Corpo de Fuzileiros Navais, celebrado em 7 de março. 
A data foi lembrada com uma cerimônia realizada pelo 
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN) 
na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, Centro do Rio.

Presidida pelo Ministro de Estado da Defesa, Joaquim 
Silva e Luna, a solenidade contou com a presença do Co-
mandante da Marinha; do Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais; de antigos Ministros e antigos Co-
mandantes da Marinha; de membros do Almirantado; 
de antigos Comandantes-Gerais do Corpo de Fuzileiros 
Navais; entre outras autoridades civis e militares. Tam-
bém prestigiaram a cerimônia o Comandante da Infan-
taria de Marinha da Armada da República da Colômbia 
e o Comandante da Força de Fuzileiros do Comando Sul 
dos Estados Unidos da América.

A cerimônia marcou a entrega da medalha Méri-
to Anfíbio em reconhecimento aos militares que, em 
exercícios e operações, distinguiram-se pela exemplar 
dedicação e pelo aprimoramento de sua condição de 
combatente anfíbio. Foram agraciados cerca de 170 
militares com quatro âncoras em ouro (1.200 dias de 

operação e 6.500 dias de tropa); quatro âncoras em 
prata (1 mil dias em operação e 6.500 dias em tropa); 
ou quatro âncoras em bronze (800 dias de operação 
e 5.500 dias de tropa). No evento, foi homenageado, 
ainda, o Cabo Fuzileiro Naval de Infantaria Renan 
Martins Takiya, eleito Fuzileiro Padrão 2017.

O Ministro da Defesa parabenizou o Corpo de Fu-
zileiros Navais pelos 210 anos, falou sobre suas expec-
tativas à frente da pasta e ressaltou a importância de as 
Forças Armadas trabalharem em conjunto.

“Ao comemorar, hoje, os 210 anos do Corpo de Fu-
zileiros Navais, uma tropa das mais aguerridas e alta-
mente preparada, estamos celebrando também nossas 
tradições, nossos valores, nossas histórias. Entendo 
que a maior força das nossas Forças é nossa gente. E 
é em torno dessa força que queremos investir todos 
os nossos esforços, valorizando sua proteção social, 
valorizando sua capacidade, criando condições para 
que possam trabalhar com segurança, com dignidade, 
protegendo a si próprios e à sua família”, disse. 

O Comandante da Marinha também elogiou a tra-
jetória dos Fuzileiros Navais e ressaltou que são um 
exemplo a ser seguido. 

“São 210 anos de abnegação, de comprometi-
mento, de heroísmo, de sacrifício, de muito trabalho 
pela pátria e a certeza de que, vendo os Fuzileiros 
Navais, que são brasileiros como nós, renovamos a 
esperança no futuro do país. Porque eles são dos 
melhores brasileiros que nós temos e são exemplo 
para os demais, por tudo o que são e por tudo o que 
procuram fazer pela pátria, por toda sua dedicação. 
Parabéns aos Fuzileiros Navais, que são o nosso or-
gulho. Tenho certeza de que o Brasil inteiro hoje co-
memora essa data”.

Matéria de Capa

“Ao comemorar, hoje, os 210 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, uma tropa das mais 
aguerridas e altamente preparada, estamos celebrando também nossas tradições, nossos 
valores, nossas histórias. Entendo que a maior força das nossas Forças é nossa gente...”

Ministro da Defesa em revista à Guarda 
de Honra na Fortaleza de São José da 
Ilha das Cobras

Confraternização de Oficiais 

Comando da Força Aeronaval Centro de Instrução e Adestramento 
de Brasília e Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília

Centro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo - CIASC

Comando do 8º Distrito Naval 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas

Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Natal

Grupamento de Fuzileiros Navais de 
Rio Grande

1ºBatalhão de Operações Ribeirinhas

Confraternização de Praças 
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Bandas Responsabilidade Social

A Marinha do Brasil celebrou, 
no dia 21 de março, um acordo de 
cooperação com o Serviço Social da 
Indústria (SESI) / Federação das In-
dústrias do Estado do Rio de Janeiro 
(FIRJAN). O Acordo visa à prepara-
ção de jovens com potencial de alto 
rendimento para integrarem as equi-
pes representativas do Brasil nas 
modalidades de atletismo, levanta-
mento de peso olímpico e boxe.

A solenidade foi realizada na 
sede do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, e contou com 
a presença do Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, Al-
mirante de Esquadra (FN) Alexan-
dre José Barreto de Mattos; do Pre-
sidente da Comissão de Desportos 
da Marinha e Comandante do 
Centro de Educação Física Almi-

A Banda de Música do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 
Brasília (GptFNB) foi convidada a 
participar dos eventos em come-
moração ao Ano Novo Chinês e ao 
aniversário de 87 anos do Mestre 
Moo Shong Woo, no dia 3 de mar-
ço, na Praça da Harmonia Univer-
sal, na Asa Norte, em Brasília (DF). 
O Mestre Woo, como é conhecido 
por seus alunos, é uma figura ilus-
tre da capital federal por ensinar 
artes marciais na praça. 

Com um repertório variado, a 
banda emocionou o público com 
a canção militar “Cisne Branco” e 
“Parabéns para Você”. O evento 
também contou com café da manhã 
comunitário, atividades culturais, 
músicas, danças, artesanato e uma 
palestra sobre o Ano Novo Chinês.

Para o professor universitário 
Paulo Trindade, a atenção da Ma-
rinha dada à comunidade foi mui-
to bem representada pela Banda 
de Música do GptFNB. “Essa in-
teração dos militares da banda foi 
muito boa e a escolha do repertório 
também. Fiquei feliz em assistir à 
apresentação”, concluiu.  

Banda de Música do 
Grupamento de 
Fuzileiros Navais de 
Brasília participa de 
eventos do Ano Novo 
Chinês

Cerca de 4 mil pessoas estiveram 
no Theatro Municipal, nas noites 
de 27 e 28 de março, para assistir à 
tradicional apresentação da Banda 
Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN). O espetáculo, volta-
do para a família naval e convida-
dos, fez parte do calendário de co-
memorações dos 210 anos do CFN 
e teve como objetivo promover a in-
tegração social por meio da música.

O concerto foi dividido em cin-
co fases, convidando os presentes a 
um passeio pela história da Banda 
Sinfônica e mostrando sua evolu-
ção ao longo das décadas. Os 117 
militares músicos que compõem a 
Sinfônica interpretaram sucessos 
nacionais e internacionais, como 
“Asa Branca”; “Amazing Grace”; 
“Tom Carioca”, “Aquarela do Bra-
sil” e “The Beauty and The Beast”, 
tema do filme A Bela e a Fera.

A novidade esse ano ficou por 
conta da participação especial 
do cantor Raimundo Fagner, que 
emocionou o público com sucessos 
como “Mucuripe”,“Canteiros” e 
“Deslizes”. O músico falou sobre a 
emoção de fazer parte do aniversá-
rio do CFN.

- Foi um trabalho coletivo e, pela 
receptividade do público, acho que 
deu certo, estou muito feliz -, afir-
mou em entrevista à imprensa.

Banda Sinfônica do CFN se apresenta para 
4 mil pessoas no Theatro Municipal

As apresentações duraram cer-
ca de duas horas e contaram com 
a participação especial das gaitas 
de fole da Banda Marcial do CFN 
e do Coro da Banda Sinfônica. Para 
encerrar o espetáculo, os presentes 
foram convidados a cantar a canção 
“Cisne Branco” junto com a Banda.

Em entrevista à TV Record, o 
Comandante da Companhia de 
Bandas do CFN, Capitão de Fra-
gata (T) Sidney da Costa Rosa, 
contou um pouco da trajetória da 
Banda Sinfônica desde a década de 
70 e falou sobre a alegria de come-
morar os 210 anos do CFN em uma 
noite de arte e entretenimento.

- Para nós é um prazer muito 
grande poder proporcionar entre-
tenimento a esse público maravi-
lhoso e mostrar que nós também 
fazemos arte dentro da Marinha. 
Nada melhor do que comemorar 
os 210 anos do CFN trazendo ale-
gria para tanta gente -, enfatizou. 

O 2º Batalhão de Operações Ri-
beirinhas realizou, no dia 5 de mar-
ço, uma ação voluntária de doação 
de sangue para a Fundação Centro 
de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará (HEMOPA), com um efetivo 
de 40 militares. O evento foi parte 
integrante das comemorações pe-
los 210 anos do Corpo de Fuzileiros 
Navais. 

A gerente de Captação de Doa-
dores, Juciara Farias, ressaltou a im-
portância dessa mobilização em fa-
vor do estoque do banco de sangue, 
que apresentava nível baixo após a 
campanha do carnaval. “Os Fuzi-
leiros Navais nos ajudam sempre 
que precisamos e, juntamente com 
os demais militares da Marinha em 
Belém, mobilizaram um grande nu-
mero de voluntários”, afirmou.

“Mulheres que Lideram com Estilo” foi o tema de 
palestra realizada pelo Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves, por meio de seu Núcleo de 
Assistência Social (NAS/CIAMPA), em Comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

Dentre os assuntos abordados pela palestrante, 
Márcia Mendes D´Ávila, destacam-se a Curva da Fe-
licidade; as formas como as mulheres encaram a vida 
e a si mesmas; técnicas para aprender a selecionar o 
que realmente se deseja; e a importância de saber dizer 
“não”. A palestrante finalizou o evento com a seguinte 
reflexão: “O que faz as mulheres felizes?”. 

Marinha do Brasil assina acordo de cooperação 
com o SESI/FIRJAN

rante Adalberto Nunes (CEFAN), 
Contra-Almirante (FN) Pedro Luiz 
Gueiros Taulois; além de represen-
tantes do Sistema SESI/FIRJAN.

Em seu discurso de encerra-
mento da cerimônia, o AE (FN) 
Alexandre destacou a forte relação 
existente entre Marinha do Brasil e 
FIRJAN e expressou sua satisfação 
pela parceria entre as instituições.

- Essas três palavras que com-
põem a logo do sistema FIRJAN 
definem bem o que as duas insti-
tuições promovem em prol do de-
senvolvimento social: Informa, For-
ma e Transforma. É isso o que faz 
a Marinha do Brasil, quando capta 
militares para ingressarem, volun-
tariamente, no Corpo de Fuzileiros 
Navais, formando-os e, acima de 
tudo, transformando-os -, ressaltou.

2º Batalhão de 
Operações Ribeirinhas 
participa de campanha 
de doação de sangue

CIAMPA celebra Dia Internacional da Mulher com palestra
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Esporte Destaques

As crianças e adolescentes 
que integram o Programa Segun-
do Tempo – Forças no Esporte 
(PROFESP) homenagearam os mi-
litares do Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Natal (GptFNNa) 
que atuaram na Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) no Rio Grande do 
Norte. O evento aconteceu na sede 
do GptFNNa no dia 9 de janeiro e 
contou com o apoio do Núcleo de 
Assistência Social do Comando do 
3º Distrito Naval. 

Na oportunidade, as 51 crian-
ças e adolescentes integrantes do 

Crianças do Programa Segundo Tempo 
homenageiam Fuzileiros Navais durante GLO 
no Rio Grande do Norte

O Cabo Fuzileiro Naval de In-
fantaria Renan Martins Takiya foi 
eleito Fuzileiro Padrão do ano de 
2017, após análise dos resultados 
obtidos na prova e na entrevista 
que compõem o processo seletivo.

O militar, de 29 anos, foi incor-
porado à Marinha do Brasil em 
2008. Integrou o 14º e o 23º Con-
tingentes do Grupamento Opera-

CGCFN tem novo 
Suboficial-Mor

O Suboficial Fuzileiro Naval 
de Infantaria Francisco Gleison 
Ferreira dos Santos assumiu, em 
março de 2018, a função de Subofi-
cial-Mor do CGCFN, há dois anos 
ocupada pelo Suboficial Fuzileiro 
Naval de Artilharia Antônio Carlos 
dos Santos.

Há 32 anos na Marinha do Bra-
sil, o SO-FN-IF Gleison integrou 
o 6º Contingente do Grupamento 
Operativo de Fuzileiros Navais 
– Haiti, em 2006, e sua última co-
missão foi na Adidância Naval do 
Brasil no Paraguai, onde serviu de 
2015 a 2017. 

- É uma enorme satisfação pes-
soal e profissional ter sido sele-
cionado para assumir tão nobre 
função entre as Praças. Meu com-
promisso é zelar pelo bem-estar 
da tropa e preservar a imagem e o 
padrão do CFN dentro da Marinha 
do Brasil, incentivando o trabalho 
em equipe e cultivando os valores 
de Honra, Competência, Determi-
nação e Profissionalismo -, disse o 
novo SO-Mor, com relação às suas 
expectativas para o cargo.

O que faz o SO-Mor – Atua 
como elo entre o Comando e a 
guarnição, a fim de estimular o 
fluxo de comunicação e contribuir 
para a manutenção de altos níveis 
de profissionalismo e satisfação 
das Praças Fuzileiros Navais. Cabe 
a este militar, ainda, ser o porta-
-voz, junto ao Comando, dos an-
seios, preocupações e necessidades 
pessoais e profissionais das Praças 
e manter o Comando informado 
sobre as questões sensíveis e cor-
rentes atinentes às suas carreiras.

CB-FN-IF Takiya é eleito Fuzileiro Padrão 2017
tivo de Fuzileiros Navais – Haiti, 
em 2011 e 2015, respectivamente. 
Serviu nas seguintes Organizações 
Militares: CIAMPA, GptFNRJ, 
ComFFE, 1ºBtlInfFuzNav, CTMSP 
e CIASC.

O título de Cabo Fuzileiro Pa-
drão lhe rendeu a oportunidade 
de participar da XXXII Viagem de 
Instrução de Guardas-Marinha, no 
Navio-Escola Brasil. Também foi 
designado para realizar o Curso 
Especial para Destacamento de Se-
gurança em Embaixadas do Brasil, 
no ano de 2020.

Fuzileiro Padrão - É o Cabo Fu-
zileiro Naval que, por meio de pro-
cesso seletivo realizado anualmen-
te, destaca-se entre seus pares pelo 
alto padrão moral e profissional 
demonstrado ao longo da carreira.

O Ministro da Defesa Joaquim 
Silva e Luna, o Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
o Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante 
de Esquadra (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos, dentre outras 
autoridades civis e militares, parti-
ciparam, no dia 2 de março, da Ce-
rimônia de Imposição da Medalha 
Mérito Desportivo Militar, promo-
vida pelo Ministério da Defesa e 
realizada na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, Centro do Rio. 

Foram honradas com a Medalha 

Cerimônia de Imposição da Medalha Mérito 
Desportivo Militar é realizada na Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras

Mérito Desportivo 153 personalida-
des, além de três agraciados “post-
-mortem” e uma instituição, a Aca-
demia de Futebol Pérolas Negras.

A medalha “Mérito Desportivo 
Militar” foi criada pelo decreto nº 
5.958, de 7 de novembro de 2006. 
São merecedores da honraria, além 
de militares e civis brasileiros e es-
trangeiros, organizações militares 
e instituições civis nacionais e es-
trangeiras que tenham prestado re-
levantes serviços ao desporto mili-
tar do País ou apoiado o Ministério 
da Defesa no cumprimento de suas 
missões constitucionais.

Equipe da FFE vence a 
Ultramaratona Brasil +135

No dia 1º de fevereiro, uma 
equipe de atletas composta por 
militares da Força de Fuzileiros da 
Esquadra (FFE) venceu a Ultrama-
ratona Brasil +135, conhecida in-
ternacionalmente como Brazil 135 
Ultramarathon, com um tempo de 
20h08m23s. A largada ocorreu na 
cidade de São João da Boa Vista 
(SP) e o percurso terminou na ci-
dade de Paraisópolis (MG). Esta é 
considerada a corrida mais difícil 
do Brasil e uma das mais difíceis 
do mundo, com a distância de 135 
Milhas (217 Km) e um tempo limite 
de 60 horas. Criada pelo ultrama-
ratonista Mário Lacerda, a prova é 
realizada inteiramente na Serra da 
Mantiqueira, entre os estados de 
Minas Gerais e São Paulo.

A Marinha do Brasil (MB) con-
quistou cinco troféus durante a ceri-
mônia do 19º Prêmio Brasil Olímpi-
co, realizada no dia 28 de março, na 
Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, 
Rio de Janeiro. O evento de gala do 
esporte brasileiro, organizado pelo 
Comitê Olímpico do Brasil, premiou 
51 atletas como os melhores em suas 
categorias no ano de 2017.

Foram contemplados na noite 
do “Oscar” do esporte brasileiro, 
a Sargento Ana Marcela Cunha, 
da Maratona Aquática; o Sargento 
Uncas Tales Batista, do Remo; as 
Sargentos Martine Grael e Kahena 
Kunze, da Vela; o Sargento André 
Stein e o Marinheiro Evandro Gon-
çalves, do Vôlei de Praia; e o Mari-

Atletas da Marinha conquistam cinco troféus no 19º Prêmio Brasil Olímpico

nheiro Joílson de Brito Ramos Jr., 
do Wrestling.

A Sargento Ana Marcela Cunha e 
a dupla de vôlei de praia da MB con-
correram também aos prêmios de 
melhores atletas da torcida e do júri. 
A atleta Mayra Aguiar, que deixou 
recentemente a MB, foi eleita pelo 
júri especializado como a Melhor 
Atleta de 2017. Em seu discurso, ela 

fez questão de citar a Marinha e o 
apoio recebido nos últimos anos. 

 - Eu saí esse ano, infelizmente, 
mas foram oito anos de apoio. Oito 
anos com toda a estrutura que a 
gente precisava, todo apoio e todo 
carinho. Foi uma experiência incrí-
vel ter me tornado uma Sargento 
da Marinha. Muito obrigada!-, afir-
mou emocionada. 

PROFESP entregaram aos Fuzilei-
ros Navais cartas em que expres-
saram seus sentimentos e gratidão 
pela atuação na GLO. Em um mo-
mento de emoção, o adolescente 
Breno Rodrigo Silva, representan-
do os integrantes do PROFESP, fez 
um discurso para os militares.

O Comandante do GptFNNa, 
Capitão de Mar e Guerra (FN) Fa-
biano da Silva Coutinho, enalteceu 
a contribuição que os Fuzileiros 
Navais têm dado para a segurança 
pública e agradeceu a homenagem 
dos integrantes do PROFESP.
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Destaque

FAM
FAMÍLIA
PROTEÇÃO PARA 

QUEM VOCÊ MAIS AMA

O MELHORSEGURO DEVIDA!

Mais informações: 

0800 61 3040 Conheça as condições 
no site www.fhe.org.br

DIFERENCIAIS
 coberturas diferenciadas, à escolha do cliente.
 capital segurado de até R$ 1 milhão, conforme o tipo de associado e a idade.
 4 sorteios mensais de R$ 25 mil, cada (bruto de IR).

QUEM PODE
Militares das Forças Armadas, seus cônjuges, filhos e pensionistas, 
servidores civis do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e seus 
pensionistas, e funcionários do Banco do Brasil.

Cerca de 800 crianças e jovens 
participaram, no dia 28 de março, 
da cerimônia de abertura das ati-
vidades do Programa Emergencial 
de Ações Sociais para o Estado do 
Rio de Janeiro e seus Municípios e 
do lançamento do Projeto PROFESP 
– NAVEGAR, no Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC), na Ilha do Governador-RJ.

O evento contou com a participa-
ção do Arcebispo da Arquidiocese de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, Car-
deal Dom Orani Tempesta; do Mi-
nistro de Estado da Defesa, Joaquim 
Silva e Luna; do Ministro de Estado 
do Desenvolvimento Social, Osmar 
Gasparini Terra; do Comandante-Ge-
ral do Corpo de Fuzileiros Navais, Al-
mirante de Esquadra (FN), Alexandre 
José Barreto de Mattos, dentre outras 
autoridades civis e militares.

- O PROFESP não inaugura pro-
messas, mas entrega resultados. 
Ao final de cada ano de ativida-
de, temos a certeza de que aqueles 
que participaram do programa, 
tornam-se melhores cidadãos para 
a sociedade -, salientou o Ministro 
da Defesa em seu discurso.

As solenidades tiveram início 
no auditório do CIASC, com o can-
to do hino nacional por um coro de 
crianças e adolescentes assistidos 
pelo PROFESP-CIASC, seguido 
da apresentação de uma oficina 
de flauta doce. A ocasião também 
marcou a incorporação de mais um 
grupo de jovens ao Programa, com 
a entrega de camisas, um desfile do 
Corpo de Alunos em continência 
ao Ministro de Estado da Defesa, 
seguido pelas representações dos 
diversos núcleos do PROFESP das 
Organizações Militares do Rio de 
Janeiro e uma marcante apresenta-
ção da Banda Marcial do CFN, que 
formou a sigla “PROFESP” no en-
cerramento de suas evoluções. 

Em seguida, no Ginásio do CIASC, 
as autoridades presentes acompanha-
ram a realização de diversas oficinas 
com as crianças e, no cais do CIASC, 
participaram do lançamento do Pro-
jeto PROFESP-NAVEGAR. 

Em seu discurso de encerramen-
to, o Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais frisou a gran-
de atenção que a Marinha do Brasil 
vem dando às ações de cidadania e 

Marinha do Brasil inaugura projeto PROFESP-NAVEGAR

inclusão social de crianças e jovens 
de comunidades carentes.

- A Marinha do Brasil, por meio 
do Corpo de Fuzileiros Navais, irá 
prestar todo o apoio necessário 
para que esses jovens persistam na 
busca de seus sonhos e possam se 
tornar exemplos para a sociedade 
brasileira e para o mundo -, disse.

PROFESP-NAVEGAR - Viabi-
lizado por meio de embarcações 
cedidas pelo Ministério do Espor-
te, o PROFESP-NAVEGAR possi-
bilitará a crianças e jovens das co-
munidades da Ilha do Governador 
a prática de esportes náuticos, vi-
sando à inclusão social, à educação 
física de qualidade e ao estímulo 
da consciência ambiental.


