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Notícias e Eventos do Corpo de Fuzileiros Navais

O Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais – Batalhão Tonelero foi agraciado, no dia 
10 de outubro, com a Ordem do Mérito Naval

O CIAMPA promoveu, em 25 de outubro, 
evento alusivo ao “Outubro Rosa”, movi-
mento de conscientização sobre a im-
portância da prevenção e do diagnóstico 
precoce do câncer de mama

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Bra-
sília realizou, de 6 a 16 de novembro, o 3º 
Adestramento Ribeirinho, em Palmas, no 
Tocantins

Sob a coordenação do Grupamento de Fuzi-
leiros Navais de Brasília, crianças e adoles-
centes iniciaram, no segundo semestre, a par-
ticipação no “Programa Forças no Esporte”

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros 
Navais foi uma das atrações durante a inaugu-
ração da árvore de Natal do Barra Shopping,  
Rio de Janeiro, no dia 27 de outubro
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Ensino

O Terceiro-Sargento Fuzileiro 
Naval de Blindados Marassi con-
quistou a primeira colocação no 
Estágio de Adestrador de Cães de 
Guerra, ministrado na 14ª Com-
panhia de Polícia do Exército, em 
Campo Grande-MS, de 5 a 30 de 
novembro. Além do Sargento Ma-
rassi, outros três militares do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 
Ladário (GptFNLa) participaram 
do Estágio.

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN) pro-
moveu, no dia 29 de novembro, o 
I Simpósio de Gestão de Ciclo de 
Vida (GCV) do CFN, no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo, na Ilha do Governador – RJ. 
O evento inédito, organizado pelo 
CGCFN, tem como objetivo disse-
minar e fomentar a metodologia 
de GCV de Sistemas e Materiais de 
Emprego Militar pelas Organiza-
ções Militares do CFN e fortalecer a 
importância do GCV para a pronti-
dão operacional dos meios.

CIAMPA premia alunos destaques do Curso de 
Formação de Soldados Fuzileiros Navais

Militar do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de 
Ladário é 1º colocado 
em Estágio de Adestra-
dor de Cães de Guerra 
do Exército Brasileiro

CIASC sedia primeiro Curso Avançado de Defesa Nu-
clear, Biológica, Química e Radiológica 

CGCFN promove I Simpó-
sio de Gestão de Ciclo de 
Vida do Corpo de Fuzilei-
ros Navais

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) homenageou, no 
dia 30 de outubro, os alunos do 
Curso de Formação de Solda-
dos Fuzileiros Navais da Turma 

CiaPolBtlNav forma mais 
37 agentes de segurança

A Companhia de Polícia do 
Batalhão Naval (CiaPolBtlNav) 
conduziu, de 3 de setembro a 5 
de dezembro, o Curso Especial 
para Destacamento de Segurança 
em Embaixadas do Brasil, turma 
II/2018, formando 37 novos agen-
tes de segurança.

Desde sua criação, em 2002, o 
curso, que já instruiu um total de 
31 turmas, visa preparar Oficiais 
e Praças para integrarem os Des-
tacamentos de Segurança em Em-
baixadas do Brasil, bem como as 
equipes de segurança de chefes de 
Estado ou de outras autoridades 
estrangeiras, militares ou civis, em 
visitas ao país.

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC) capa-
citou 32 militares no primeiro Curso Especial Avançado de Defesa Nu-
clear, Biológica, Química e Radiológica, realizado de 21 de setembro a 
26 de outubro. O curso tem como propósito habilitar, em nível avançado, 
oficiais, suboficiais e sargentos da Marinha do Brasil que tenham realizado o 
curso básico no Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão, além 
de militares de outras Forças Armadas, Auxiliares e de Nações Amigas que 
possuam curso equivalente, para o exercício das funções de comando e com-
posição de Estados-Maiores, em operações relacionadas à Defesa NBQR.

II/2018 que mais se destacaram 
em seus respectivos pelotões. 
No dia 17 de dezembro, forma-
ram-se 395 novos Soldados Fuzi-
leiros Navais no CIAMPA. 
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Operações

Na tarde do dia 21 de novem-
bro, um destacamento de milita-
res da equipe de instrução do 2° 
Batalhão de Operações Ribeiri-
nhas prestou atendimento a uma 
vítima de picada de cobra na re-
gião do Distrito de Outeiro, em 
Belém-PA. A vítima foi identifi-
cada como João da Mata da Silva, 
de 65 anos, morador do Bairro do 
Icuí-Guajará.

 O fato ocorreu depois que os 
militares voltavam da realização 
de reconhecimento de área du-
rante o Curso Expedito de Opera-
ções Ribeirinhas (C-Exp-OpRib) 
2018. Após perceberem a urgên-
cia do caso, os militares conduzi-
ram o idoso em uma lancha flex 
boat do Batalhão para base de 
instrução do C-Exp-OpRib, onde 
uma equipe composta por um 
médico e quatro enfermeiros foi 
acionada para prestar os primei-
ros socorros. 

Já em terra, foi aplicado o soro 
antiofídico na vítima, que, então, 
foi transportada para a UPA. “É 
uma grata satisfação, como mi-
litar da área da saúde, atender 
prontamente a sociedade sempre 
que somos acionados”, disse o 
Primeiro-Sargento Fuzileiro Na-
val Enfermeiro Claudiano Ro-
drigues Vidinha, integrante da 
equipe de instrução de primeiros 
socorros do C-Exp-OpRib/2018.

A Força de Fuzileiros da Es-
quadra (FFE) realizou, de 21 de 
setembro a 3 de outubro, o exercí-
cio ADEST FER II, mais conhecido 
como Operação Formosa, no Cam-
po de Instrução de Formosa (CIF), 
pertencente ao Exército Brasileiro, 
em Goiás. Considerado o maior 
adestramento da Marinha do Bra-
sil no Planalto Central, o propósito 
da operação é manter as condições 
de pronto emprego dos militares da 
FFE, particularmente da Força de 
Emprego Rápido (FER).

A Operação Formosa 2018 envol-
veu cerca de 1.600 militares e con-

O Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Natal (GptFNNa) reali-
zou, de 15 a 18 de outubro, o exer-
cício EDEPEX 2018, na Lagoa de 
Pitangui, a 36 quilômetros de Na-
tal-RN, com o objetivo de qualificar 
os militares da Organização Militar 
(OM) com as competências neces-
sárias às tropas anfíbias.

Os Fuzileiros Navais realizaram 
exercícios teóricos e práticos de 

Força de Fuzileiros da Esquadra realiza a 
Operação Formosa 2018

2º Batalhão de Operações 
Ribeirinhas presta os pri-
meiros socorros a vítima 
de picada de cobra

tou com a participação de Fuzilei-
ros Navais de Marinhas amigas, tais 
como Estados Unidos da América 
e Paraguai. O exercício envolveu 
o emprego de aeronaves, veículos 
blindados, Carros Lagarta Anfíbios, 
Mísseis Superfície-Ar, Aeronaves 
Remotamente Pilotadas, obuseiros 
de artilharia e lançadores múltiplos 
de foguetes ASTROS. Todos os ar-
mamentos e sistemas de armas uti-
lizaram munição real. 

No dia 3 de outubro, ocorreu uma 
Demonstração Operativa (DemOp) 
que simulou de forma didática a 
realização de uma Operação Anfí-
bia. A DemOp teve o propósito de 
apresentar ao público uma síntese 
das principais atividades realizadas 
pelos Fuzileiros Navais. Participa-
ram do evento o Comandante da 
Marinha, o Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, au-
toridades da Marinha do Brasil, do 
Exército Brasileiro e da Força Aé-
rea Brasileira, além de membros da 
imprensa, da Sociedade Amigos da 
Marinha e da Associação de Vetera-
nos do Corpo de Fuzileiros Navais. 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal participa de 
exercícios na Lagoa de Pitangui-RN

natação utilitária, métodos de flu-
tuação, nós e voltas, deslocamen-
tos em meios aquáticos, emprego 
da embarcação de desembarque 
pneumática e entrada em arreben-
tação. A EDEPEX é realizada anu-
almente pelo Grupamento, visan-
do ao preparo da OM em caso de 
acionamento da Força de Emprego 
Rápido, independente do meio a 
ser utilizado.
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Operações

Mais de 800 militares da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE) 
atuaram na garantia da votação e 
apuração das Eleições 2018, por 
meio do Grupamento Operativo 
de Fuzileiros Navais ARPOA-
DOR-2018, que já vem sendo em-
pregado nas Operações de Ga-
rantia da Lei e da Ordem, desde 
o início da Intervenção Federal, 
no estado do Rio de Janeiro. As 

Militares da FFE contri-
buem para a segurança 
das Eleições 2018

ações envolveram sete Organiza-
ções Militares subordinadas à FFE, 
empregando 12 viaturas blindadas 
e mais de 40 viaturas operativas. 

A Força de Fuzileiros da Es-
quadra encerrou seu ciclo anu-
al de adestramento, de 6 a 14 
de novembro, com a tradicional 
“Operação Dragão”, exercício 
anfíbio que reúne meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros navais. 
Este ano, a “Dragão XXXIX” foi 
inserida na “Operação Atlântico 
V”, um exercício militar conjun-
to, coordenado pelo Ministério 
da Defesa, com participação da 
Marinha, do Exército e da For-
ça Aérea Brasileira. O objetivo 
da ação, ocorrida na área ma-
rítima compreendida entre o 
litoral do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo, foi adestrar as 
Forças Armadas na evacuação 
de não combatentes.

Os militares atuaram no 1º 
turno, nos dias 6 e 7 de outubro, 
e também no 2º turno, nos dias 
27 e 28 de outubro, quando foi 
estabelecida a segurança em 14 
locais de votação, divididos em 
duas zonas eleitorais, nos Com-
plexos do Chapadão e da Pedrei-
ra, incluindo o patrulhamento 
motorizado de oito localidades: 
Água Santa, Lins de Vasconcelos, 
Engenho Novo, Jacaré, Triagem, 
Inhaúma, Engenho da Rainha e 
Tomás Coelho, além de Postos de 
Controle de Trânsito.

Força de Fuzileiros da Esquadra participa da “Operação Atlântico V”

No âmbito da Força de Fuzilei-
ros da Esquadra, a operação en-
volveu o emprego de 106 viaturas 
operativas, sendo 12 blindadas, e 
aproximadamente 1.700 militares. 
O exercício simulou a evacuação 
de 3.100 pessoas. As Operações 
de Evacuação de Não Combaten-
tes caracterizam-se por prover a 
segurança necessária para a saí-

da de brasileiros, ou de indivídu-
os de outras nacionalidades de 
interesse do governo brasileiro 
que se encontram em outro país, 
onde instabilidades podem colo-
car em risco a integridade física 
dessas pessoas.

No dia 9 de novembro, ocor-
reu o “Dia-D” da operação, mo-
mento em que os Fuzileiros Na-
vais realizaram uma Projeção 
Anfíbia, desembarcando meios 
e pessoal, na praia de Itaóca, no 
litoral capixaba. No dia 11, uma 
comitiva composta pelo Ministro 
da Defesa, General Silva e Luna, 
o Comandante da Marinha e ou-
tras 20 autoridades militares vi-
sitaram as instalações do exercí-
cio em terra.
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Matéria de capa 

promovem 1º Estágio de Operações de Paz para Mulheres
Marinha do Brasil e ONU

“Contribuir para um mundo melhor”: esse é o anseio 
da Capitão de Fragata Cirurgiã Dentista Carla Araújo, que, 
em 2019, embarca para sua primeira missão de paz, na Re-
pública Centro-Africana. Ela e outras 39 militares e civis in-
tegraram o 1º Estágio de Operações de Paz para Mulheres, 
uma parceria entre a Marinha do Brasil e a Organização 
das Nações Unidas (representada pelo Centro de Informa-
ção das Nações Unidas no Brasil – UNIC-Rio), realizado de 
3 a 14 de dezembro, no Centro de Instrução Almirante Syl-
vio de Camargo (CIASC), na Ilha do Governador.

O Estágio contou com a participação de 28 militares da 
Marinha do Brasil, uma da Força Aérea Brasileira, três da 
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, uma estagiária 
da UNIC Rio e sete estudantes de instituições de ensino 
superior parceiras: PUC-Rio, UFF e UFRJ. A aula inaugural 
foi proferida pela Contra-Almirante Médica Dalva Maria 
Carvalho Mendes, primeira mulher das Forças Armadas 
brasileiras a ser promovida a oficial-general. 

Ao longo das duas semanas, as alunas receberam ins-
truções baseadas no Core Pre-Deployment Training Ma-
terial, material de treinamento básico da ONU para man-
tenedores da paz, que abrange temas como: o papel e a 
organização da ONU e de suas missões de paz; o trabalho 
com parceiros de missão, como ONGs e o governo do país 
anfitrião da missão; respeito pela diversidade; proteção a 
crianças; mulher, paz e segurança; conduta e disciplina em 
missões de paz, dentre outros. Também foram transmiti-
dos conteúdos necessários à ambientação em operações 
de paz, como conceitos básicos de tática, e ministradas 
aulas de primeiros socorros. 

O objetivo do Estágio é contribuir para a consolidação 
da meta estabelecida pelas Nações Unidas, por meio da 
Resolução nº2242/2015 de sua Assembleia Geral, de am-
pliar a participação feminina em operações de manuten-
ção da paz para o total de 15% do efetivo total presente 
em tais missões até o ano de 2020. Atualmente, segundo 
o Capitão de Fragata (FN) Adler Cardoso Ferreira, de um 
total de 275 militares atuando em missões de paz, apenas 
5% são mulheres. Encarregado da Escola de Operações de 
Paz de Caráter Naval, no CIASC, o Comandante Adler afir-
ma que a participação feminina em missões de paz deve 
ser incentivada, pois é fundamental para a consolidação 
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Matéria de capa 

de uma paz duradoura nas regiões afetadas por conflitos. 
- Existe a falta de conhecimento a respeito da impor-

tância das missões e também das oportunidades que elas 
proporcionam tanto para homens quanto para mulheres. 
Existem também os aspectos culturais, geralmente são 
mães de família e têm uma certa preocupação de deixar 
o lar com crianças ou adolescentes, mas é importante 
romper esse paradigma e mostrar que a participação fe-
minina nessas missões é fundamental para a manutenção 
mínima da paz, e depois a construção de uma paz dura-
doura nessas regiões -, destacou.

Mãe de dois filhos, Olívia, de 12 anos, e Rodrigo, de 
sete, a Capitão de Fragata (CD) Carla conta com o apoio 
da família para concretizar o que ela define como um “so-
nho”.

- Expliquei para eles sobre minha vontade de partici-
par de uma missão dessas. Sempre incentivo a perseve-
rança, falo que eles devem correr atrás de seus sonhos. E 
eu, como mãe, preciso dar o exemplo. Como eu poderia 
incentivá-los a seguirem os próprios sonhos, se eu mes-
ma não estava fazendo isso? -, reflete.

Para a Primeiro-Tenente do Quadro Auxiliar de Fuzi-
leiros Navais Gizelle Rebouças, que integrou a primeira 
turma de Oficiais Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil 
com efetivo feminino, em 2015, a inserção da mulher nas 
missões de paz vai facilitar a comunicação com as mulhe-
res das regiões atendidas, que, segundo ela, terão mais 
abertura para relatar possíveis violações e abusos para 
alguém do mesmo gênero do que para um homem. Ques-
tionada sobre como lida com o medo diante de uma pos-
sível situação de combate, ela é enfática.

- A capacitação que recebemos na Marinha do Brasil 
nos prepara para atuar em qualquer cenário, inclusive em 
situações de combate. A Força enviará a mulher que esti-
ver pronta para a missão -, acredita.

Após concluírem o curso, as militares estão aptas a 
participar de missões das Nações Unidas no Líbano (UNI-
FIL), na Saara Ocidental (MINURSO), na República Cen-
tro-Africana (MINUSCA), na região de Abyei, no Sudão 
(UNISFA), e no Sudão do Sul (UNMISS). O próximo Estágio 
de Operações de Paz para Mulheres tem data prevista 
para março de 2019.



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

CFN  no Mundo

Em complemento ao Curso de 
Capacitação dos Sargentos de di-
versas especialidades da Armada 
Paraguaia (ARPAR), militares da 
Marinha do Brasil em Intercâmbio 
Naval no Paraguai ministraram, no 
dia 18 de outubro, instrução de arma-
mento e técnicas de tiro para alunos 
da Escola de Aperfeiçoamento de 
Sargentos da ARPAR. Além desse 
curso, o Intercâmbio Naval do Brasil 
no Paraguai atua junto ao Coman-

Militares da Marinha do Brasil ministram instrução em curso da Armada Paraguaia

O Capitão de Fragata Fuzileiro Na-
val Leandro Santos participou, de 19 
de setembro a 19 de outubro, da Ope-
ração Corymbe, da Marinha Nacional 
Francesa (MNF). A operação, que faz 
parte da manutenção dos interesses 
políticos e econômicos da França na 
costa oeste da África, tem como prin-
cipal objetivo potencializar o aumento 
da segurança marítima por meio da 

Após sete meses de curso, forma-
ram-se, no dia 6 de dezembro, 21 Fuzi-
leiros Navais no 1º Curso de Especia-
lização de Infantaria conduzido pelo 
Grupo de Assessoramento Técnico 
de Fuzileiros Navais da Marinha do 
Brasil (MB) em São Tomé e Príncipe 
(STP). O curso, que possui currículo 
semelhante ao aplicado no CIASC, 
corresponde à segunda fase da coope-
ração da MB com a Guarda Costeira 
de STP no âmbito da formação, orga-
nização e estruturação da Unidade de 
Fuzileiros Navais no país amigo.

No ano em que completa 10 anos 
de missão, o Grupo de Assessora-
mento Técnico de Fuzileiros Navais 
(GAT-FN) da Marinha do Brasil na 
Namíbia está trabalhando na criação 
do Curso de Formação de Sargentos 
em Infantaria no país amigo, com pre-
visão de início para fevereiro de 2019.

A iniciativa representa mais uma 
etapa na consolidação da formação de 
Praças, uma vez que o Curso de For-
mação de Soldados e o Curso de Espe-
cialização em Infantaria foram criados 
em 2009 e 2012, respectivamente. 

Marinha do Brasil conclui 
o 1º Curso de Especializa-
ção de Infantaria em São 
Tomé e Príncipe

GAT-FN elabora 1º Curso 
de Formação de Sargen-
tos em Infantaria do CFN 
da Namíbia

Oficial Fuzileiro Naval participa de Operação da Marinha Francesa

do de Institutos Navais de Ensino, 
nos cursos das Escolas de Comando 
e Estado-Maior da Armada e da Es-
cola de Formação de Suboficiais da 
Armada. O efetivo é composto por 
um oficial do Corpo de Intendentes 
e dois militares do CFN, que desen-
volvem atividades no Curso de Es-
tado-Maior para Oficiais Superiores, 
aperfeiçoamento de Oficiais e de Pra-
ças, além do Curso de Capacitação de 
Guardas-Marinha.

cooperação com as Marinhas dos pa-
íses do Golfo da Guiné, a fim de dis-
suadir ações de pirataria, narcotráfico 
e ilícitos na região. Essa é a primeira 
vez que a missão da MNF conta com 
a participação de um Oficial Fuzi-
leiro Naval, que ficou integrado ao 
Estado-Maior da operação, a bordo 
do Navio de Projeção e Comando 
“BPC Mistral”.

SO-Mor do CGCFN pro-
fere palestra em Confe-
rência de Segurança das 
Nações Caribenhas

O Suboficial-Mor do Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, 
Francisco Gleison Ferreira dos Santos, 
participou como palestrante da Con-
ferência de Segurança das Nações Ca-
ribenhas, na cidade de Porto de Espa-
nha, em Trinidad e Tobago, de 4 a 6 
de dezembro. Na palestra com o tema 
“Desenvolvimento Profissional dos 
Suboficiais”, direcionada aos Adjun-
tos de Comando, o SO-Mor abordou 
as experiências adquiridas na Missão 
das Nações Unidas para a Estabiliza-
ção do Haiti (MINUSTAH).
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Aconteceu

Confraternizar e atualizar 
os Oficiais-Generais da reserva 
e reformados sobre as últimas 
conquistas do Corpo de Fuzilei-
ros Navais (CFN) foi a proposta 
do Encontro de Almirantes 2018, 
organizado pelo Comando-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, 
na manhã do 26 de outubro. 

 O evento reuniu 18 Ofi-
ciais-Generais da reserva e re-

Encontro de Almirantes 2018 reuniu Oficiais-Generais do CFN 

Sargento da Marinha é eleita pela quinta vez a 
melhor nadadora do mundo de águas abertas

formados, acompanhados de 12 
Almirantes Fuzileiros Navais 
do Serviço Ativo da Marinha, 
que participaram de uma pro-
gramação no Centro de Educa-
ção Física Almirante Adalberto 
Nunes (CEFAN), seguida de 
uma visita ao recém-adquirido 
Porta-Helicópteros Multipropó-
sitos (PHM) “Atlântico”.

O Brasil conquistou a 3ª colo-
cação no Campeonato Mundial 
Militar de Taekwondo, realizado 
de 29 de novembro a 2 de dezem-
bro, no CEFAN. Durante a com-
petição, os atletas brasileiros ga-
rantiram duas medalhas de ouro, 
três de prata e seis de bronze, 
ficando atrás somente da China 
e do Irã, 1º e 2º lugares, respec-

Brasil conquista vitória no 
38º Campeonato Mundial 
Militar de Judô

CGCFN promove Encontro de Capitães de Mar e Guerra 2018

O Brasil saiu vitorioso na 38ª edição 
do Campeonato Mundial Militar de 
Judô, realizada de 7 a 10 de novembro, 
no CEFAN. Os judocas brasileiros fe-
charam a competição com um total de 
10 medalhas de ouro e 7 de bronze, se-
guidos pela Rússia e pela França. Vin-
te e um países representados por cerca 
de 200 judocas militares participaram 
da competição, promovida pelo Con-
selho Internacional do Esporte Militar 
e organizada pelos Ministérios da De-
fesa e do Esporte e pela Marinha.

Cerca de cem Oficiais Supe-
riores Reformados e da Reserva 
participaram do Encontro de 
Capitães de Mar e Guerra, orga-

Esporte

Brasil garante excelente 
resultado no Mundial 
Militar de Taekwondo

tivamente. Cerca de 300 atletas, 
representando 24 países, partici-
param do campeonato promovi-
do pelo Conselho Internacional 
do Esporte Militar (CISM), que 
contou com a presença de autori-
dades civis e militares.

A Terceiro-Sargento Ana Marce-
la Jesus Soares da Cunha recebeu, 
no dia 16 de dezembro, o prêmio 
de melhor nadadora do mundo de 
águas abertas de 2018, na cidade 
de Hangzhou, China, pela Fede-
ração Internacional de Natação 
(FINA), após garantir o tetracam-
peonato do Circuito Mundial. É a 
quinta vez que ela recebe o prêmio 
da FINA de melhor atleta feminina 
do ano nesta categoria.

nizado pelo CGCFN, e realizado 
no CEFAN, na manhã do dia 25 
de outubro. 
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Responsabilidade Social

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CGCFN), em 
parceria com a Academia Brasi-
leira de Letras (ABL), realizou, na 
tarde de 28 de novembro, a ceri-
mônia de premiação da oitava edi-
ção do Concurso de Crônicas ABL 
/ CFN, na sede da ABL, Centro do 
Rio. Na ocasião, foram premiados 
os autores das melhores crônicas 
sobre o tema “Fuzileiros Navais, 
Confie Neles”.

O concurso, que acontece a cada 
dois anos, completou uma década 
em 2018. É destinado a estudantes 

Sucesso entre o público-alvo, o 
evento “Um Dia de Fuzileiro Naval” 
para pessoas com necessidades espe-
ciais teve três edições no ano de 2018, 
sendo duas no último trimestre. No 
dia 11 de outubro, a festa aconteceu no 
Centro de Instrução Almirante Milcía-
des Portela Alves (CIAMPA) e teve o 
Dia das Crianças como mote. O even-
to “Um Dia de Fuzileiro Naval: Ma-
rinha promovendo a inclusão social” 
reuniu pessoas com necessidades es-
peciais e seus familiares, a família na-
val e jovens que participam do Progra-

“Um Dia de Fuzileiro Naval” para pessoas com necessi-
dades especiais ganha três edições em 2018 

do 8º ou 9º ano do ensino funda-
mental de escolas públicas e parti-
culares do estado do Rio de Janei-
ro, orientados por um professor da 

CGCFN promove cerimônia de premiação do VIII Concurso de Crônicas Academia 
Brasileira de Letras / Corpo de Fuzileiros Navais 

ma Forças no Esporte na Organização 
Militar, localizada em Campo Grande, 
zona oeste do Rio de Janeiro. 

Um dos pontos altos da manhã foi 
a apresentação do Molejo, grupo mu-
sical de pagode, que animou pais e fi-
lhos com sucessos da década de 1990. 

Encerrando o ano com chave de 
ouro, a terceira edição do evento foi 
realizada no CEFAN, no dia 24 de no-
vembro. Foram disponibilizadas 230 
vagas para o público-alvo, que parti-
cipou de atividades, como oficina de 
camuflagem, mostruário de viaturas 
militares, esportes, apresentação da 
Banda Marcial do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, exibição de cães, pintura 
e distribuição de brindes e lanches. 
Também estiveram presentes a famí-
lia naval e as crianças participantes do 
Programa Forças no Esporte.

instituição de ensino em que este-
jam matriculados. 

Para o Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, o obje-
tivo principal dessa parceria entre as 
instituições é promover a difusão do 
conhecimento e o incentivo à leitura 
e à escrita entre os jovens. “Acredita-
mos que a construção de um mundo 
melhor para as próximas gerações 
só é possível por meio de uma edu-
cação de qualidade”. Os autores das 
três melhores crônicas foram pre-
miados, cada um, com um celular e 
um diploma emitido pela ABL/CFN. 

CIAMPA e CTecCFN são 
agraciados com Prêmio 
Qualidade Rio

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) foi agraciado, no dia 
5 de novembro, com diploma e 
troféu do Prêmio Qualidade Rio, 
na categoria Prata, pelo reconhe-
cimento de Gestão Nível 3, base-
ado no Modelo de Excelência em 
Gestão Pública.

Já no dia 5 de dezembro, o 
Núcleo de Qualidade e Excelên-
cia em Gestão do Rio de Janeiro 
e Programa Qualidade Rio con-
feriram ao Centro Tecnológi-
co do Corpo Fuzileiros Navais 
(CTecCFN) o reconhecimento 
de Gestão nível 5, baseado no 
Modelo de Excelência em Ges-
tão Pública.
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História de um Fuzileiro Naval

Minha história na Marinha come-
çou muito antes do meu ingresso nesta 
Força, quando ainda era um jovem em 
busca de um objetivo com base nos va-
lores ensinados por minha família desde 
a infância. Por muitos anos, ouvi rela-
tos de ex-militares que me trouxeram 
bastante inspiração, além de força para 
correr atrás do que já havia se tornado 
meu sonho: servir às Forças Armadas. 
O orgulho que aquelas pessoas sentiam 
em servir à nação era contagiante, e fui 
envolvido pelos relatos emocionantes de 
suas jornadas.

Assim, voltei para o Rio de Janeiro, 
depois de alguns anos morando em ou-
tro Estado com minha família, e cumpri 
o serviço obrigatório na Brigada Pára-
quedista do Exército. Após o término 
desse período, trabalhei em uma empre-
sa, enquanto me preparava para fazer o 
concurso para soldado da Marinha do 
Brasil. Trabalhava durante o dia e es-
tudava à noite, todos os dias. Enfrentei 
muitas dificuldades, mas nada me fazia 
desanimar. Continuei estudando, e fui 
aprovado na 1º fase do processo seletivo. 

Os testes físicos foram mais um 
grande desafio. Mesmo tendo me pre-
parado, uma coisa me deixava bastante 
preocupado: não tive muita experiência 
com natação, e treinei apenas por al-
guns dias em uma pequena piscina de 8 
metros. Superando meus limites físicos 
e mentais, fui aprovado. Era chegado o 
momento do ingresso no Corpo de Fu-
zileiros Navais.

Após o ingresso na Marinha, pude 
ver e viver experiências que iam além 

das histórias que ouvira. Os valores 
pregados pela instituição foram conso-
lidados e, tendo como base a hierarquia 
e a disciplina, desenvolvi outras qua-
lidades graças à herança deixada pelos 
heróis desta Instituição, como ter de-
terminação, superação de limites, lutar 
pelos objetivos. Em minha formatura, 
pude ver a alegria dos meus familiares 
e o orgulho que sentiam por eu fazer 
parte de uma Instituição tão respeitada.

Na Marinha, somos incentivados a 
melhorar a cada dia, a crescer e a buscar 
os nossos objetivos. Assim, especializei-
-me como Cabo, adquirindo cada vez 
mais experiências. Servindo no Batalhão 
de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais, tive a oportunidade de fazer cur-
sos e estágios, que evidenciaram o verda-
deiro sentido do trabalho em equipe.

Após um dia comum de trabalho, 
comecei a sentir fortes dores na coluna, 
que foram se intensificando, até que não 
senti mais as minhas pernas e caí no 
chão. Foi uma das piores experiências 
que já vivi. Fui rapidamente socorrido 
por minha unidade e meus companhei-
ros, que foram muito importantes na-
quela hora.

Levado ao Hospital Naval Marcílio 
Dias, fui rapidamente atendido, recebi 
medicações e foram realizados alguns 
exames. Quando recebi o diagnóstico, 
fiquei muito abatido ao saber que tenho 
uma doença degenerativa, que aos pou-
cos estava lesionando a minha coluna. 
Por conta disso, teria que abandonar 
algumas atividades que tanto gostava, 
entre elas o paraquedismo. Lembrei-me 
dos valores aprendidos na Marinha, 
como a superação de desafios e limites, 
força, coragem e determinação, e fui em 
busca da minha recuperação.

Recebi o apoio da equipe médica para 
realizar tratamentos alternativos, como 
fisioterapia, RPG e natação, a fim de 
evitar a cirurgia, devido ao longo tempo 
de recuperação pós-cirúrgica e à incer-
teza de melhora, além da possibilidade 
de perder algum movimento. Como já 
tinha em vista a realização do curso de 
habilitação a sargento da Marinha, eu 
não queria abrir mão desse objetivo.

Continuei exercendo minhas ativi-
dades, com limitações, e buscando me-
lhorar a minha condição física a cada 
dia, recebendo total apoio da Marinha e 
do CEFAN, para que fizesse as sessões 
de fisioterapia, que foram essenciais 
nesse período do tratamento. Aprendi 
que se estivermos preparados, buscando 
evoluir como pessoa a cada dia, supera-
remos todos os desafios.

Aprovado em todas as etapas, ini-
ciei o Curso de Habilitação a Sargento, 
vencendo meus limites. Com o esforço 
dos instrutores, monitores e do atual 
comando, o grau de competência dos 
alunos foi elevado, e os tive como gran-
de exemplo e inspiração.

Hoje, continuo seguindo com espí-
rito de corpo, orgulho pela organização 
e trabalho em equipe. Sigo buscando 
melhorar e aprender ainda mais para, 
no futuro, também ser exemplo e inspi-
ração. Mesmo com algumas limitações 
e dores diárias, nunca desisto do meu 
dever como militar. Ao lado da minha 
esposa, estamos a espera do nosso pri-
meiro filho, Pedro. Que esta história e a 
Marinha do Brasil também sejam, um 
dia, exemplo e inspiração para ele.

CARLOS HENRIQUE DIAS PEREIRA  
3ºSG-FN-EG 

“Aprendi que se estivermos 
preparados, buscando evoluir 
como pessoa a cada dia, su-
peraremos todos os desafios”
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Destaques

O CIASC realizou, no dia 18 de 
dezembro, a cerimônia de forma-
tura de diversos cursos do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) condu-
zidos pela Organização Militar no 
ano de 2018. Presidida pelo Coman-
dante da Marinha, a cerimônia mar-
cou a conclusão do Curso de Aper-
feiçoamento de Oficiais do Corpo 
de Fuzileiros Navais, do Curso Es-
pecial de Comandos Anfíbios, do 
Curso de Aperfeiçoamento de Sar-

Promovido pela Marinha do 
Brasil, em parceria com a Organi-
zação das Nações Unidas e a Aca-
demia Brasileira de Letras, a VII 
Jornada Jurídica do Corpo de Fu-
zileiros Navais reuniu autoridades 
militares e civis no Centro de Ins-
trução Almirante Sylvio de Camar-
go, em 21 de novembro. 

Com o tema “2018: As Forças Ar-
madas nos 70 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e 
30 anos da Constituição Federal”, a 
Jornada foi dividida em três painéis, 
seguidos de debates. O primeiro 
abordou “O Papel das Forças Ar-
madas nos 30 anos da Constituição 
Federal e os benefícios para a socie-
dade”; o segundo discorreu sobre as 
“Reflexões sobre os 70 anos da Decla-
ração Universal dos Direitos Huma-
nos”. Já o terceiro painel tratou das 

CFN realiza formatura de cursos do CIASC, apresenta 
novos CLAnf e inaugura prédio do PROFESP

gentos, do Curso de Especialização 
e do 1º Estágio de Operações de Paz 
para Mulheres realizado no Brasil, 
totalizando quase 1.000 formandos. 

O evento marcou, ainda, a 
apresentação dos últimos cinco 
exemplares dos mais novos meios 
operativos incorporados ao CFN, 
completando os 23 Carros Lagarta 
Anfíbio (CLAnf) e a inauguração 
do prédio do Programa Forças no 
Esporte do CIASC. 

Corpo de Fuzileiros Na-
vais promove VII Jornada 
Jurídica

“Reflexões sobre a Lei nº 13.491/2017 
e as Operações de Garantia da Lei e 
da Ordem”.

A palestra de honra, que deu 
início ao evento, foi proferida pelo 
Senador Bernardo Cabral, relator 
da Constituição Federal de 1988, 
que, dentre outros assuntos, falou 
sobre o papel relevante das Forças 
Armadas na garantia da soberania 
do Brasil. A Advogada-Geral da 
União, Ministra Grace Mendonça, 
durante a palestra de encerramen-
to da VII Jornada Jurídica, elogiou 
a atuação das Forças Armadas e re-
forçou sua importância na garantia 
do cumprimento da Constituição 
Federal e dos Direitos Humanos. 

Corpo de Fuzileiros Navais 
assina Termo de Execu-
ção Descentralizada com 
Universidade Federal 
Fluminense

A Marinha do Brasil, por meio 
do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), assinou, na tarde do dia 
10 de outubro, um termo de exe-
cução descentralizada com a Uni-
versidade Federal Fluminense 
(UFF), na sede do Comando-Ge-
ral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, Centro do Rio. 

A parceria tem como objetivo 
assegurar aos Oficiais alunos que 
concluírem com sucesso o Curso 
de Aperfeiçoamento Avançado de 
Oficiais do CFN  (C-APA-CFN) a 
obtenção do título de especialis-
ta em Estudos Estratégicos e Re-
lações Internacionais, concedido 
pela UFF, por meio do Instituto 
de Estudos Estratégicos (INEST).

CIASC inaugura espaço 
histórico em homenagem 
ao patrono do Corpo de 
Fuzileiros Navais

O CIASC inaugurou, em 29 de 
novembro, o Espaço Histórico Al-
mirante Sylvio de Camargo. O es-
paço tem por objetivo apresentar e 
perpetuar a memória dos feitos do 
patrono do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (CFN), assim como os principais 
acontecimentos da história do Centro 
de Instrução que leva o seu nome.

O espaço histórico é dotado de 
acervo do Almirante homenageado, 
além de farto material relativo à histó-
ria do CIASC, desde a sua criação até 
os dias atuais, por meio de exposição 
fotográfica, objetos e multimídia. Do 
acervo, destacam-se, especialmente, 
áudios e vídeos, nos quais se pode 
ouvir partes da história do CFN e da 
construção do Centro de Instrução, 
na voz do próprio Almirante Sylvio 
de Camargo.


