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Nove militares se formaram, em 30 de março, no 
Estágio Preparatório para o Serviço de Polícia 
para Militares Femininas da Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil promoveu, em 19 de fevereiro, a Caminhada pela Paz, no Aterro do Flamengo

Contingente brasileiro no Haiti recebe visita do 
CON e do ComFFE, entre os dias 31 de janeiro e 
2 de fevereiro

O Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia re-
cebeu, em 29 de março, a visita de sete juízas da 
Associação de Juízes Federais do Rio de Janeiro 
e do Espírito Santo

O CGCFN recebeu, em 7 de fevereiro, a visita do 
Chefe do Estado-Maior da Marinha da França, 
Almirante Christophe Prazuck
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Esporte

Ensino

A judoca da Marinha do Brasil 
(MB), 3ºSG Rafaela Silva, medalhis-
ta de ouro nos Jogos Olímpicos Rio 
2016, foi destaque na 18ª edição do 
Prêmio Brasil Olímpico, levando 
para casa os troféus de “atleta do 
ano”, “atleta da torcida” e “melhor 
atleta no judô”. O anúncio foi feito 
no dia 29 de março, na noite de gala 
do esporte olímpico brasileiro, reali-
zada na Cidade das Artes, na Barra 
da Tijuca, Rio de Janeiro.

Além da medalhista Rafaela 
Silva, outros dez atletas da MB 
também foram premiados em 
suas respectivas modalidades es-
portivas: 3ºSG Robson Conceição 
(boxe), 3ºSG Aline Silva (lutas), 
3ºSG Etiene Medeiros (natação), 
3ºSG Luisa Borges e 3ºSG Maria 
Eduarda Miccuci (nado sincroni-

Judoca da Marinha 
do Brasil é destaque 
no Prêmio Brasil 
Olímpico

zado), 3ºSG Hugo Parisi (saltos or-
namentais), 3º SG Martine Grael e 
3º SG Kahena Kunze (vela), 3ºSG 
Alison Cerutti e 3º SG Bruno Sch-
midt (vôlei de praia).

-  Espero que a minha história 
possa inspirar cada vez mais crian-
ças, assim como eu, de comunida-
de, e mulheres que queiram prati-
car esporte a acreditarem em seus 
sonhos e a terem força e determi-
nação para realizá-los. É possível. 
Não é a minha cor ou o lugar de 
onde venho que vão determinar 
até aonde posso chegar. Foram as 
oportunidades que eu tive e a mi-

nha força de vontade, acima de 
tudo, que me fizeram o que sou 
hoje. Eu consegui, e foi com a aju-
da de muita gente que acreditou 
em mim - disse Rafaela Silva.

Prêmio Brasil Olímpico – O 
Prêmio Brasil Olímpico, evento de 
premiação organizado pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB), é consi-
derado o Oscar do esporte brasilei-
ro. A escolha dos melhores em cada 
modalidade e a definição do “Me-
lhor Atleta do Ano” é realizada por 
um júri composto por jornalistas, 
dirigentes, ex-atletas e personalida-
des do esporte nacional.

O Centro de Instrução Almi-
rante Milcíades Portela Alves 
(CIAMPA) e o Centro de Instrução 
e Adestramento de Brasília (CIAB) 
deram início, em 30 de janeiro, ao 
Curso de Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais, recebendo um 
total de 920 recrutas, sendo 804 no 
CIAMPA e 116 no CIAB. 

Os futuros militares passarão 
18 semanas recebendo instruções 
voltadas à formação militar-naval, 
com preparação física e intelectual. 
Fazem parte da grade curricular, 
ainda, palestras sobre Amazônia 

CIAB e CIAMPA 
iniciam Curso de 
Formação de Soldados 
Fuzileiros Navais

Azul, educação financeira e am-
biental, e liderança.

Ao final do curso, os futuros 
Soldados Fuzileiros Navais das 
duas Organizações Militares partici-

parão de um exercício de campo no 
CIAMPA, com o propósito de em-
pregar técnicas individuais básicas 
de combate em prol das Operações 
Anfíbias. 
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Operações

O início de 2017 foi marcado 
pela atuação de Fuzileiros Navais 
em operações de Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO) no Rio de Janeiro, 
no Espírito Santo e no Rio Grande 
do Norte. Durante as operações, os 
militares da Marinha do Brasil atu-
aram em conjunto com o Exército 
Brasileiro, a Força Aérea Brasileira, 
a Força Nacional de Segurança, a 
Guarda Municipal, entre outros ór-
gãos de segurança pública. 

Na região Sudeste, a “Operação 
Capixaba” ocorreu de 6 fevereiro a 
8 de março e teve como propósito 
preservar a ordem pública e a inco-

Fuzileiros Navais atuam em Operações de 
Garantia da Lei e da Ordem 

lumidade de pessoas e do patrimô-
nio na área metropolitana da grande 
Vitória, após paralisação promovi-
da por familiares dos integrantes 
da Polícia Militar do Espírito San-
to. Os Fuzileiros Navais receberam 
como área de responsabilidade o 
município de Serra, distante 33 km 
da capital capixaba, além de áreas 
próximas ao Porto de Vitória e à Es-
cola de Aprendizes-Marinheiros. A 
ação no Estado mobilizou em torno 
de quatrocentos militares, que aten-
deram 68 ocorrências, entre elas, 
denúncias de invasões a domicílio, 
arrastões, apreensões de drogas, in-

cêndio a ônibus, roubos e furtos a 
estabelecimentos comerciais. 

Já a “Operação Carioca”, ocor-
reu de 14 a 22 de fevereiro, na Re-
gião Metropolitana do Rio, e teve 
por objetivo preservar a integrida-
de das pessoas e do patrimônio, 
durante o período de votação de 
matérias sensíveis na Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro. Para tanto, foi constituí-
do um Grupamento Operativo de 
Fuzileiros Navais, com poder de 
polícia para patrulhar as áreas do 
Caju, do Cais do Porto, da Mari-
na da Glória, o Aeroporto Santos 
Dumont, o Aterro do Flamengo, 
Copacabana, Lagoa, Leblon e 
Ipanema. A ação envolveu cerca 
de mil homens, que realizaram o 
patrulhamento dos bairros, mon-
tando pontos de bloqueio, além 
de outras atividades de segurança 
pública. Foram atendidas em tor-
no de 50 ocorrências, entre elas, 
abordagens a elementos suspeitos, 
apreensões e prisões.

Na região Nordeste, a “Opera-
ção Varredura” ocorreu no perío-
do de 10 a 21 de fevereiro, quando 
foram vistoriadas cinco unidades 
prisionais no estado do Rio Gran-
de do Norte. A operação teve como 
propósito realizar vistorias e ins-
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Operações

peções em estabelecimentos pri-
sionais do Estado para a detecção 
de armas, aparelhos de telefonia 
móvel, drogas e outros materiais 
ilícitos. A primeira unidade visto-
riada foi a Penitenciária Estadual 
de Parnamirim (PEP), onde  fo-
ram apreendidos 716 itens. Nos 
dias 13 e 15, foram inspecionadas, 
respectivamente, a Penitenciária 
Agrícola Dr. Mário Negócio e a 
Cadeia Pública de Mossoró. No 
dia 17, a Cadeia Pública de Natal 
passou por vistoria. O Comple-
xo Penitenciário de Alcaçuz foi 
a quinta unidade prisional a ser 
vistoriada no Estado. A Opera-
ção, sob o comando da Marinha 
do Brasil, contou com a participa-
ção de mais de 500 Fuzileiros Na-
vais, equipamentos de detecção e 
cães de guerra, além do apoio das 

outras Forças Armadas e dos Órgãos 
de Segurança Pública. No total, foram 
apreendidos 2.881 itens, entre celula-
res, chips de celular, armas brancas e 
baterias. 

  

O Comando da Força de Fuzilei-
ros da Esquadra (ComFFE) realizou, 
de 6 de março a 7 de abril, o Adestra-
mento de Equipes (ADEST-EQ-FFE) 
no Centro de Avaliação da Ilha da 
Marambaia, com a participação de 
2.700 militares. Durante o exercício, 
o ComGerCFN, AE (FN) Fernando 
Antonio, realizou “tiro de artilha-
ria”, coroando sua despedida dos 
Exercícios e Operações.

O ADEST-EQ-FFE enfatiza o 
tiro real com armamentos indi-
viduais e coletivos, e tem a fina-

ADEST-EQ-FFE 2017 marca despedida do 
ComGerCFN dos Exercícios e Operações

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.

lidade de permitir o adestramento 
técnico e tático no nível de pequenas 
frações, além de possibilitar a práti-
ca das competências operativas bási-
cas do combatente anfíbio. 

Como parte do adestramento, 
uma Companhia de cada Batalhão 
de Infantaria embarcou em navios 
da Esquadra com destino à Ilha da 
Marambaia. Esta manobra permite o 
adestramento dos Fuzileiros Navais a 
bordo dos navios, bem como o deslo-
camento de grandes efetivos à revelia 
das condições do tráfego rodoviário. 
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Matéria de Capa

Elas 
No ano de 2016, dois fatos iné-

ditos marcaram a evolução da car-
reira das mulheres na Marinha do 
Brasil, em particular no Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN). Por um 
lado, a Segundo-Tenente (AFN) 
Débora Ferreira de Freitas, de 34 
anos, é a primeira Oficial do Cor-
po de Fuzileiros Navais a integrar 
o Grupamento Operativo de Fuzi-
leiros Navais – Haiti, atualmente 
em seu 25º Contingente. Por outro, 
a Capitão de Fragata (Md) Sônia 
Petersen Alonso assumiu, em ju-
lho de 2016, o cargo de Diretora da 
Unidade Médica Expedicionária 
da Marinha (UMEM), sendo a pri-
meira Titular de uma Organização 
Militar (OM) do CFN.

A Comandante Sônia ingressou 
na Marinha em 1997, aos 29 anos. 
De seus 20 anos de serviço ativo na 
Força, 14 ela serviu em OM do CFN. 
Quando recebeu o convite para diri-
gir a UMEM, ficou apreensiva e se 
questionou como seria a experiência 
de estar à frente de uma Unidade do 

CFN, com características operativas. 
No entanto, destaca a atual comissão 
como a experiência mais marcante 
de sua carreira, devido ao “grande 
desafio” de estar em uma posição de 
Comando.

- O Comando nos traz apreen-
são em alguns momentos, como 
prazos exíguos a serem cumpridos 
e decisões que interferem na vida 
de pessoas, mas também traz boas 
surpresas, superação de limites 
e criatividade para resolução de 
problemas. Temos que saber ouvir, 
orientar, parabenizar e valorizar o 
militar. Fazer com que a tripulação 
se comprometa, cumpra as missões 
e fique motivada é desafiador. Nos-
sas lutas desenvolvem nossas forças. 
Poder ter autonomia e moldar a Uni-
dade como acreditamos ser o melhor 
é realmente um grande desafio e 
muito gratificante -, salientou.

“Desafio” é também uma pa-
lavra que define bem a carreira da 
Segundo-Tenente (AFN) Débora 
Freitas. Ingressou na Marinha em 

2004, no Quadro de Sargento Músi-
co Fuzileiro Naval, que, desde 2001, 
recebe mulheres em seu efetivo. 
Em 2015, o Curso de Formação de 
Oficiais formou as duas primeiras 
Oficiais do Corpo Auxiliar de Fu-
zileiros Navais (AFN), a Tenente 
Débora Freitas e a Tenente Gizelle 
Rebouças. Após concluir com su-
cesso o Curso de Especialização 
em Guerra Anfíbia (C-Espc-GAnf), 
a Tenente Débora formou-se a pri-
meira Oficial combatente do CFN e 
foi convidada a integrar o 25º Con-
tingente do GptOpFuzNav-Haiti, 
onde exerce as funções de Oficial 
de Assuntos Civis e de Oficial de Co-
municação Social. Seu papel é pro-
porcionar a interação entre os milita-
res e a população civil, por meio de 
atividades sócio-culturais, e divulgar 
o trabalho que a MB exerce no Haiti.

- Buscamos fazer, em áreas pré-
-determinadas, um reconhecimen-
to, indo ao local com antecedência, 
para que a população aceite com 
mais naturalidade a circulação da 

entram para a 
história do CFN
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Matéria de Capa

nossa tropa. Fazemos, também, a 
cobertura fotográfica de todos os 
eventos que acontecem a bordo e 
somos responsáveis por coordenar 
as atividades religiosas, os eventos 
sociais e as atividades esportivas -, 
descreve ela, que destaca a saudade 
da família como a parte mais difícil 
de estar em uma missão como esta.

Chegar aonde está não foi fácil, 
segundo Débora. A militar afirma 
que enfrentou momentos mui-
to difíceis no C-Espc-GAnf, como 
exaustão física e dificuldades em 
relação à higiene, que ela cita como 
fundamental para as mulheres. 
Destaca a fé e o apoio de familiares 
e amigos como os principais pila-
res que a ajudaram a se reerguer 
nos momentos difíceis. 

Mãe de quatro filhos, com idades 
entre 18 e 24 anos, a CF (Md) Sô-
nia sempre contou com o apoio do 
marido, o Comandante de Opera-
ções Especiais da Polícia Militar do 
Estado do Rio de Janeiro, Coronel 
PM William René Gonçalves Alon-
so, além dos pais e dos sogros, nas 
diversas ocasiões em que precisou 
se ausentar de casa a serviço. Esse 
apoio, segundo ela, foi fundamental 
desde que embarcou em sua primei-
ra OM do CFN, o Batalhão Logís-
tico de Fuzileiros Navais, quando 
era Capitão-Tenente e foi designada 
para assumir a Companhia de Saú-
de, que originou a UMEM.

- Assim que embarquei, fui de-
signada para uma manobra na Ilha 
da Marambaia. Foi um choque. Não 
conhecia nada sobre manobras e 

exercícios, apenas o que me passa-
ram rapidamente. Não tinha camu-
flado, ficaria longe dos meus filhos, 
ainda pequenos naquela época, 
mas recebi todo apoio de meu mari-
do, também militar. Encomendei o 
camuflado e fomos à casa do vende-
dor buscá-lo para que eu embarcas-
se naquele mesmo fim de semana. 
Fui com a cara e a coragem, e assim 
começou minha história no CFN, 
que admiro muito, pois é uma tro-
pa com determinação, comprometi-
mento, espírito de corpo e extremo 
profissionalismo. Orgulho-me de 
fazer parte dessa Tropa -, elogia.

Além de muito trabalho e de-
dicação, planos é o que não faltam 
para essas duas militares pionei-
ras. A Tenente Débora pretende fa-
zer uma pós-graduação na área de 
Música, sua formação universitá-

ria, e seguir atuando na parte ope-
rativa do CFN. A Comandante Sô-
nia também pretende fazer cursos 
e se capacitar cada vez mais “para 
cumprir as missões que a Marinha 
determinar”.

- Nunca imaginei dirigir uma 
OM, muito menos operativa, mas 
estou imensamente honrada e feliz 
por esta oportunidade. Espero es-
tar sendo uma boa Comandante, 
sempre leal aos meus superiores, 
pares e subordinados. Peço a Deus 
diariamente que me dê sabedoria 
para conduzir minha Unidade e 
que me inspire a ser justa com os 
militares que estão sob meu Co-
mando. Acredito que o diálogo, o 
respeito, a motivação e a sinceri-
dade são os melhores aliados para 
que o trabalho transcorra da me-
lhor forma -, conclui.



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

CFN no Mundo

O Capitão-Tenente (FN) Rodri-
go Souza, integrante do Centro 
Conjunto de Operações de Paz do 
Brasil (CCOPAB), atuou como ins-
trutor no “UN Military Expert in 
Mission Course”, ministrado no 
“Peace Support Training Centre” 
(PSTC), no Canadá, entre 14 de mar-
ço a 13 de abril. O PSTC, Organiza-
ção Militar do Exército canadense, 
sediado em Kingston-Ontário, é 
responsável por preparar militares 
daquele país e estrangeiros para 
missões de paz. O curso teve como 
alunos, além de Oficiais canaden-
ses, representantes do Japão e do 
México. Além do instrutor brasi-
leiro, o curso contou também com 
um instrutor australiano.

O CFN iniciou, em 14 de 
fevereiro, o apoio ao primeiro 
curso de Formação de Fuzileiros 
Navais da Marinha do Suriname. 
Este destacamento é composto 
por um Capitão de Fragata 
(FN), um Capitão-Tenente (T), 
dois Suboficiais e três Sargentos 
da Marinha do Brasil, e será 
responsável por conduzir uma 
turma de 34 alunos, sendo um 
Segundo-Tenente, três Sargentos, 
uma Cabo e 29 Soldados. 

O Curso de Formação tem encer-
ramento previsto para o dia 11 de 
junho e está sendo ministrado na 
Base Naval Hfd. Kwartier Boxel, lo-
calizada na cidade de Paramaribo, 
capital do Suriname. O currículo é 
idêntico ao empregado no Curso 
de Formação de Soldado Fuzilei-
ro Naval, ministrado no Centro de 
Instrução Almirante Milcíades Por-
tela Alves e no Centro de Instrução 

O CFN inicia atividades no apoio à formação 
de Fuzileiros Navais da Marinha do Suriname

Fuzileiro Naval 
ministra curso em 
Organização Militar 
do Exército canadense

  

Ao final de sua visita de tra-
balho ao Paraguai, o Ministro de 
Estado das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes, esteve na Embai-
xada do Brasil em Assunção, na 
manhã do dia 28 de março. Na 
ocasião, acompanhado pelo em-
baixador Carlos Alberto Simas 
Magalhães, o Ministro visitou o 
Centro Cultural da Embaixada, 
onde recebeu os cumprimentos 
dos adidos militares e civis, dos 

Ministro das Relações Exteriores visita 
Adidância Naval do Brasil no Paraguai

e Adestramento de Brasília, porém 
algumas adaptações foram necessá-
rias em função das especificidades 
da Marinha do Suriname. 

- Apesar de estar enfrentando 
sérias dificuldades financeiras, 
a Marinha do Suriname está de-
mostrando um grande empenho 
para ter uma tropa profissional, 
de elite e com reconhecimento in-
ternacional -, avaliou o CF (FN) 
Zupo Valente, mais antigo do 
destacamento no Suriname.

A maior atividade econômica 
do Suriname é o garimpo de ouro, 
que utiliza os rios para escoamen-
to da produção. Deste modo, a 
constituição de uma Tropa Anfí-
bia é um grande passo para incre-
mentar a segurança nacional do 
país, por meio da  realização de 
patrulhas navais, fluviais, comba-
tes a crimes ambientais, garimpo 
ilegal e tráfico de drogas. 

diplomatas e dos funcionários da 
missão diplomática. 

Percorrendo as demais insta-
lações brasileiras em Assunção, o 
chanceler Aloysio Nunes visitou, 
ainda, a Adidância Naval do Bra-
sil, ocasião em que foi informado 
acerca dos passos finais para a im-
plantação da “Missão Naval Brasi-
leira de Cooperação no Paraguai”, 
em acréscimo ao já existente Inter-
câmbio Naval. Fo

to
: F
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Passagem de Comando

Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais

Passagem de Comando:
CMG (FN) Luiz Caetano Boaventura Bresciani
Assunção de Comando: 
CMG (FN) Haroldo José Martins Bueno de Paiva 

6 de Janeiro de 2017

Centro de Defesa Nuclear, Química, Biológica e Radiológica da MB

2º Batalhão de Operações Ribeirinhas

16 de fevereiro de 2017

Companhia de Polícia

17 de março de 2017

Passagem de Comando:
CMG (FN) Carlos Jorge de Andrade Chaib
Assunção de Comando: 
CMG (FN) Roberto Lemos

9 de Janeiro de 2017

Centro de Instrução e Adestramento de Brasília

17 de Janeiro de 2017
Passagem de Comando:
CMG(FN) Odair do Nascimento Júnior
Assunção de Comando: 
CMG(FN) Paulo Roberto Saraiva

Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti

12 de Janeiro de 2017
Passagem de Comando:
CMG (FN) Jorge Luiz Cordeiro das Neves 
Assunção de Comando: 
CMG (FN) Marcelo José Sppezapria Cardoso

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro

18 de Janeiro de 2017
Passagem de Comando:
CMG (FN) Guilherme Vieira de Souza
Assunção de Comando: 
CMG (FN) Marcio R ossini Batista Barreira

24 de janeiro de 2017

Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica

Passagem de Comando:
CF (FN) Jayme Pedrosa Carlos
Assunção de Comando: 
CF (FN) Cristiano Cipriano Souza

1º Batalhão de Operações Ribeirinhas

2 de fevereiro de 2017
Passagem de Comando:
 CMG (FN) Daniel Ribeiro Vasconcelos
Assunção de Comando: 
CF (FN) Alexandre Luiz Alves da Silva

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal

2 de fevereiro de 2017
Passagem de Comando:
CMG (FN) Jorge Luiz Fernandes Tomáz
Assunção de Comando: 
CF (FN) Fabiano da Silva Coutinho

10 de fevereiro de 2017

Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande

Passagem de Comando:
CMG (FN) Cláudio Roberto Mariath
Assunção de Comando:
CF (FN) Luiz Antônio Vidal Lisa

Presídio da Marinha

14 de fevereiro de 2017
Passagem de Comando:
CF (FN) Eduardo Quadros Velloso
Assunção de Comando: 
CF (FN) Sérvio Corrêa da Rocha Júnior

Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador

15 de fevereiro de 2017
Passagem de Comando:
CF (FN) Leonardo Augusto Almeida de Azeredo
Assunção de Comando: 
CF (FN) Rodrigo Moussalle Bueno 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário

Passagem de Comando:
CF (FN) Joe Yusa
Assunção de Comando: 
CF (FN) André Dominguez Freitas

16 de fevereiro de 2017

Passagem de Comando:
CF (FN) Waldemar de Oliveira Lustoza Pinto
Assunção de Comando: 
CF (FN) Robson Clair da Silva

Companhia de Apoio ao Desembarque

23 de fevereiro de 2017
Passagem de Comando:
CC (FN) Luiz Carlos Reis de Lima
Assunção de Comando: 
CC (FN) Wagner Ferreira Omari

Passagem de Comando:
CC  (FN) Fabrício Guarino Barroso
Assunção de Comando: 
CC (FN) Rafael da Silva Maia
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209 Anos do CFN

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, no dia 
7 de março, uma cerimônia alusiva 
aos 209 anos do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), na Fortaleza de Saõ 
José da Ilha das Cobras, Centro do 
Rio de Janeiro. Presidida pelo Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, 
a cerimônia contou com a presen-
ça do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira e do Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, Almirante de Esquadra 
(FN) Fernando Antonio de Siqueira 
Ribeiro. Também prestigiaram o 
evento antigos Ministros da Mari-
nha e antigos Comandantes da For-
ça, antigos Comandantes-Gerais do 
CFN, Oficiais-Generais das Forças 
Armadas, representantes dos Pode-
res Legislativo e Judiciário, autori-

CGCFN celebra os 209 anos do 
Corpo de Fuzileiros Navais

O Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, AE (FN) Fer-
nando Antonio, visitou, no dia 22 
de março, militares do CFN que se 
encontram baixados no Hospital 
Naval Marcílio Dias (HNMD), em 
Lins de Vasconcelos, Zona Norte 
do Rio de Janeiro. A visita, realiza-
da anualmente, faz parte do calen-
dário de comemorações do Corpo 
de Fuzileiros Navais.

A cerimônia foi presidida pelo 
AE (FN) Fernando Antonio, que, 
em seu discurso, relembrou que a 
tradicional visita aos baixados co-
meçou a partir de uma necessidade 
sentida pelo Almirante de Esqua-

ComGerCFN realiza “Visita aos FN Baixados” no Hospital Naval Marcílio Dias
dra (Refº-FN) Marcelo Gaya Cardo-
so Tosta, quando sofreu um grave 
acidente de carro no final de 2003 e 
ficou 45 dias baixado no HNMD. 

- Desde então, mantemos a tradi-
ção, iniciativa que vem sendo muito 
bem recebida pelos Fuzileiros Navais 
que se encontram em recuperação.

A ocasião também marcou a 
homenagem do HNMD às Organi-
zações Militares que se destacaram 
na campanha de doação de sangue 
no ano de 2016. O Centro de Ins-
trução Milcíades Portela Alves re-
gistrou o maior número de doado-
res de sangue, com 426 unidades 
coletadas. Já o Centro de Avaliação 

dades militares e civis, convidados 
e familiares.

- Onde estiver em questão a so-
berania e os interesses do Brasil, 
estará a contribuição dos Fuzilei-
ros Navais, que nos orgulham pela 
absoluta dedicação à nação. Profis-
sionais competentes, leais, qualifi-
cados e que são, dentro das Forças 
Armadas, sem sombra de dúvida, 
os grandes representantes daquilo 
que o Brasil tem de melhor -, desta-
cou o Ministro Raul Jungmann.

A cerimônia foi marcada pela 
realização de homenagens, como a 
entrega das medalhas “Mérito Anfí-
bio”, a 76 Oficiais e Praças, e “Almi-
rante Sylvio de Camargo”, a quatro 
Oficiais que obtiveram o primeiro 
lugar na classificação final do Curso 
de Aperfeiçoamento de Oficiais do 
Corpo de Fuzileiros Navais.

Para lembrar o Dia Internacio-
nal da Mulher, celebrado em 8 de 
março, a CF (Md) Sônia Petersen, 
Diretora da UMEM, recebeu uma 
homenagem simbólica, em nome de 
todas as militares do sexo feminino 
da Marinha do Brasil. No evento, foi 
agraciado, ainda, o Cabo Fuzileiro 
Naval de Infantaria João Vitor dos 
Santos Leal, que ganhou o título de 
Fuzileiro Naval Padrão de 2016.

da Ilha da Marambaia foi a OM 
que apresentou o maior percentual 
de doadores de sangue: 36% de seu 
efetivo, considerando-se o número 
de doadores e o efetivo de milita-
res das OM participantes. 
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Destaque

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

A Banda Sinfônica do Corpo 
de Fuzileiros Navais emocionou 
um público estimado em 2 mil 
pessoas, na noite de 21 de março, 
em apresentação alusiva aos 209 
anos do CFN, realizada no The-
atro Municipal, Centro do Rio 
de Janeiro. O espetáculo, voltado 
para a família naval e convida-

A Banda Marcial do Corpo de 
Fuzileiros Navais se apresentou na 
abertura da Copa Libertadores da 
América 2017, no dia 1º de feverei-
ro. Executando canções militares 
como “Cisne Branco” e populares 
como “Cidade Maravilhosa”, a 
Banda Marcial formou figuras de 

dos, faz parte do calendário anu-
al de comemorações do aniversá-
rio do CFN e tem como objetivo 
promover a integração social por 
meio da música.

Os 110 músicos da Banda Sin-
fônica interpretaram sucessos, 
como “Rocky – Gonna Fly Now”, 
de Bill Conti, “You´ll be in my 

heart, de Phil Collins, e “Stairway 
to Heaven”, de Jimmy Page e Ro-
bert Plant, além de clássicos, como 
“Cavalgada das Valquírias”, de Ri-
chard Wagner, e “Sento Una Forza 
Indomita”, de Antônio Carlos Go-
mes, e foram ovacionados a cada 
canção apresentada. 

O espetáculo durou cerca de 
duas horas e meia e contou com a 
participação especial das gaitas de 
fole da Banda Marcial do CFN e do 
Coro da Banda Sinfônica, além da 
performance do guitarrista Isaac 
Ramos. Para encerrar a apresenta-
ção, os presentes foram convida-
dos a entoar a canção “Cisne Bran-
co” junto com a Banda.

Banda Marcial do CFN se apresenta na abertura 
da Copa Libertadores da América 2017

uma galera e de uma âncora no 
campo do Estádio Nilton Santos, 
na Zona Norte do Rio de Janeiro. 
Os militares encerraram a apresen-
tação ao som de “Valsa da Despe-
dida” e foram aplaudidos pelos 
torcedores do Botafogo (Brasil) e 
do Colo-Colo (Chile). 
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Destaque

O Comando-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais promoveu, na 
tarde do dia 31 de março, a cerimô-
nia de troca de platinas dos Almi-
rantes promovidos, no Salão Sete 
de Março da Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras. 

  A solenidade foi presidida pelo 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de 
Esquadra (FN) Fernando Antonio 
de Siqueira Ribeiro, e contou com a 
presença dos Almirantes de Esqua-
dra (Refº-FN) Valdir Bastos Pon-
te, Marcelo Gaya Cardoso Tosta, 
Álvaro Augusto Dias Monteiro e 
Marco Antonio Corrêa Guimarães, 
antigos Comandantes-Gerais do 
CFN, além de Oficiais-Generais da 
ativa e da reserva e Oficiais Supe-
riores do CFN.

A ocasião marcou a promoção, 
ao posto de Almirante de Esquadra, 
do Vice-Almirante (FN) Alexandre 
José Barreto de Mattos. Ao posto 
de Vice-Almirante, foi promovi-
do o Contra-Almirante (FN) Cesar 
Loureiro Lopes. Também foram 
promovidos os Capitães de Mar e 
Guerra (FN) Pedro Luiz Gueiros 

CGCFN promove cerimônia de troca de platinas de Almirantes
Taulois e Rogério Ramos Lage, ao 
posto de Contra-Almirante.

Em seu discurso, o AE (FN) Fer-
nando Antonio cumprimentou os 
Almirantes e ressaltou que a pro-
moção é um reconhecimento da 
Marinha do Brasil pela trajetória 
de sucesso de cada um na Força. O 
ComGerCFN também destacou a 
importância que o Corpo de Fuzi-
leiros Navais passou a ter no Brasil 
e no mundo nos últimos tempos 
e revelou suas expectativas para a 
passagem de Comando do CFN, 
que acontece no dia 25 de 
abril.

- Abre-se, a partir 
de hoje, um novo ciclo 
no CFN. Teremos, nos 
próximos dias, uma 
breve fase de tran-
sição e, no próximo 
dia 25, assistiremos 
à cerimônia de pas-
sagem de Comando, 
quando terei a honra 
e a satisfação de passar 
o estandarte único da es-
trela única ao Almirante 
de Esquadra Fuzileiro Naval 

Alexandre José Barreto de Mattos. 
Como costumo dizer, será uma tro-
ca de timoneiro da 'Nau Corpo de 
Fuzileiros Navais'. Hoje, tenho a 
plena consciência de que represen-
tamos uma tropa em que a nossa 
nação se orgulha, uma Instituição 
na qual o nosso país confia e, essa 
credibilidade que temos, passa a 
ser uma grande responsabilidade 
dos senhores, com a condução do 
nosso CFN -, ressaltou.


