MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE INSTRUÇÃO ALMIRANTE MILCÍADES PORTELA ALVES

Rio de Janeiro, RJ, 06 de abril de 2022.
Prezado(a) Senhor(a),
Tenho a grata satisfação de cumprimentá-lo(a) e desejar ao seu ente querido
que tenha uma jornada de sucesso no Corpo de Fuzileiros Navais.
Sabendo que o Corpo de Fuzileiros Navais é a tropa de elite da Marinha do
Brasil, o jovem que se voluntaria para ingressar em nossas fileiras é capaz de imaginar
alguns dos desafios e um pouco das dificuldades aos quais será submetido durante o
Curso de Formação de Soldados, no qual está matriculado. Esse Curso visa a formação
de combatentes e, como esperado, é um período exigente, tanto física quanto
mentalmente, sendo necessários muita disciplina e determinação para alcançar o
objetivo.
Tendo em vista os rigores do Curso, tomamos todo o cuidado necessário com a
segurança dos treinamentos, que são autorizados pela Alta Administração Naval e
levados a cabo por militares treinados e experientes, após um cuidadoso
planejamento. Todas as atividades são pensadas para exigir o máximo do AprendizFuzileiro Naval (A-FN), sem comprometer a sua saúde e a sua segurança. Para isso,
todas as medidas de segurança são tomadas antes, durante e depois das atividades e,
caso ocorra algum acidente, dispomos de uma Equipe de Saúde completa, com
médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas e psicólogos, de modo que os A-FN
tenham todo o apoio necessário.
Obviamente, o sucesso no Curso depende do mérito pessoal de cada A-FN, mas
não se pode relevar a importância do apoio das famílias nesse processo. Toda a
compreensão e incentivo dos senhores será importante para que o A-FN consiga focar
no seu desempenho no Curso e inicie sua carreira no Corpo de Fuzileiros Navais da
melhor forma possível. Após esse curto porém intenso período, ele terá a honra de
finalmente se tornar um Soldado Fuzileiro Naval e os senhores certamente sentirão
orgulho de terem feito parte desse processo.
Nesse sentido, gostaria de tornar pública a data da Visita da Turma I/2022 e
convidá-los para, no domingo, dia 10 de abril de 2022, no período das 09h00 às 11h00,
comparecerem ao nosso Centro de Instrução.
Atenciosamente,

JOSÉ MAURO LOURENÇO JÚNIOR
Capitão de Mar e Guerra (FN)
Comandante

