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DE TODOS OS RECANTOS DESTA PÁTRIA

CHEGAM JOVENS PARA MEU BRASIL SERVIR

NUM BRADO DE ALERTA COMPANHEIROS

A CHAMA DOS HERÓIS VAMOS SEGUIR

JUBILOSO O CIAMPA E SEUS RECRUTAS

ACOLHENDO BRASILEIROS COM FERVOR

COMBATENTES ANFÍBIOS PARA GUERRA

FORMADOS COM BRAVURA E DESTEMOR

TUA FORÇA FAZ VIBRAR ESTA TERRA

NA TUA MARCHA VARONIL

LUTAREMOS PELA PAZ E NA GUERRA

FUZILEIROS NAVAIS DO BRASIL

O	que	signi�ica	ADSUMUS?		

Adsumus	 é	uma	palavra	de	origem	no	Latim	que	tem	como	signi�icado	
“estamos	 presentes”.	 Este	 termo	 é	 utilizado	 como	 lema	 do	 Corpo	 de	
Fuzileiros	Navais	da	Marinha	do	Brasil	desde	1958	com	o	sentido	de	“aqui	
estamos”	prontos	para	qualquer	chamado	ou	situação,	para	demostrar	
toda	a	presteza	e	o	permanente	estado	de	prontidão	dessa	tropa	militar	
pro�issional.	
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EDITORIAL	

	
	 O	CIAMPA	–	Centro	de	Instrução	Almirante	Milcíades	Portela	Alves	–	é	a	instituição	de	
ensino	que	tem	o	propósito	de	formar	Soldados	Fuzileiros	Navais	(CFN)	para	a	Marinha	do	
Brasil.	 Anualmente,	 cerca	 de	 900	 alunos	 passam	 por	 este	 Centro	 de	 Instrução,	 onde	 é	
assegurada	uma	adequada	formação	moral	e	militar	naval,	através	de	atividades	variadas	e	
instruções	práticas.	Cabe	ainda	ao	CIAMPA,	conduzir,	para	oficiais	e	praças,	outros	cursos	e	
estágios	que	lhe	sejam	atribuídos	como	o	Estágio	Básico	de	Instrutores	de	Recrutas	(E-BIR),	
que	visa	preparar	praças	para	o	exercício	das	funções	de	instrutoria.	
	
	 O	intuito	desta	revista	é	de	registrar	grande	parte	das	atividades	e	eventos	realizados	
durante	o	período	de	formação	da	Turma	II/2018,	deixando	assim	uma	inesquecível	lembrança	
dos	acontecimentos	mais	importantes	aqui	experimentados	por	nossos	alunos	e	tripulação.	

	 Há	ainda	a	apresentação	de	todos	os	Departamentos	que	compõem	nossa	OM	e	que	
contribuem	com	a	formação	dos	nossos	futuros	Combatentes	Anfíbios,	apresentando	artigos	
de	interesse	geral.	Destaca-se	também	a	Vila	Naval	do	Guandu	Sapê	(VNGS),	que	foi	um	dos	
legados	proporcionados	pelos	5º	Jogos	Mundiais	Militares	de	2011(5º	JMM),	e	localizada	na	
área	de	responsabilidade	do	Centro	de	Instrução.

	 Por	 fim,	 vale	 lembrar	 que	 estamos	no	 ano	da	COMPETÊNCIA	que	 é	 um	dos	 quatro	
valores	essenciais	do	Corpo	de	Fuzileiros	Navais.	

Boa	leitura	a	todos!	



	 O valor competência consiste na junção coordenada de conhecimentos, atitudes e habilidades. É ter 
qualificação, possuir experiência profissional e, ultrapassando os imprevistos inerentes à atividade militar, 
ser capaz de obter os resultados almejados.
	 O esforço institucional do nosso Corpo tem sido direcionado para a busca constante da consecução 
plena deste atributo, essencial a todo Fuzileiro Naval. Em função dessa busca, testemunhamos incontáveis 
evoluções nos Centros de Formação e Instrução, nos adestramentos de nossa tropa, na avaliação do apresta-
mento dos Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais e na gerência de nossos recursos humanos e materi-
ais.
	 Atingir a competência só é possível quando se tem uma tropa bem adestrada e consciente de seus 
objetivos. A fim de alcançá-la, o Corpo de Fuzileiros Navais se empenha em promover o aperfeiçoamento 
profissional e desenvolver as habilidades de cada militar. Assim, alinhados com o planejamento da Institui-
ção, os Fuzileiros Navais atuam de maneira a honrar o legado de seus antecessores, os quais, com muita com-
petência, construíram uma história plena de êxitos, reconhecida pela Marinha do Brasil e por toda a sociedade 
brasileira.

Competência
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Fonte:	www.marinha.mil.br/gptfnb/?q=node/92



	 Apresento,	 com	 alegria	 e	 entusiamo,	 a	
revista	“Gorro	de	Fita”,	agora	em	sua	13ª	edição.	O	
objetivo	 dessa	 edição	 é	 enaltecer	 a	 conquista	 de	
cada	 um	dos	 integrantes	 da	 Turma	 II/2018,	 que	
concluíram	 com	 êxito	 o	 curso	 de	 Formação	 de	
Soldados	 Fuzileiros	 Navais,	 corroborando	 com	 o	
lema	 deste	 glorioso	 Centro	 de	 Instrução:	 “Aqui	
nascem	os	Combatentes	Anfíbios.”
	 Esta	revista	foi	concebida	com	a	finalidade	
de	 permitir	 que	 os	mais	 novos	 componentes	 do	
nosso	 bissecular	 Corpo	 de	 Fuzileiros	 Navais	
tenham	um	registro	dos	 significativos	momentos	
aqui	vividos,	evidenciando	assim	a	transformação	
de	jovens	civis	oriundos	dos	mais	variados	rincões	
do	nosso	país	 em	 soldados	profissionais,	 futuros	
Combatentes	Anfíbios	da	Marinha	do	Brasil.	Além	
disso,	os	 leitores	serão	brindados	com	artigos	de	
cunho	militar	naval.
	 Não	 poderia	 me	 furtar	 de	 destacar	 o	
comprometimento,	a	dedicação,	o	profissionalismo	
e	o	entusiasmo	da	tripulação	do	CIAMPA,	que	nos	
permitiram	proporcionar	uma	formação	de	exce-
lência	aos	nossos	novos	soldados	Fuzileiros	Navais,	
formação	 essa	 que	 não	 se	 limitou	 apenas	 aos	
campos	 técnico-profissional	 e	 físico,	 mas	 abran-
gendo	também	os	campos	moral	e	ético,	bazilados	
pelos	 valores	 essenciais	 do	 Corpo	 de	 Fuzileiros	

Navais:	 Honra,	 Competência,	 Determinação	 e	
Profissionalismo.
	 Estou	 seguro	 que	 os	 nossos	 alunos	 não	
teriam	 logrado	 êxito	 neste	 exigente	 curso	 de	
formação	sem	o	apoio	primordial	dos	familiares	e	
amigos.	 Vocês	 fazem	 parte	 desta	 conquista.	
Orgulhem-se	dos	seus	entes	queridos	que,	volunta-
riamente,	 escolheram	 servir	 a	 pátria	 como	
Fuzileiros	Navais.
	 Turma	II/2018,	ao	ingressarem	nas	fileiras	
do	Corpo	de	Fuzileiros	Navais,	os	senhores	iniciam	
uma	carreira	repleta	de	realizações	e	desafios,	que	
exigirá	 muita	 dedicação,	 disponibilidade	 perma-
nente,	 espírito	 de	 sacrifício	 e	 força	 de	 vontade.	
Lembrem-se	 que	 ser	 Fuzileiro	 Naval	 não	 é	 uma	
profissão,	é	um	sacerdócio.	Continuem	se	dedican-
do	ao	seu	aprimoramento	profissional.	Honrem	os	
nossos	 bens	 mais	 caros:	 nossas	 tradições	 e	 os	
nossos	valores.	Sejam	muito	felizes!	ADSUMUS!!!

ALEXANDRE	VASCONCELOS	TONINI
Capitão	de	Mar	e	Guerra

Comandante
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 Início da Turma II /2018

1ª Visita dos familiares e amigos Palestra sobre Competência

Apresentação da Bandeira Nacional Marcha

Eventos AFSD
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Apresentação teatral sobre Dependência Química

Entrega de Barretas aos alunos destaques Turma II /2018 Visita ao Navio de Desembarque 
de Carros de Combate NDCC Mattoso Maia



Visita do General Robert Neller
Comandante do USMC (United States Marine Corps)  

Formatura de novos instrutores no E-BIR 
(Estágio Básico de Instrutores de Recrutas) 

Presenças do COMGER Alte ESQ (FN) Alexandre 
e V. Alte (FN) Loureiro ao evento Um dia de Fuzileiro Naval

 V.Alte (FN) Loureiro conduz a inspeção 
administrativa militar (IAM)

Eventos CIAMPA
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GORRO DE FITA  

Arraiá do CIAMPA

Arraiá do PROFESP

Palestra sobre suicídio e automutilação 
alusiva ao Setembro Amarelo

Um dia de Fuzileiro Naval: 
Marinha promovendo a inclusão social  
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GORRO DE FITA  Eventos CIAMPA

Tripulação Feminina no Outubro Rosa

Plantio de 1300 mudas no Complexo Naval Guandu do Sapê Ação de Doação de Sangue

Trilha Ecológica alusiva ao Outubro Rosa

Evento alusivo ao Novembro Azul Cerimônia alusiva ao Dia da Bandeira

Premiação Pública no PQ Rio
Excelência em gestão Pública

Cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro



José Mauro Lourenço Júnior
Capitão de Fragata (FN)

Luis Carlos Nogueira

Suboficial-FN-IF

Suboficial MOR

 

Anderson B. de Menezes 
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. da Divisão de Suporte

Rafael dos Santos Ferreira
Segundo-Tenente (RM2-T)

Advogado

Paula Melgaço da Rocha
Segundo-Tenente (RM2-T) 

Psicóloga  

ImediatoImediatoImediato

AssessoriasAssessoriasAssessorias

Thaiana de O. Ribeiro 
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Assistente Social

Elizabeth da S. de Alcântra
Primeiro-Tenente (RM2-S)

Enc. do Núcleo de 
Assistência Social

Beterson Heringer Sabadim
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Enc. do CLTI

Sergio Nascimento da Costa
Primeiro-Tenente (CN)

Enc. da Assistência Religiosa

Núbia Michelle Z. dos Santos

Primeiro-Tenente (RM2-T)

Assistente Social

 

 

Bráulio Sérgio Mendes 
Primeiro-Tenente (CN)

Capelão Naval  
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	 O	Núcleo	de	Assistência	Social	do	Centro	de	
Instrução	 Almirante	 Milcíades	 Portela	 Alves	
(NAS/CIAMPA),	 sob	 a	 supervisão	 técnica	 da	
Diretoria	de	Assistência	Social	da	Marinha	(DASM)	
é	 destinado	 à	 prestação	 de	 assistência,	 de	 forma	
integrada,	 nas	 áreas	 de	 Serviço	 Social,	 Direito	 e	
Psicologia	 ao	pessoal	militar	 e	 civil	da	Marinha	e	
seus	dependentes.
	 Uma	 das	 metodologias	 utilizadas	 pelo	
Núcleo	é	a	realização	de	atividades	socioeducativas	
de	caráter	preventivo.	Como	por	exemplo,	no	dia	16	
de	agosto	de	2018,	através	do	Projeto	“Bem-Estar	e	
Saúde”	foi	realizado	uma	reflexão	e	uma	apresenta-
ção	 teatral	 com	 a	 temática	 sobre	 dependência	
química.
	 A	 peça	 intitulada	 “Bobeou,	 Dançou”	 do	
grupo	teatral	“Companhia	do	Humor”	contou	com	a	
presença	de	411	Alunos	do	Curso	de	Formação	de	
Soldados	e	50	adolescentes	do	Programa	Forças	no	
Esporte	(PROFESP)	que	interagiram	com	os	atores	
e	 comentaram	 sobre	 o	 cotidiano	 de	 pessoas	 que	
vivenciam	 o	 consumo	 abusivo	 de	 substâncias	
psicoativas.
	 O	 objetivo	 foi	 contribuir,	 de	 uma	 maneira	
lúdica	 e	 divertida,	 para	 orientação	 dos	 jovens	 e	
instigar	a	reflexão	sobre	o	uso	abusivo	de	drogas,	
visando	auxiliar	a	capacidade	do	usuário	em	buscar	
o	 prazer	 dentro	 de	 si	 mesmo,	 ressaltando	 que	 a	
realização	pessoal	 depende	de	 cada	um	e	não	de	
fatores	externos,	como	as	drogas.

ELIZABETH	ALCÂNTARA
Primeiro-Tenente	(RM2-S)

Enc.	do	Núcleo	de	Assistência	Social

Ações	da	Assistência	Social
	 O	 NAS	 também	 realizou	 no	 dia	 28	 de	
setembro	 de	 2018,	 uma	 palestra	 com	 o	 tema	 ‘	
“Suicídio	e	automutilação:	covardia	ou	pedido	de	
ajuda?”	 para	 130	militares/servidores	 civis	 e	 60	
adolescentes	do	PROFESP-CIAMPA.
A	palestra	 foi	 proferida	pelo	psicólogo	 clínico	 Sr.	
Diego	 Santana,	 pós–graduando	 em	 Terapia	
Familiar,	e	teve	como	objetivo	apontar	os	fatores	de	
risco	para	o	comportamento	suicida,	orientar	para	
o	 tratamento	 mais	 adequado	 dos	 transtornos	
mentais,	bem	como	estimular	a	valorização	da	“fala	
e	escuta”	como	ferramenta	primária	na	prevenção	
ao	 suicídio	 que	 é	 o	 tema	 da	 Campanha	Nacional	
Setembro	Amarelo,	realizada	desde	2015.
	 O	CIAMPA	acredita	que	todas	as	atividades	
desenvolvidas,	 principalmente	 no	 âmbito	 da	
prevenção,	contribuem	para	o	aumento	da	qualida-
de	de	vida	da	família	naval	e	seu	bem-estar.
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Assessorias
Núcleo de Assistência Social

GORRO DE FITA  



Capelania

	 Os	 recrutas	 Fuzileiros	 Navais	 chegam	 de	
várias	 partes	 do	 país	 para	 realizar	 o	 curso	 no	
Centro	de	 Instrução	Almirante	Milcíades	Portela	
Alves	 e	 se	 tornar	 um	 combatente	 anfíbio.	
Entretanto,	a	metamorfose	que	eles	passam	não	se	
faz	de	um	dia	para	o	outro,	e	muitas	vezes	podem	
deixar	marcas.	Sabendo	disso,	a	Marinha	do	Brasil	
estabelece	 todo	 um	 suporte	 essencial	 para	 o	
cumprimento	da	missão,	desde	uma	boa	alimenta-
ção	 saudável	 e	 balanceada,	 como	 uniforme	 e	
outros	 meios	 básicos	 de	 subsistência.	 Contudo,	
não	esquecendo	da	característica	holística	do	ser	
humano,	oferecendo	assim	apoio	social,	psicológi-
co	religioso	e	espiritual.
	 O	 Serviço	 de	 Assistência	 Religiosa	 da	
Marinha	 (SARM)	 tem	 por	 finalidade	 prestar	
assistência	religiosa	e	espiritual	aos	militares,	aos	
servidores	civis	das	Organizações	Militares	(OM)	e	
às	suas	famílias,	colaborando	com	as	atividades	de	
educação	moral	realizadas	na	MB.	
	 Os	 capelães	 são	 os	 responsáveis	 em	
oferecer	 apoio	 tanto	 religioso	 quanto	 espiritual	
para	os	recrutas	no	período	de	formação.	É	através	
dos	 cultos,	 missas	 e	 reuniões	 espíritas	 que	 os	
recrutas	 buscam	 a	 força	 na	 fé	 para	 vencer	 as	
dificuldades	que	aparecem	na	jornada	até	a	forma-
ção.	 Logo	 no	 primeiro	 encontro,	 é	 realizado	 um	
censo	religioso,	com	a	apresentação	do	Serviço	de	
Assistência	Religiosa,	quando	grupos	de	recrutas	
são	 formados	 para	 apoiarem	 os	 capelães	 nas	
diversas	 atividades.	 Durante	 todo	 o	 curso,	 eles	
terão,	em	caráter	voluntário,	reuniões	para	desen-
volver	 e	 participar	 das	 atividades	 religiosas	 de	
acordo	com	o	seu	credo.

	 Os	capelães	além	de	celebrarem	as	missas	e	
cultos,	 realizam	 visitas	 aos	 enfermos,	 fazem	
acompanhamentos	de	casos	de	perda	na	família	ou	
até	 mesmo	 no	 luto,	 encaminham	 aqueles	 que	
possuem	qualquer	dificuldade	de	cunho	social	ou	
psicológico,	e	por	fim,	participam	de	atividades	de	
adestramentos	 operativos,	 como	 marchas	 e	 no	
final	 a	 manobra	 na	 Ilha	 da	 Marambaia.	 Como	
formadores	éticos	e	morais	da	tropa,	sempre	fazem	
menção	sobre	como	agir	dentro	e	fora	da	caserna	e	
de	 como	 ter	 uma	 vida	 equilibrada,	 virtuosa	 e	
responsável.
	 Ao	perguntar	aos	recrutas,	que	participam	
das	celebrações	sobre	a	importância	da	Assistência	
Religiosa,	 os	 mesmos	 sempre	 são	 unânimes	 em	
dizer	que	é	através	da	fé	que	eles	encontram	alento	
para	 vencer	 a	 distância	 e	 o	 isolamento	 do	 seio	
familiar,	perseverança	nas	exigências	da	disciplina	
da	 vida	 militar,	 concentração	 e	 tranquilidade	
durante	as	provas,	e	 força	de	vontade	durante	as	
atividades	de	grande	desgaste	físico.	Assim	sendo,	a	
fé	é	a	mola	propulsora	que	nos	dá	sentido,	significa-
do	 e	 propósito	 em	 nossa	 experiência	 existencial	
nesta	vida.

SERGIO	NASCIMENTO	DA	COSTA
Primeiro-Tenente	(CN)

Enc.	de	Assistência	Religiosa

Assessorias
Serviço de Assistência Religiosa
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GORRO DE FITA  

Entrega de Bíblias



mecanismo	de	segurança,	tanto	para	as	instituições	
como	 para	 os	 usuários,	 pois	 com	 ela	 é	 possível	
deixar	 claro	 o	 comportamento	 esperado	de	 cada	
um.	Logo,	 todos	os	usuários	devem	se	preocupar	
em	 observar	 e	 cumprir	 tais	 políticas,	 como:	
Adotamos	algumas	condutas.
	 1.	Seja	cuidadoso	ao	elaborar	as	suas	senhas	
usando	 senhas	 longas,	 compostas	 de	 diferentes	
tipos	 de	 caracteres,	 não	 utilize	 dados	 pessoais,	
como	nome,	sobrenome	e	datas.
	 2.	 Seja	 cuidadoso	 ao	 usar	 as	 suas	 senhas	
evite	usar	a	mesma	senha	para	acessar	diferentes	 	 	 	
sites	e	evite	usar	sua	senha	em	computadores	de	
terceiros.
	 3.	Certifique-se	de	usar	conexões	seguras	ao	
acessar	os	sites.
	 4.	Mantenha	seu	computador	e	dispositivos	
móveis	seguros,	com	todos	os	programas	instala-
dos	nas	versões	mais	recentes	e	todas	as	atualiza-
ções	aplicadas.
	 5.	E	por	fim,	também	é	dever	do	militar	zelar	
pela	instituição,	com	comprometimento,	e	adotar	
todas	as	medidas	normatizadas	na	MB.	 “Tratar	a	
informação	digital	como	patrimônio	da	MB	e	como	
um	recurso	que	deva	ter	seu	sigilo	preservado.”		
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Assessorias
Centro Local  de Tecnologia da Informação

Segurança	da	Informação
	
	 No	 dia	 05	 de	 outubro,	 foi	 ministrado	 um	
adestramento	 sobre	 “Segurança	 da	 Informação	
Digital”	 aos	 recrutas	 do	 Centro	 de	 Instrução	
Almirante	Milcíades	Portela	Alves	(CIAMPA).	Pode-
se	definir	Segurança	da	Informação	como	o	conjun-
to	de	medidas	adotadas	por	TODOS	para	potencia-
lizar	a	proteção	dos	dados	digitais.
	 São	a	vigilância	e	blindagem	dos	profissio-
nais	de	TI	e	a	mudança	de	comportamento	e	com-
prometimento	dos	usuários	comuns	dos	sistemas	
que	farão	os	ambientes	físicos	e	lógicos	se	torna-
rem	mais	seguros	para	o	nosso	uso.	Além	disso,	é	
basilar	da	Segurança	da	Informação	a	confidencia-
lidade,	a	 integridade	e	a	disponibilidade.	A	confi-
dencialidade	faz	com	que	somente	um	usuário	com	
autorização	possa	acessar	os	dados.	A	integridade	
faz	com	que	os	dados	não	sejam	alterados	em	todo	
seu	ciclo	de	vida	(produção,	manipulação,	acesso	e	
descarte),	mantendo	seu	estado	do	 início	ao	 fim,	
sem	 alterações	 acidentais	 ou	 intencionais.	 A	
disponibilidade	faz	com	que	os	dados	possam	ser	
acessados	sempre	que	necessários.
	 Hoje	 em	 dia,	 é	 essencial	 pensarmos	 em	
como	 proteger	 nossos	 dados,	 tanto	 os	 pessoais	
quanto	 os	 de	 nossas	 instituições.	 Atualmente,	
ameaças	como	o	Malware	preocupam	usuários	de	
computadores.	Elementos	como	esses	são	normal-
mente	conhecidos	como	vírus.	O	vírus	é	um	progra-
ma	que	infecta	o	sistema,	faz	cópia	de	si	mesmo	e	
tenta	se	espalhar	para	outros	computadores.	Com	o	
tempo,	esse	tipo	de	código	foi	sofrendo	modifica-
ções,	ganhando	novas	características	para	atingir	
outros	objetivos.
	 As	 diversas	 redes	 estão	 presentes	 no	
cotidiano	de	grande	parte	da	população,	e	prova-
velmente	 para	 estas	 pessoas,	 seria	 muito	 difícil	
imaginar	como	seria	a	vida	sem	poder	usufruir	das	
facilidades	 e	 oportunidades	 trazidas	 por	 esse	
mundo	digital.	Será	que	os	usuários	conseguiram	
acompanhar	 a	 evolução	 dessas	 tecnologias	 para	
assim	fazer	um	bom	uso	e	ter	boas	práticas	consci-
ente	de	sua	segurança?
	 Politica	de	Segurança
	 A	política	de	segurança	define	os	direitos	e	
as	 responsabilidades	 de	 cada	 um	 em	 relação	 à	
segurança	dos	recursos	computacionais	que	utiliza	
e	as	penalidades	às	quais	está	sujeito,	caso	não	a	
cumpra.	 É	 considerada	 como	 um	 importante	

JEAN	CHARLES	DE	ARAUJO	SILVA
SO-FN-CN			

Divisão	de	Sistemas	do	CLTI																																										

GORRO DE FITA  



	 Em	 dezembro	 de	 2014,	 tive	 a	 honra	 e	 a	
satisfação	de	assumir	de	forma	pioneira,	o	cargo	de	
Suboficial-Mor	do	Centro	de	 Instrução	Almirante	
Milcíades	Portela	Alves	(CIAMPA),	com	a	missão	de	
formar	soldados	profissionais.
	 Quatro	anos	se	passaram	e	vários	obstácu-
los	que	pareciam	intransponíveis	foram	superados.	
Com	isso,	acredito	que	de	alguma	forma	eu	tenha	
contribuído	para	o	cumprimento	da	nobre	missão	
de	FORMAR	E	INSTRUIR,	“lema	do	nosso	grandioso	
Centro	de	Instrução”.	Espero	também	ter	atendido	
de	forma	condizente	e	eficaz	aos	anseios	de	minha	
magnífica	 guarnição,	 constituída	 por	 homens	
honrados	 e	 extremamente	 profissionais,	 que	
jamais	desanimaram	nos	momentos	mais	difíceis,	
sempre	 fui	 sabedor	 da	 responsabilidade	 que	
carregava	por	representá-los.
	 Nada	disso	teria	sido	possível,	sem	o	apoio	
incondicional	 da	 minha	 digníssima	 família,	 a	
generosidade	do	meu	grandioso	Deus	e	a	compre-
ensão	dos	meus	companheiros	de	labuta,	em	todos	
os	níveis.
	 Portanto,	externo	nesse	momento	os	meus	
sinceros	 agradecimentos	 a	 todos,	 pois,	 hoje	 se	

encerra	um	ciclo	em	minha	vida,	e	tenho	a	absoluta	
certeza	que	combati	o	bom	combate.
ADSUMUS!
VIVA	A	MARINHA!

LUIS	CARLOS	NOGUEIRA
SO-FN-IF

Suboficial-MOR	do	CIAMPA

Assessorias
SO-MOR
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Mauricio Pereira dos Santos
Capitão de Corveta (T) 

Chefe do Departamento de Administração Chefe do Departamento de Administração Chefe do Departamento de Administração 

Departamento de AdministraçãoDepartamento de AdministraçãoDepartamento de Administração

Luciana Fernandes Camargo
Capitão de Corveta (CD)  

Encarregada da Divisão de Saúde

Alexandre Azevedo Coelho
Primeiro-Tenente (AA)  

Enc. da Divisão de Inteligência

Diogo do Nascimento Muniz
Capitão-Tenente (MD)
Médico Ortopedista

Franklin Pires Júnior
Segundo-Tenente (RM2-MD)

Médico

Cicero Crisóstomo Neves
Capitão de Corveta (RM1-T)  

Encarregado da Divisão de Pessoal

Rodrigo Rodrigues Lyrio
Segundo-Tenente (RM2-MD)

Médico

Vanessa Argolo C. dos Santos
Primeiro-Tenente (CD)

Dentista  

Thatielly Gomes  França
Primeiro-Tenente (RM2-S)
Enc. Serviço de Enfermaria
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Departamento de Administração
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	 No	 dia	 18	 de	 dezembro	 de	 2018,	 em	 Cerimônia	 interna,	 realizada	 com	 a	 presença	 de	 toda	
tripulação	 e	 familiares	 dos	 militares	 Transferidos	 para	 a	 Reserva	 Remunerada	 (TRRm),	 em	
agradecimento	aos	anos	dedicados	à	Marinha	do	Brasil	 foi	entregue	um	quadro	pelo	Comandante	do	
CIAMPA,	contendo	todas	as	Organizações	Militares	da	Marinha	do	Brasil	nas	quais	os	militares	serviram	
durante	os	anos	de	serviços	prestados	à	MB,	bem	como	o	distintivo	dos	veteranos	da	Marinha.	

Divisão de Pessoal

Transferência	para	a	Reserva	Remunerada

	 A	Medalha	Militar	de	tempo	de	serviço,	criada	pelo	Decreto	nº	4.238,	de	15	de	novembro	de	1901,	e	
modificada	pelo	Decreto	nº	97.562,	de	9	de	março	de	1989,	destina-se	a	reconhecer	os	bons	serviços	
prestados	por	um	período	de	tempo	determinado.
	 O	 Diretor	 do	 Pessoal	 Militar	 da	 Marinha	 e	 o	 Comandante	 do	 Pessoal	 de	 Fuzileiros	 Navais	
resolveram,	respectivamente,	conceder	a	medalha	de	ouro	com	passador	de	ouro	e	a	medalha	de	prata	
com	passador	de	prata,	como	reconhecimento	aos	bons	serviços	militares	prestados	durante	trinta	e	vinte	
anos,	respectivamente.	

	 Em	cerimônia	interna,	realizada	no	dia	18	de	dezembro	de	2018,	o	Comandante	do	CIAMPA	efetuou	
a	troca	de	platinas	e	divisas.

Medalha	Militar

Promoção

GORRO DE FITA  



Departamento de Administração
Instalações

Lavanderia

Biblioteca

Dormitórios

Sala	de	aula	com
Lousa	Digital

Rancho

Ginásio	-	Gorro	de	fita

GORRO DE FITA  
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	 A	 Divisão	 de	 Saúde,	 como	 integrante	 do	
Departamento	 de	 Administração,	 é	 responsável	
pela	 promoção,	 proteção	 e	 manutenção	 à	 saúde,	
prevenção	 de	 agravos,	 diagnóstico,	 tratamento	 e	
redução	 de	 danos	 conforme	 preconizado	 pelo	
Ministério	 da	 Saúde	 (MS).	 Objetiva-se	 garantir	 a	
atenção	 integral	 à	 higidez,	 vigor	 e	 vitalidade	 do	
aluno	de	forma	que	este	esteja	em	bom	estado	físico	
e	mental	para	executar	as	atividades	do	Curso	de	
Formação	de	Soldado	Fuzileiro	Naval.
	 Esta	 divisão	 atua	 em	 apoio	 às	 instruções	
teóricas/práticas	como	natação,	natação	utilitária,	
Treinamento	para	Aptidão	Física	(TAF),	instrução	
de	 tiro	 e	 granada,	 marchas	 de	 12km/16km	 e	
manobra	operativa.	Em	sala	de	aula,	é	responsável	
pela	disciplina	de	Primeiros	Socorros	–	ministrada	
por	profissionais	de	saúde	habilitados	para	instru-
ção	 de:	 Atendimento	 Prioritário,	 Ressuscitação	
Cardiopulmonar	(RCP),	Controle	de	Hemorragias,	
entre	outros.	

	 A	equipe	é	composta	por	seis	oficiais:	duas	
dentistas,	 três	 médicos	 e	 uma	 enfermeira,	 dez	
praças	 enfermeiros	 e	 uma	 higienista	 bucal.	 É	
possível	receber	atendimentos	básicos	em	Clínica	
Médica,	 Enfermagem	 e	 Odontologia	 sendo	 os	
principais	serviços	oferecidos:	consultas	médicas,	
administração	de	medicação,	curativos,	tratamento	
odontológico,	 encaminhamento	 para	 especialida-
des	e	fornecimento	de	medicação	básica.	
	 No	último	semestre	(Turma	II/2018)	foram	
administradas	815	doses	de	vacinas	contra	Febre	
Amarela,	Hepatite	B,	Influenza	e	Tríplice	Viral	que	
são	 as	 vacinas	 recomendadas	 para	 o	 adulto	 de	
acordo	com	o	calendário	da	Programa	Nacional	de	
Imunização	 (PNI)	 do	 Ministério	 da	 Saúde	 (MS),	
atividade	 desenvolvida	 através	 da	 triagem	 dos	

Departamento de Administração
Divisão de Saúde

alunos	das	cinco	companhias	com	atualização	de	
dados	das	cadernetas	de	vacinação.
Ainda	a	bordo	foram	executadas	coletas	de	sangue	
de	395	alunos	para	tipagem	sanguínea	com	desta-
que	de	um	oficial	farmacêutico	e	apoio	da	equipe	de	
enfermagem.
	 Em	parceria	com	o	Serviço	de	Hemoterapia	
do	Hospital	Naval	Marcílio	Dias,	o	CIAMPA	promo-
ve	a	cada	semestre	campanha	de	Doação	de	Sangue	
com	 participação	 de	 oficiais,	 praças	 e	 alunos	 do	
curso	de	formação	com	captação	de	mais	de	150	
bolsas	 de	 sangue,	 utilizando	 a	 forma	mais	 eficaz	
para	educação	que	é	o	bom	exemplo.
	 Diante	 da	 incidência	 de	 casos	 de	
Rabdomiólise	 no	 âmbito	 das	 Forças	 Armadas,	 a	
Divisão	 de	 Saúde	 adota	medidas	 de	 prevenção	 e	
informação	 sobre	 seus	 sintomas,	 complicações	 e	
sua	associação	com	o	esforço	físico	e	o	calor.
	 Este	acometimento	clínico	é	caracterizado	
por	 danos	 à	 musculatura	 esquelética	 devido	
liberação	do	conteúdo	das	células	musculares	na	
corrente	sanguínea,	o	que	pode	ser	potencialmente	
tóxico	e	ocasionar	lesão	nos	rins	e	arritmias	cardía-
cas,	levando,	em	casos	extremos,	à	morte.	
	 É	 fundamental	 a	 conscientização	 dos	
militares	para	a	prevenção	da	Rabdomiólise	com	
observação	 das	 condições	 climáticas	 e	 com	 o	
estímulo	 para	 hidratação	 rigorosa	 durante	 as	
atividades	 físicas	 contando	 com	 a	 participação	 e	
colaboração	de	todos.

Fonte:	Ministério	da	Saúde,	2019	

THATIELLY	GOMES	FRANÇA
Primeiro-Tenente	(RM2-S)

Encarregada	do	Serviço	de	Enfermagem	

GORRO DE FITA  
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	 A	Vila	Naval	do	Guandu	do	Sapê	(VNGS),	situada	no	Complexo	Naval	do	Guandu	do	Sapê	(CNGS),	
possui	396	apartamentos	de,	aproximadamente,	100m²	cada.	Os	prédios	são	construídos	sobre	pilotis,	
com	três	andares	e	seis	apartamentos	por	andar	sem	elevador,	os	apartamentos	possuem	três	dormitórios	
com	armários	embutidos,	um	deles	sendo	suíte	e	dependências	para	empregada.	A	VNGS	atende	os	milita-
res	que	servem	nas	OM	do	Complexo	e	o	PROSUB,	mais	precisamente	da	Base	de	Submarinos	de	Itaguaí,	na	
Ilha	da	Madeira.	

Vila	Naval	do	Guandu	do	Sapê	(VNGS)

Departamento de Administração
Vila Naval Guandu do Sapê

GORRO DE FITA  



Departamento de IntendênciaDepartamento de IntendênciaDepartamento de Intendência

Chefe do Departamento de Intendência Chefe do Departamento de Intendência Chefe do Departamento de Intendência 

Luanda Machado Gomes
Primeiro-Tenente (RM2-S)  

Nutricionista

Guilherme Lins Brito
Capitão-Tenente (QC-IM)

Enc. da Divisão de Finanças   

Paula Canat Frazão da Costa 
Primeiro-Tenente  (QC-IM)

Enc. da Divisão de Pagamento  

William da Silva Sampaio
Capitão de Fragata (IM)



D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
In

te
nd

ên
ci

a
D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

In
te

nd
ên

ci
a

D
ep

ar
ta

m
en

to
 d

e 
In

te
nd

ên
ci

a



Atribuições	do	Departamento	de	Intendência

Departamento de Intendência

	 O	Departamento	de	Intendência	tem	como	
propósito	 prover	 o	 apoio	 necessário	 ao	 cumpri-
mento	 da	 atividade-fim	 do	 Centro	 de	 Instrução	
Almirante	Milcíades	Portela	Alves,	prestando	um	
serviço	silencioso	que	assegura	a	continuidade	do	
funcionamento	da	Organização	Militar,	através	da	
disponibilidade	de	materiais	e	serviços	imprescin-
díveis.	Neste	departamento,	são	geridos	os	recur-
sos	 e	 materiais	 necessários	 para	 a	 manutenção,	
modernização	e	seguimento	das	inúmeras	tarefas	
diárias	 da	 OM.	 A	 Intendência	 é	 composta	 pelas	
seguintes	divisões:
	 a)	 MUNICIAMENTO:	 Esta	 seção	 adquire,	
estoca	e	confecciona	os	alimentos	para	tripulação	e	
os	 alunos	 do	 Curso	 de	 Formação	 de	 Soldados	
Fuzileiros	Navais,	prezando	sempre	pela	qualidade	
dos	serviços	prestados;
	 b)	 MATERIAL:	 Seção	 responsável	 por	
planejar,	organizar	e	executar	as	atividades	perti-
nentes	à	identificação,	armazenagem,	separação	de	
material	e	controle	de	estoque	de	material	sob	sua	
responsabilidade;
	 c) 	 PEU: 	 Componente 	 da 	 Rede	 de 	
Distribuição	de	Uniformes	da	Marinha,	cuja	admi-
nistração	está	sob	a	responsabilidade	da	própria	
OM.	 Destina-se	 à	 venda	 de	 peças	 de	 uniformes,	

 - 22 - 

GUILHERME	LINS	BRITTO
Capitão-Tenente	(QC-IM)

Encarregado	da	Divisão	de	Finanças

previstas	 no	 Regulamento	 de	 Uniformes	 da	
Marinha	do	Brasil	 (RUMB),	aos	Oficiais,	Praças	e,	
principalmente,	os	recrutas	do	Curso	de	Formação	
de	Soldados	Fuzileiros	Navais;
	 d)	 PAGAMENTO:	 Setor	 responsável	 pela	
Gestão	do	Pagamento	de	Pessoal	Civil	e	Militar	da	
OM,	 bem	 como	 da	 COPIMED	 e	 do	 controle	 do	
auxílio-transporte	dos	militares;	e
	 e)	 FINANÇAS:	 A	 divisão	 de	 finanças	 é	
composta	pelas	seções	de:	Licitações	e	contratos	e	
obtenção;	execução	financeira	e	caixa	de	economi-
as.	É	o	“braço	financeiro”	desta	Organização	Militar	
(OM),	que	planeja,	desenvolve,	executa	e	controla	
todas	as	 licitações	da	OM,	 gere	os	 recursos	orça-
mentários	e	extraorçamentários,	recebidos	através	
de	 sobras	 lícitas	 do	 Municiamento	 e	 realiza	 o	
contato	 com	 fornecedores	 para	 negociação	 de	
preços,	visando	sempre	a	proposta	mais	vantajosa	
para	a	OM.
	 Desse 	 modo , 	 o 	 Departamento 	 de 	
Intendência	 executa	 as	 suas	 funções	 em	 perfeita	
harmonia,	 ética	 e	 transparência	 comprovada	
através	 das	 reuniões	 mensais	 do	 Conselho	 de	
Gestão,	 servindo	ao	CIAMPA	de	 forma	eficiente	e	
eficaz.

GORRO DE FITA  



Departamento de InstruçãoDepartamento de InstruçãoDepartamento de Instrução

Adriano Rosa da Silva
Primeiro-Tenente (T)

Enc. da Divisão de Orientação
 Educacional e Pedagógica

Rodrigo Menezes da Silva
Primeiro-Tenente (RM2-T)  

Enc. do Centro de 
Formação de Condutores

Fabíola Brites D. Gelflete
Primeiro-Tenente (RM2-T)  

Enc. Seção de TFM

Bruno Barbosa de Oliveira
Capitão de Corveta (FN)

Enc. da Divisão de Instrução  

Chefe do Departamento de InstruçãoChefe do Departamento de InstruçãoChefe do Departamento de Instrução

Alex Silva da Costa
Capitão de Corveta (FN)

Chefe do Departamento de Instrução

Wagner Dias Quintanilha
Capitão-Tenente (FN)

Auxiliar do Encarregado 
da Divisão de Instrução   

Thaísa Martins Silva
Segundo-Tenente (RM2-T)

Pedagoga

Adriana N. de Souza Cavalcante
Segundo-Tenente (RM2-T)

Professora de Inglês

Valfredo Monteiro R. Júnior 
Primeiro-Tenente (AFN)

Enc. da Divisão Executiva.

Bianca Souza de M. Lobo
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Professora de Inglês

Cristiane Mendes de Souza 
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Professora de Inglês
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Departamento de Instrução

	 O	Departamento	de	Instrução	tem	a	nobre	
tarefa	de	orientar	e	coordenar	as	diversas	ativida-
des	 ligadas	 ao	 ensino	 dos	 alunos	 do	 Curso	 de	
Formação,	bem	como	o	adestramento	da	tripulação	
do	nosso	Centro	de	Instrução.	Quando	refletimos	
sobre	o	significado	de	instruir,	“formar	o	espírito	de	
alguém	 com	 lições”,	 podemos	 entender	 a	 grande	
responsabilidade	 que	 nos	 cabe	 e	 que	 temos	 em	
nossas	mãos,	além	de	gratificante	ela	é	inspiradora.
Grandes	 conquistas	 alcançamos	 nesse	 ano	 tão	
produtivo,	 por	 meio	 das	 Divisões	 deste	
Departamento.	Um	sentimento	de	dever	cumprido	
nos	une	ainda	mais.	Contribuir	para	a	ampliação	
dos	conhecimentos	dos	nossos	alunos	e,	sobretudo,	
para	a	formação	e	fortalecimento	do	seu	caráter	foi	
o	nosso	foco	e	o	nosso	objetivo	alcançado.	
	 Cabe	 ressaltar	 que	 as	 vitórias	 não	 se	
restringiram	apenas	no	âmbito	do	conhecimento,	
mas	em	toda	a	estrutura	necessária	para	garantir	
um	 ensino	 de	 excelência.	 A	 instalação	 de	 lousas	
digitais,	 as	 melhorias	 no	 Simulador	 de	 Armas	
Portáteis,	 o	 aprimoramento	 do	 currículo	 escolar	
foram	algumas	das	realizações	que	nos	permitiram	
modernizar	e	ampliar	o	cabedal	de	conhecimentos	
dos	nossos	futuros	combatentes	anfíbios.
	 Importa	dizer	que	nada	disso	seria	possível	
se	não	fosse	a	competência,	o	profissionalismo,	a	
determinação	e	o	empenho	daqueles	que	trabalha-
ram	muitas	vezes	longe	das	vistas	e	holofotes	para	
entregar,	quer	seja	em	uma	sala	de	aula	ou	em	uma	

ALEX	SILVA	DA	COSTA
Capitão	de	Corveta	(FN)
Chefe	do	Departamento
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área	 de	 adestramento,	 o	 melhor	 daquilo	 que	
aprenderam	em	suas	vivências	e	experiências.	Aos	
nossos	Instrutores	o	meu	BZ!!!
	 Por	fim,	agradecemos	aos	alunos	da	Turma	
II/2018	 pela	 vontade	 que	 demonstraram	 em	
ampliar	 a	 cada	 dia	 os	 vossos	 horizontes	 e	 pela	
confiança	 em	 nós	 depositada	 que	 permitiu	 uma	
perfeita	 interação	 entre	 docente	 e	 discente	 se	
consolidando	em	uma	eficiente	formação.

INSTRUIR	E	FORMAR!!!	CIAMPA!!!

GORRO DE FITA  



	 A	 Divisão	 de	 Instrução,	 dentro	 de	 sua	
proposta	 institucional	 de	 ministrar	 todo	 o	
conteúdo	 programático	 aos	 AFSD,	 passou	 por	
significativas	 mudanças	 neste	 período.	 Neste	
ínterim	foram	realizadas	as	revisões	e	atualizações	
de	todas	as	apostilas	utilizadas	pelos	alunos,	bem	
como	do	currículo	e	seus	projetos	específicos.	Além	
disso,	 a	 padronização	 dos	 procedimentos	
utilizados	pelos	instrutores	foi	um	ponto	alto.	
	 A	parte	prática	dos	exercícios	foi	priorizada	
de	forma	a	dar	aos	nossos	alunos	maior	vivência	em	
campo	 e	 aproximá-los	 o	 máximo	 possível	 da	
realidade.	Em	complemento	às	atividades	de	sala	
de	 aula	 e	 à	 prática,	 foram	 realizadas	 várias	
atividades	 extraclasse,	 ressaltando	 as	 visitas	 a	
inúmeras	unidades	do	CFN	e	navios	da	Esquadra	
como	 forma	 de	 incentivar	 nossos	 alunos	 e	
apresentá-los	à	vida	militar-naval.
	 Não	 poderíamos	 deixar	 de	 agradecer	 a	
todos	os	setores	do	CIAMPA,	bem	como	às	outras	
OM	 que	 nos	 ajudaram	 e	 apoiaram,	 direta	 ou	
indiretamente,	 na	 árdua	 tarefa	 de	 formar	 nossos	
Combatentes	 Anfíbios,	 numa	 clara	 demonstração	
de	que	a	estrela	do	nosso	pavilhão	é	única.	
	 Por	fim,	todos	os	integrantes	desta	Divisão	
sentem-se	 honrados	 em	 ter	 contribuído	
diretamente	na	formação	do	futuro	do	nosso	Corpo	
de	Fuzileiros	Navais	e	renovam	o	compromisso	de	
melhorar	 a	 cada	 dia	 na	 busca	 incansável	 pela	
excelência.	

INSTRUIR	E	FORMAR!!	ADSUMUS!!

Departamento de Instrução
Divisão de Instrução

BRUNO	BARBOSA	DE	OLIVEIRA
Capitão	de	Corveta	(FN)

Encarregado	da	Divisão	de	Instrução

GORRO DE FITA  

 - 26 - 



	 Subordinada	 ao	 Departamento	 de	
Instrução,	a	Divisão	Executiva	se	divide	em	Seção	
de	 Planejamento,	 Seção	 de	 Processamento	 e	
Controle	 e	 Seção	 de	 Meios	 Auxiliares	 e	 tem	 o	
propósito	 de	 regular	 as	 atividades	 e	 os	 procedi-
mentos	 administrativo-escolares	 adotados	 no	
Curso	de	Formação	de	Soldados	Fuzileiros	Navais	
(C-FSD-FN).	 Sempre	 priorizando	 o	 aprendizado	
dos	alunos,	a	Divisão	elabora	o	Detalhe	Semanal	de	
Aulas	(DSA),	documento	que	divulga	as	atividades	
curriculares	semanais	do	C-FSD-FN,	de	acordo	com	
o	 previsto	 na	 Grade	 Curricular	 contida	 no	
Programa	de	Ensino,	e	que	visa	assegurar	o	ensino	
dos	 assuntos	 do	 conteúdo	 programático,	 com	
cumprimento	integral	do	Currículo	em	vigor.
	 	 Visando	 absorção	 das	 várias	 disciplinas	
pelos	alunos,	a	Divisão	tem	um	grande	cuidado	no	
que	 se	 refere	 ao	 entendimento,	 por	 parte	 dos	
alunos,	 das	 aulas	 ministradas	 por	 instrutores	
altamente	 capacitados	 para	 a	 tarefa	 de	 instruir.	
Nessa	perspectiva,	o	setor	tem	o	ensino	verticaliza-
do	como	conceito	basilar	empregado	na	Marinha	
do	Brasil.	Assim,	o	curso	é	desenvolvido	por	meio	
da	 confecção	 de	 DSA,	 reuniões	 de	 coordenação	
semanais,	controle	diário	de	frequência,	processa-
mento	 de	 notas,	 classificação	 ao	 final	 de	 cada	
turma,	solicitação	dos	meios	Navais	e	de	Fuzileiros	
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Navais	para	que	os	alunos	possam	se	ambientar	no	
seu	dia	a	dia	e	para	o	exercício	final,	o	qual	é	tão	
aguardado	por	alunos	e	instrutores,	pois	represen-
ta	o	fechamento	de	um	ciclo.
	 O	 processo	 árduo	 e	 desgastante	 que	 dita	
todos	os	passos	dados	pelos	alunos	dentro	de	18	
semanas	 (entre	 semanas	 de	 internato	 e	 semi-
internato),	torna-se	ínfimo	quando	percebemos	a	
grande	mudança	no	jovem	que	chega	a	este	Centro	
cheio	de	 expectativas	 e	 temores	 e	 sai	 um	militar	
altamente	 gabaritado	 para	 exercer	 suas	 futuras	
funções.	Dessa	forma,	todo	trabalho	realizado	em	
busca	do	melhor	aprendizado,	torna-se	gratifican-
te!
	 É	evidente,	portanto,	que	todos	os	militares	
da	 Divisão	 Executiva,	 educadores	 e	 instrutores,	 	
percebem	 a	 importância	 no	 cumprimento	 das	
atividades	 de	 ensino	 programadas,	 de	 modo	 a	
permitir	 o	 alcance	 dos	 objetivos	 educacionais	
fixados,	 visualizando	 a	 oportunidade	 ímpar	 que	
norteiam	 o	 crescimento	 técnico-profissional	 dos	
alunos	 do	 C-FSD-FN,	 contribuindo	 de	 maneira	
singular	para	formar	melhores	cidadãos,	eliminan-
do	obstáculos	que	se	oponham	à	excelência	na	arte	
de	ensinar	em	prol	do	Corpo	de	Fuzileiros	Navais	e	
da	 Marinha	 do	 Brasil	 pela	 soberania	 da	 Nação.	
ADSUMUS!

Departamento de Instrução
Divisão Executiva

VALFREDO	MONTEIRO	RAMOS	JUNIOR
Primeiro-Tenente	(AFN)

Encarregado	da	Divisão	Executiva

GORRO DE FITA  

Visita	ao	Navio	de	Desembarque	de	Carros	de	Combate	-	NDCC	Mattoso	Maia
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	 A Divisão de Orientação Educacional e Pedagógica (DOEP) tem como objetivo promover a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, por meio das ações integradas de planejamento, coordenação, execução e 

avaliação, para que, com mais eficiência, sejam atendidas as necessidades e aspirações do discente (aluno) e do 

docente (professor/instrutor), bem como as demandas educacionais do CIAMPA dentro do Sistema de Ensino 

Naval.  

	 Nesse sentido, os profissionais do SOE (Serviço de Orientação Educacional) e SOP (Serviço de 

Orientação Educacional) contribuem para a execução e a primoramento do processo ensino e aprendizagem, por 

meio da análise da realidade educacional e da proposta de métodos e técnicas, capazes de proporcionar o 

atendimento dos princípios do ensino na MB, preconizados na Lei de Ensino da Marinha e na Política de Ensino 

da Marinha. 

	 A equipe pedagógica atua junto aos alunos para que tomem consciência de seus valores e dificuldades por 

meio do estudo e do comportamento em sala de aula, facilitando assim todo o processo de ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, as ações realizadas por nossos profissionais visa refletir no desempenho cognitivo do aluno, 

permitindo desta forma melhores resultados educativos durante o período do curso de formação de Soldados 

Fuzileiros Navais. 

	 A DOEP ainda promove diversas atividades durante o curso, como palestra inicial na semana de 

adaptação para os alunos; palestras e simpósios para os instrutores; e o E-BIR (Estágio Básico de Instrutores) a 

fim de patronizar procedimentos utilizados pelos instrutores que atuam diretamente na formação dos futuros 

Combatentes Anfíbios. 

Departamento de Instrução
Divisão de Orientação Educacional e Pedagógica

A função da DOEP 

FABIANO ANACLETO DA CUNHA 
Primeiro-Sargento (FN-IF)

Instrutor  

GORRO DE FITA  



	 No	dia	18	de	outubro,	o	CIAMPA	promoveu	

uma	cerimônia	alusiva	ao	Dia	do	Mestre 	foi	,	na	qual

realizada	a	leitura	da	Ordem	do	Dia	do	Diretor	de	

Ensino	 da	 Marinha	 e	 a	 premiação	 do	 Instrutor	

Padrão	2018,	o	1º	SG-FN-ET	Eduardo.

O	 Comandante	 da	 OM	 proferiu	 algumas	

palavras	para	a	tripulação	e	para	os	alunos	do	Curso	

de	Formação	de	Soldados	Fuzileiros	Navais,	ressal-

tando	 a	 importância	 da	 Educação	 como	 fator	 de	

transformação,	renovação	e	progresso	para	nossa	

Nação	e	nossas	instituições.	Salientou	que	a	Educa-

ção	 não	 se	 restringe	 à	 formação	 acadêmica,	mas	

passa	também	pela	formação	moral	e	ética.

O	evento	teve	o	propósito	de	conscientizar	a	

tripulação,	 em	 especial	 os	 nossos	 instrutores	 e	

professores,	 sobre	 a	 importância	 da	 missão	 do	

CIAMPA	em	prover	uma	formação	de	excelência	aos	

futuros	 Combatentes	 Anfíbios	 da	 Marinha	 do	

Brasil,	contribuindo	para	que	o	Corpo	de	Fuzileiros	

Navais	 se	 consolide	 como	a	 força	 estratégica	por	

excelência,	 de	 caráter	 expedicionário,	 de	 pronto	

emprego	e	de	projeção	do	poder.

Departamento de Instrução
Divisão de Orientação Educacional e Pedagógica
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INSTRUTOR	PADRÃO

	 No	dia	18	de	outubro,	o	CIAMPA,	por	meio	da	

Divisão	 de	 Orientação	 Educacional	 e	 Pedagógica	

(DOEP),	e	em	alusão	ao	Dia	do	Mestre,	realizou	uma	

palestra	com	o	tema	 As	Relações	Interpessoais	no	''

Processo	Ensino-Aprendizagem .	Participaram	do	''

evento	 o	 Comandante	 da	 OM,	 Oficiais	 e	 Praças	

instrutores,	totalizando	58	militares.

A	palestra	foi	proferida	pelo	2º	SG-PD	Renan	

Almeida	 da	 Silva,	 graduado	 em	 Psicologia	 e	 pós-

graduado	em	Neurociência	Pedagógica.	Seu	objeti-

vo	foi	apontar	os	elementos	facilitadores	da	apren-

dizagem,	 bem	 como	 estimular	 a	 valorização	 das	

atividades	docentes	no	CIAMPA.

Durante	a	palestra,	houve	interação	entre	o	

palestrante	e	o	público,	sendo	notório	o	entusiasmo	

dos	instrutores,	que	buscaram	extrair	mais	 infor-

mações	 acerca	 do	 tema	 junto	 ao	 palestrante,	 ao	

término	 do	 evento.	 Além	disso,	 o	 livro	 Pais	 bri-''

lhantes,	 professores	 fascinantes 	 foi	 sorteado,	''

estimulando	a	busca	de	novos	conhecimentos.

O	CIAMPA	acredita	que	a	constante	capacita-

ção	de	seus	instrutores	resulta	em	um	ensino	naval	

de	qualidade	e,	 consequentemente,	na	excelência	

do	cumprimento	de	sua	missão:	formar	os	futuros	

Combatentes	Anfíbios	da	Marinha	do	Brasil.

DIA	DO	MESTRE

GORRO DE FITA  



Departamento de Instrução
Divisão de Adestramento

	 A	Divisão	de	Adestramento	visa	promover	
os	 adestramentos	 necessários	 à	 consecução	 da	
prontidão	operativa	exigida	ao	Corpo	de	Fuzileiros	
Navais	aos	militares	da	tripulação	desse	Centro	de	
Instrução,	 além	 da	 capacitação	 profissional	 e	
administrativa	afetas	às	atividades	da	OM.	
	 Ao	longo	do	ano	de	2018,	diversos	adestra-
mentos	foram	realizados	como	primeiros	socorros,	
CAV,	procedimentos	de	segurança	com	armamento,	
tiro	de	familiarização	e	tiro	de	combate,	conduta	de	
patrulha,	 procedimentos	 de	 escolta	 armada	 de	
bens	e	valores,	além	de	palestras	sobre	os	temas	
Amazônia	 Azul,	 Diabetes	 Mellitus,	 Hipertensão	

Arterial,	Câncer	de	mama	e	de	próstata,	Liderança,	
entre	outras.	
	 Essa	 divisão	 também	 encarrega-se	 de	
coordenar	a	utilização	das	áreas	de	adestramento	
do	CIAMPA	e	do	Complexo	Naval	Guandu	do	Sapê	
junto	 às	 Organizações	 Militares	 do	 Corpo	 de	
Fuzileiros	Navais,	da	Marinha	do	Brasil,	do	Exército	
Brasileiro	 e	 da	 Força	 Aérea	 Brasileira,	 além	 das	
Forças	 Auxiliares	 como	 Polícia	 Militar,	 Corpo	 de	
Bombeiros,	Polícia	Federal	e	Polícia	Civil.	

GORRO DE FITA  
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Fabíola	Brites	D.	Gelflete
Primeiro-Tenente	(RM2-T)		

Enc.	Seção	de	TFM



	 O	 Centro	 de	 Formação	 de	 Condutores	 do	
CIAMPA	 (CFC-CIAMPA)	promove	 semestralmente	
um	 Estágio	 de	 Preparação	 para	 Habilitação	 de	
Condutores	 de	 Veículos	 Automotores	 (E-Prep-
HCVA),	 a	 fim	 de	 capacitar	 Praças	 do	 Corpo	 de	
Fuzileiros	 Navais,	 especialmente	 Soldados,	 a	
obterem	 êxito	 nos	 exames	 realizados	 pelo	
Departamento	Estadual	de	Trânsito	do	Estado	do	
Rio	de	Janeiro	(DETRAN	–	RJ)	para	a	categoria	B.
	 Ao	iniciar	a	carreira	no	Corpo	de	Fuzileiros	
Navais,	o	Aluno	do	Curso	de	Formação	de	Soldados	
Fuzileiros	Navais	 (AFSD),	 que	 se	 destaca	 em	 sua	
Companhia,	demostra	interesse	de	forma	voluntá-
ria,	 e	 que	 preencha	 os	 requisitos	 necessários	 a	
habilitar-se	 ao	 Estágio,	 passa	 por	 uma	 seleção	
realizada	pelo	Comando	do	Corpo	de	Alunos	onde	
30	Soldados	são	contemplados	a	participarem	do	
processo	 de	 obtenção	 da	 Carteira	 Nacional	 de	
Habilitação	(CNH),	permanecendo	no	CIAMPA	em	
média	por	180	dias	para	conclusão	de	tal	processo.
	 O	CFC-CIAMPA	possui	uma	estrutura	de	04	
veículos	 adaptados	 para	 aprendizagem,	 sala	 de	
aula	 tematizada,	 Simulador	 de	 Direção	 Veicular,	
além	de	profissionais	qualificados	e	credenciados	
junto	 ao	 DETRAN-RJ	 para	 realizarem	 o	 melhor	
processo	 de	 ensino	 aprendizagem	 dos	 assuntos	 	

Departamento de Instrução
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Departamento de Instrução
Centro de Formação de Condutores

	 O	Centro	de	Formação	de	Condutores	(CFC)	
do	 CIAMPA,	 ao	 longo	 de	 sua	 criação	 (abril	 de	
2015),	tem	investido	em	tecnologia	de	ponta	para	
aprimorar	 a	 formação	 dos	 nossos	 condutores	
militares.	 Nosso	 CFC	 possui	 um	 corpo	 docente	
capacitado	e	treinado	pelas	melhores	instituições	 	

SIMULADOR	
ligadas	à	formação	de	profissionais	de	trânsito	no	
Brasil,	também	possui	uma	estrutura	moderna	que	
visa	através	de	instrumentos	tecnológicos	melho-
rar	 o	 processo	 ensino-aprendizagem	 do	 aluno.	
Dispomos	de	um	simulador	de	trânsito	moderno,	
que	possibilita	o	instrutor	a	simular	situações	com	
a	intenção	de	verificar	o	nível	de	conhecimento	do	
aluno	e	o	domínio	do	veículo	sob	situações	adver-
sas,	tal	fato	gera	economia	de	combustíveis,	dimi-
nui	o	custo	com	manutenção	nos	veículos,	além	de	
minimizar	possíveis	riscos	de	acidentes	no	 início	
do	processo	de	aprendizagem	da	prática	de	dire-
ção.

RODRIGO	MENEZES	DA	SILVA
Primeiro-Tenente	(RM2-T)

Encarregado	do	CFC

inerentes	 ao	 trânsito	 seguro.	 Tal	 estrutura,	 vem	
apresentando	resultados	muito	satisfatórios,	pois	o	
nível	de	aprovação	de	nossa	autoescola	está	entre	
as	 melhores	 autoescolas	 do	 Estado	 do	 Rio	 de	
Janeiro	 de	 acordo	 com	 o	 portal	 na	 internet	 do	

GORRO DE FITA  



	 O	TF	foi	implementado	no	C-FSD-FN	a	partir	
da	 Turma	 I/2013,	 como	 ferramenta	 importante	
para	 complementar	 as	 atividades	 inerentes	 ao	
Treinamento	Físico	Militar,	cujo	objetivo	é	propor-
cionar	“Excelente	Preparo	Físico”	aos	AFSD	apre-
sentados	ao	CIAMPA,	bem	como	condicioná-los	a	
suportar	sobrecarga	física	inerente	à	formação	do	
Combatente	 Anfíbio,	 decorrente	 das	 atividades	
curriculares,	 com	 o	mínimo	 de	 lesão	musculoes-
quelética.
	 Com	a	evolução	tecnológica	e	outros	fatores	
como	espaço	geográfico,	houve	uma	involução	nos	
padrões	de	 rusticidade	 física	dos	 jovens.	 Como	o	
CIAMPA	deveria	trabalhar	com	o	paradigma	de	um	
curso	compacto	e	que	exige	a	rápida	metamorfose	
para	um	jovem	se	tornar	Fuzileiro	Naval?
	 Nesse	contexto,	o	TF	veio	como	um	aliado	
fundamental,	por	ser	uma	atividade	que	permite	a	
periodização	dentro	de	um	 ciclo	 de	 treinamento,	
formulado	especificamente	para	o	C-FSD-FN.
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	A	importância	do	Treinamento	Funcional	(TF)	
no	Curso	de	Formação	de	Soldados	Fuzileiros	Navais	(C-FSD-FN)

Departamento de Instrução
Treinamento Funcional Militar

Prancha Lateral

Exercício do T

Agachamento com mini-band

 Y W T no Bosu

Prancha Vertical

Ananias

Ponte

Salto

FNP com bola

AUGUSTO	CESAR	PINHEIRO	DA	SILVA
SO(RM1)	FN-ES
Instrutor	de	TFM

	 O	TF	do	C-FSD-FN	proporciona	movimen-
tos	integrados	e	em	múltiplos	planos	e	eixos	que	
envolvem	força,	potência,	estabilização	da	articu-
lação,	 aceleração	 e	 desaceleração,	 objetivando	 a	
melhora	 da	 coordenação	 intra	 e	 intermuscular,	
equilíbrio,	 habilidades	 gerais	 e	 desempenho	
atlético,	sempre	com	o	objetivo	de	treinar	a	especi-
ficidade	do	futuro	Combatente	Anfíbio.
	 Dentre	 os	 diversos	 benefícios	 do	 TF,	
podemos	 destacar:	 hipertrofia	 muscular,	 desen-
volvimento	 das	 capacidades	 físicas,	 alto	 gasto	
energético,	aumento	da	flexibilidade,	aumento	da	
força,	aumento	da	coordenação	motora,	aumento	
do	 equilíbrio,	 aumento	 do	 condicionamento	
cardiorrespiratório,	prevenção	de	lesões	e	melho-
ra	 da	 performance	 para	 determinada	 função,	
ademais	 ao	 fato	 de	 proporcionar	 uma	 melhora	
significativa	 na	 compleição	 física,	 num	 curto	
espaço	de	tempo.

GORRO DE FITA  



Departamento de Instrução
Treinamento Funcional Militar

	 Como legado dos V Jogos Mundiais Militares, 
o Ginásio Gorro de Fita foi inaugurado no dia 05 de 
julho de 2011. Construído em área coberta de 70 m x 
40 m, onde foi projetada uma arena para atender aos 
requisitos das competições olímpicas mundiais, para 
abrigar as competições de boxe.

	 Após os V Jogos, o Ginásio passou a ser de 
suma importância como parte da estrutura do 
CIAMPA, onde passaram a ser realizadas diversas 
atividades curriculares inerentes ao Curso de Forma-
ção de Soldados, como ciclo de palestras, circuito de 
Treinamento Funcional, defesa pessoal, visita de 
familiares e cerimônias em caso de mau tempo. Além 
dessas atividades, o Ginásio foi adaptado para acolher 
o Programa Forças no Esporte, com suas demandas 
administrativas e esportivas. Também estão instaladas 
em suas dependências o Centro de Formação de 
Condutores.

	 O Ginásio Gorro de Fita possui uma academia 
bem estruturada, que contemplou a tripulação do 
CIAMPA, das OM do CNGS e da Fábrica Alte. 
Jurandyr da Costa Müller de Campos, com espaço 
aeróbico e diversidade de aparelhos de musculação. O 

Ginásio	Gorro	de	Fita	
do	Centro	de	Instrução	Almirante	Milcíades	Portela	Alves	(CIAMPA)

espaço físico também oferece outras modalidades de 
treinamento físico como a prática de treinamento 
funcional e lutas, o que complementam a preparação 
física dos militares, principalmente para o cumprimen-
to das atividades de TFM preconizadas na CGCFN-15.

Ginásio	em	construção

AUGUSTO	CESAR	PINHEIRO	DA	SILVA
SO(RM1)	FN-ES
Instrutor	de	TFM

GORRO DE FITA  
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Departamento de Instrução
Profesp

	 O	Programa	visa	atender	400	crianças	e	adolescentes	em	situação	de	vulnerabilidade,	destacando	a	
importância	da	prática	 e	da	 cultura	do	esporte	 como	 instrumento	de	promoção	do	desenvolvimento	
integral	e	para	melhoria	da	qualidade	de	vida	dos	alunos	atendidos.
	 Além	 das	 atividades	 desportivas,	 os	 alunos	 contam	 com	 aulas	 de	 informática	 e	 cidadania	 em	 	
parceira	com	o	CRAS	(Centro	de	Referência	de	Assistência	Social),	mediada	pela	Pastoral	do	Menor.			

PROFESP	–	Programa	Segundo	Tempo	–	“Forças	no	Esporte”	

Cristina	Sá	Fundadora	da	Pastoral	do	Menor

PROFESP	presente	na	Cerimônia	
alusiva	ao	Dia	da	Bandeira

Integrantes	do	PROFESP	durante	
a	cerimônia	de	encerramento

Equipe	PROFESP

GORRO DE FITA  
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	 Durante	 o	 período	 da	 manobra,	 os	 alunos	 foram	 exigidos	 tanto	 física	 como	
psicologicamente,	 procurando	 aproximá-los	 o	 máximo	 possível	 da	 vida	 em	 combate.	 Tal	
procedimento,	 sempre	 conduzido	 no	 mais	 alto	 grau	 de	 profissionalismo,	 é	 fundamental	 e	
imprescindível	na	formação	do	futuro	Combatente	Anfíbio	do	Corpo	de	Fuzileiros	Navais	e	da	
Marinha	do	Brasil.
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Comandantes de CompanhiaComandantes de CompanhiaComandantes de Companhia

Corpo de AlunosCorpo de AlunosCorpo de Alunos

Adriano Gomes Ferreira
Capitão-Tenente (AFN)

Imediato do Corpo de Alunos

Cláudio de Castro Abrantes 
Capitão de Corveta (FN)

Comandante do Corpo de Alunos

Gilson Hélio Liberato
Suboficial FN-IF

2ª CIA Recrutas

Claudio Damasceno Lima
Suboficial FN-IF

5ª CIA de Recrutas

Luis Carlos Souza Conceição
Suboficial  FN-IF 

4ª CIA de Recrutas

Julio Cesar Dias Barbalho
Suboficial FN-AT

3ª CIA de Recrutas

 Ary Jacob de Abreu Lima
Suboficial FN-IF

1ª CIA de Recrutas
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	 Em	 06	 de	 agosto	 de	 2018,	 renovou-se	 a	
esperança	da	continuidade.	Nasce	uma	nova	turma,	
a	Turma	II/2018.	Jovens	das	cinco	regiões	do	nosso	
gigantesco	Brasil	se	reúnem	para	dar	início	a	uma	
nova	jornada,	a	um	novo	ideal,	a	uma	nova	missão.	
Para	 muitos,	 foi	 a	 primeira	 vez	 que	 deixaram	 o	
conforto	dos	seus	lares,	as	intermináveis	horas	de	
um	sono	leve	e	sem	preocupações	em	suas	camas	
macias	que	exalam	o	perfume	confortante	do	amor	
maternal.	Pensarão	consigo:	“meu	Deus,	quem	são	
essas	 pessoas	 gritando	 comigo?	 Quem	 são	 esses	
homens	que	soam	os	seus	apitos	estridentes,	que	
penetram	em	meu	 cérebro,	me	 fazendo	parar	de	
raciocinar	por	alguns	minutos?	O	que	estou	fazen-
do	 aqui?”,	 para	 outros,	 que	 não	 desfrutavam	das	
benécias	 dos	 primeiros,	 a	 oportunidade	 de	 uma	
vida	 melhor,	 de	 um	 futuro	 promissor,	 de	 uma	
carreira	brilhante.
	 Três	árduas	semanas	marcam	o	início	de	um	
belo	 e	 gratificante	 processo	 de	 transformação.	
Aqueles	 “meninos”,	 que	 ao	 cruzarem	 o	 pórtico	
sagrado	do	CIAMPA,	assustados,	confusos	e	teme-
rosos,	mas	acima	de	tudo	ansiosos	e	orgulhosos	por	
suas	conquistas,	leem	pela	primeira	vez	a	frase	que	
carregarão	 por	 toda	 a	 vida	 -	 “AQUI	 NASCEM	 OS	
COMBATENTES	 ANFÍBIOS”.	 Ao	 cruzarem	 aquele	
pórtico,	inicia-se	a	longa	“gestação”	de	04	meses	de	
muito	trabalho,	treinamento,	ralação,	abnegação	e	
comprometimento.	Aos	poucos,	dia	a	dia,	semana	
após	 semana,	 os	 “meninos”	 vão	 amadurecendo,	
ganhando	“endurance”,	tornando-se	cada	vez	mais	
resistentes	ao	desconforto,	à	 fadiga,	ao	sono	e	ao	
estresse.
	 Um	 grupo	 heterogêneo,	 confuso,	 sem	
direção,	aos	poucos	vai	se	moldando,	criando	forma	
e	ganhando	o	contorno	de	uma	turma.	Amizades	
vão	se	construindo,	se	fortalecendo,	amizades	que	
serão	 levadas	 para	 a	 eternidade.	 As	 diferenças	
culturais	e	de	comportamento	vão	se	dissolvendo	
no	 fogo	 sagrado	do	novo	 conhecimento,	 do	novo	
saber	e,	aquele	grupo	completamente	desconecta-

do	vai	se	transformando	em	um	único	e	homogêneo	
corpo.
	 Os	valores	essenciais	do	Corpo	de	Fuzileiros	
Navais	 foram	 apresentados	 aos	 senhores	 a	 todo	
m om e n t o 	 – 	 H ONRA , 	 C OMP E T ÊN C I A , 	
DETERMINAÇÃO	E	PROFISSIONALISMO	–	valores	
estes	que	deverão	 ser	 cultuados	 e	 guardados	 em	
suas	 mentes	 e	 corações,	 independente	 de	 qual	
caminho	seguirem	na	vida.
	 Dificuldades	 preparam	 pessoas	 comuns	
para	 destinos	 extraordinários.	 Muitas	 foram	 as	
dificuldades,	 muitos	 ficaram	 pelo	 caminho,	 mas	
aqueles	 que	 persistiram,	 orgulhosamente	 podem	
dizer:	 “Somos	 Combatentes	 Anfíbios”.	 Seja	 o	 seu	
próprio	incentivo.	O	corpo	alcança	o	que	a	mente	
imagina.	O	 Juramento	 a	 nossa	Bandeira	Nacional	
marca	o	nascimento	desses	novos	combatentes.
	 Combatentes	Anfíbios,	 Soldados	Fuzileiros	
Navais	da	Turma	II/2018,	foi	um	prazer	imensurá-
vel	 ter	 participado	 da	 formação	 dos	 senhores.	
Continuem	 firmes	 na	 caminhada,	 cultuando	 os	
valores	 essenciais	 do	 nosso	 Corpo	 de	 Fuzileiros	
Navais,	 aprimorem-se	 profissionalmente,	 mante-
nham	 os	 estudos	 como	 norte	 para	 o	 sucesso	 e	
estejam	 sempre	 prontos	 para	 cumprir	 qualquer	
missão.		ADSUMUS!

																									

Palavra do Comandante do Corpo de Alunos

Corpo de Alunos

CLÁUDIO	DE	CASTRO	ABRANTES
Capitão	de	Corveta	(FN)

Comandante	do	Corpo	de	Alunos	

GORRO DE FITA  
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Um	sonho,	um	ideal
	 Todos 	 nós 	 temos 	
nossas	máquinas	 do	 tempo.	
Algumas	nos	levam	de	volta,	
e las 	 são 	 chamadas 	 de 	
recordações,	 outras	 nos	
levam	 adiante,	 essas	 são	
chamadas	sonhos.
	

Ano	 1993.	 Turma	 II/93.	
Dia	 14	 de	 junho.	 Aquela	
segunda-feira	 chuvosa	
parecia	 um	 dia	 comum	
para	muitas	pessoas,	mas	
para	um	grupo	de	 jovens	
que	cruzavam	os	portões	
do	então	CR-CFN	(Centro	
de	Recrutas	do	Corpo	de	
Fuzileiros	Navais)	era	um	
dia	mais	que	especial.	Era	
o	 início	 da	 realização	 de	
um	sonho,	a	esperança	de	
uma	nova	vida,	o	primeiro	
passo	para	se	alcançar	um	
ideal	 –	 tornar-se	 um	

Fuzileiro	Naval	da	Marinha	do	Brasil	e	defender	a	
nação	brasileira.	Nascia	naquele	dia	o	RC-FN	1252	
ADRIANO.
	 O	curso	de	formação	parecia	não	ter	fim.	As	
dificuldades	 de	 comunicação	 com	 os	 familiares	
eram	enormes.	Não	existia	telefone	celular,	redes	
sociais	 e	 afins.	 As	 filas	 no	 antigo	 “orelhão”	 eram	
intermináveis	 e	 as	 cartas	 levavam	 semanas	 para	
chegarem	a	Bangu.

	

	 Mas	o	tempo	passa,	o	tempo	voa.	Como	em	
um	“piscar	de	olhos”,	estávamos	em	1997.	Quatro	
anos	 se	 passaram	 como	 um	 raio	 e	 o	 SD-FN	
ADRIANO	 ingressava	pela	primeira	vez	no	CIASC	
(Centro	de	Instrução	Almirante	Sylvio	de	Camargo)	
para	 iniciar	 o	 Curso	 de	 Especialização	 em	
Infantaria.	Um	longo	ano	e	em	setembro	de	1997,	já	
especializado,	o	CB-FN-IF-ADRIANO	embarcava	no	
3°Batalhão	 de	 Infantaria	 de	 Fuzileiros	 Navais	 –	
Batalhão	 Paissandu.	 Vida	 nova,	 novos	 desafios	 e	
novas	responsabilidades.

	
	

CB-FN-IF-Adriano – CIASC 1997

A	trajetória	de	Fuzileiro	Naval
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Adriano Gomes Ferreira 
Capitão-Tenente (AFN)

RC-FN	1252	-	Adriano
CR-CFN	1993

SD-FN-ADRIANO – Curso de Montanha – São João Del Rei 1995.

Corpo de Alunos GORRO DE FITA  
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	 Cultivem,	sempre,	os	nossos	valores	essen-
ciais:	Honra,	Competência,	Determinação	e	Profis-
sionalismo.	Essa	é	uma	das	chaves	para	uma	vida	de	
sucesso	no	CFN.
	 Por	fim,	deixo-lhes	as	seguintes	mensagens	
de	Muhammad	Ali	e	Albert	Einstein:	
“Campeões	não	são	feitos	em	academias,	campeões	
são	feitos	de	algo	que	eles	possuem	profundamente	
dentro	de	 si	 –	um	desejo,	um	sonho,	uma	visão.”	
Muhammad	Ali.	
“Algo	só	é	impossível	até	que	alguém	duvide	e	resol-
va	provar	ao	contrário.”	Albert	Einstein.
	 Sigam	suas	vidas	com	a	proteção	do	Divino	e	
que	bons	ventos	os	conduzam	em	vossas	carreiras	
no	 nosso	 Corpo	 de	 Fuzileiros	 Navais.	 Turma	
II/2018,	BZ	e	ADSUMUS!

2TEN(AFN) Adriano Gomes - CIAW 2012

	 É,	 jovens	 soldados.	 O	 tempo	 voa	 e	 já	 se	
acercava	 o	 momento	 de	 ingressar	 no	 CFSG-FN	
(Curso	 de	 Formação	 de	 Sargentos	 Fuzileiros	
Navais).	 Ano	2003.	Mais	 uma	 vez	me	 encontrava	
cruzando	a	Sala	de	Estado	do	CIASC	para	cumprir	
mais	uma	etapa	da	carreira.	O	Curso	de	Formação	
de	 Sargentos	 (1º	 semestre)	 e	 o	 Curso	 de	
Aperfeiçoamento	 (2º	 semestre)	 foram	 realizados	
em	um	ano	repleto	de	novos	conhecimentos,	novos	
e	 velhos	 amigos	 e	 novos	 objetivos	 e	 o	 alicerce	
familiar	 sempre	 dando	 o	 suporte	 necessário,	
apoiando	 e	 incentivando	 o	 crescimento	
profissional.
	

	 Mas…	 Ano	 2012.	 O	 2°SG-FN-IF-ADRIANO	
entra	 pela	 primeira	 vez	 na	 Ilha	 das	 Enxadas,	 no	
CIAW	 (Centro	 de	 Instrução	 Almirante	 Wanden-
kolk)	para	iniciar	o	CFO-Curso	de	Formação	de	Ofi-
ciais.	Ao	deixar	aquela	Ilha,	em	dezembro	de	2012,	
lembrei-me	da	leitura	do	Edital	para	o	concurso	de	
Soldados	Fuzileiros	Navais	de	1993,	que	dizia:	“Con-
curso	para	soldado	Fuzileiro	Naval....	podendo	che-
gar	ao	posto	de	Capitão	de	Mar	e	Guerra...”	A	Mari-
nha	dizia	a	verdade.	Mais	uma	conquista,	mais	uma	
vitória	e	o	ciclo	se	renova,	quando	o	Capitão	Tenen-
te	(AFN)	ADRIANO	GOMES	retorna	ao	berço	onde	
tudo	 começou	 para	 contribuir	 com	 a	 geração	 de	
novos	Combatentes	Anfíbios.
	 A	mensagem	que	eu	passo	aos	senhores	é	
que	nunca	deixem	de	estudar,	se	especializem,	se	
aperfeiçoem	e	estejam	sempre	abertos	a	receberem	
novos	conhecimentos	e	acreditem,	sempre,	em	seus	
potenciais,	em	seus	sonhos	e	em	seus	ideais.	
A	Marinha	do	Brasil	lhes	oferecerá	uma	vida	plena	
de	 realizações	 e	 conquistas.	 Sejam	 fiéis	 e	 leais	 à	
Instituição	 e	 aproveitem	 todas	 as	 oportunidades	
que	a	nossa	Força	lhes	oferecer.

ADRIANO	GOMES	FERREIRA
Capitão-Tenente	(AFN)

Imediato	do	Corpo	de	Alunos
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2°SG-FN-IF-adriano- Minustha – Haiti 2010.

Corpo de Alunos GORRO DE FITA  











Corpo de Alunos

  No dia  01 de Abril de 1987,  chegaram ao Centro de Recrutas (CR), hoje CIAMPA, jovens 
garotos cheios de sonhos e medos, mas com uma certeza no coração de que seriam soldados, para servirá Marinha 
do Corpo de Fuzileiros Navais, em um dia ensolarado, formados  no Pátio de Recepção, mais conhecido como: 
“Pátio do Pezinho”, e assim foi formado o 5º Pelotão da 3º CIA RcFN da Turma II de 1987, naquela ocasião 
entraram 60 candidatos, e durante o curso receberam mais um componente, ao final do  CFSDFN com 61  novos 
soldados  fuzileiros navais.
 Nesses 30 anos cada um seguiu seu destino. No último dia 28 de março de 2017 aconteceu um encontro 
marcante de alguns componentes e instrutores do pelotão da época no CIAMPA, especificamente na 3ª CIA RcFN 
onde tudo começou, a qual é comandada por um integrante do 5º pelotão.
 Ontem RcFN 3020 Damasceno; Hoje Comandante da 3ª CIA RcFN  SO-FN-IF Damasceno.

ONTEM E HOJE NA 3ª CIA

RcFN 3020 Damasceno 5º Pelotão da 3ª CIA RcFN da Turma II 1987

Encontro dos componentes do 5º Pelotão da 3ª CIA RcFN no CIAMPA

SO-FN-IF Damasceno 
  Atual Comandante da 3ª CIA RcFN



 Ontem e Hoje na 3ª CIA
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