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O valor competência consiste na junção 
coordenada de conhecimentos, atitu-
des e habilidades. É ter qualificação, 

possuir experiência profissional e, ultrapassan-
do 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 bus-
ca, testemunhamos incontáveis evoluções nos 
Centros de Formação e Instrução, nos adestra-
mentos de nossa tropa, na avaliação do apres-

Competência
(Extraído de: https://www.marinha.mil.br/gptfnb/?q=node/92)

tamento dos Grupamentos Operativos de Fuzi-
leiros Navais e na gerência de nossos recursos 
humanos e materiais.

 Atingir a competência só é possível 
quando se tem uma tropa bem adestrada e 
consciente de seus objetivos. A fim de alcan-
çá-la, o Corpo de Fuzileiros Navais se empenha 
em promover o aperfeiçoamento profissional e 
desenvolver as habilidades de cada militar. As-
sim, alinhados com o planejamento da Institui-
ção, os Fuzileiros Navais atuam de maneira a 
honrar o legado de seus antecessores, os quais, 
com muita competência, construíram uma his-
tória plena de êxitos, reconhecida pela Marinha 
do Brasil e por toda a sociedade brasileira.
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É com grande satisfação que apresento a 
12ª edição da revista “Gorro de Fita”. O 
intuito desta edição é celebrar a forma-

ção da Turma I de 2018 do Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais, encerrando, as-
sim, mais um ciclo bem-sucedido deste glorio-
so Centro de Instrução. 

 Esta revista tem o intuito de deixar para 
os novos integrantes do Corpo de Fuzileiros Na-
vais uma memorável lembrança dos momentos 
mais marcantes aqui vividos e apresentar arti-
gos de interesse tanto profissional quanto pes-
soal, que mostram a transformação e cresci-
mento de inúmeros jovens que entraram como 
civis e hoje saem como cidadãos disciplinados, 
éticos, valorosos, características presentes nos 
Combatentes Anfíbios. 

 Registro o meu reconhecimento e o 
meu mais sincero agradecimento pelo pro-
fissionalismo, comprometimento, dedicação 

ALEXANDRE VASCONCELOS TONINI

Palavras do Comandante

Palavras do Comandante
e entusiasmo da competente tripulação do 
CIAMPA, que nos permitiu promover uma sóli-
da formação aos nossos novos soldados fuzilei-
ros navais. Não somente nos campos técnico-
-profissional e físico, mas principalmente nos 
campos moral e ético, pautados nos nossos 
valores essenciais de honra, competência, de-
terminação e profissionalismo.

 Parabenizo os familiares e amigos dos 
nossos combatentes anfíbios. O apoio dos senho-
res foi fundamental para que esses jovens superas-
sem todas as dificuldades deste exigente curso de 
formação. Orgulhem-se dos seus entes queridos, 
que, voluntariamente, escolheram seguir a nossa 
pátria como fuzileiros navais da Marinha do Brasil. 

 Integrantes da turma I/2018, ao se tor-
narem Fuzileiros Navais, os senhores iniciam 
uma carreira repleta de realizações e desafios, 
que exigirá muita dedicação, disponibilidade 
permanente, espírito de sacrifício e força de 
vontade. Lembrem-se de que ser Fuzileiro Na-
val não é uma profissão, é um sacerdócio. Con-
tinuem se dedicando ao seu aprimoramento 
profissional. Honrem os nossos bens mais ca-
ros: nossas tradições e os nossos valores. Se-
jam muito felizes! ADSUMUS!!!

Capitão de Mar e Guerra (FN)
Comandante
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Eventos CIAMPA

Eventos CIAMPA

Participação do CIAMPA na Caminhada da Paz 
- Fevereiro 2018 -

Passagem de Comando 
- Fevereiro 2018 – 

Cerimônia Alusiva ao 210º⸰ aniversário do 
Corpo de Fuzileiros Navais  

-Março 2018 – 

Comemoração do 61º aniversário do CIAMPA 
-Março 2018 – 

Comemoração do Dia  
Internacional da Mulher  

- Março 2018 – 

Visita da U.S. Marine Forces South  
(MARFORSOUTH, Miami – Florida)  

- Fevereiro 2018 – 
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Eventos CIAMPA

Equipe FADDA CIAMPA participa 
do Rio Challenge 2018 

- Março 2018 - 

Palestra sobre Educação Financeira 
- Março 2018 – 

Passagem de Imediatice 
- Abril 2018 – 

Visita do Capelão-Chefe CMG (CN) Paiva, 
para celebrar a Cerimônia de Posse Canônica 

do Capelão Católico 1T(CN) Mendes  
 -Abril 2018 – 

Visita do Promotor de Justiça Militar,  
Dr. Mario André da Silva Porto 

- Abril 2018 – 

Escola Municipal Almirante  
Frontin Visita o CIAMPA 

-Abril 2018 – 
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Eventos CIAMPA

CIAMPA Participa da Corrida do CFN 
- Maio 2018 – 

Formatura do Curso Básico de Francês 
- Maio 2018 – 

Vice-Almirante (FN) LOUREIRO Visita o  
Exercício de Campo dos AFSD  

-Junho 2018 – 

Visita da Turma de RCFN 1981 ao CIAMPA 
-Maio 2018 – 

Visita do Diretor-Geral do Pessoal da  
Marinha  AE NAZARETH  

- Maio 2018 – 

Eventos CIAMPA

CIAMPA Participa do Aniversário  
da Escola Almirante Frontin  

-Abril 2018 – 
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Eventos  CFSD

Eventos CFSD

Primeira Visita dos Familiares  
- Março 2018 – 

 Início do Curso de Formação  
de Soldados Fuzileiros Navais  

- Fevereiro 2018 –

Marcha de 12Km  
- Março 2018 – 

Apresentação da Bandeira  
Nacional aos AFSD  

- Abril 2018 – 

Plantio de Árvore no Complexo 
Naval do Guandú do Sapê  

- Maio 2018 -

Participação na Corrida do CFN  
- Maio 2018 -
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Assessorias

José Mauro Lourenço Júnior
Capitão de Fragata (FN)

Imediato

Elizabeth da Silva de Alcântara
Primeiro-Tenente (RM2-S)

Encarregada do NAS

Sergio Nascimento da Costa
Primeiro-Tenente (CN)

Encarregado da Assistência Religiosa

Beterson Heringer Sabadim
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Analista de Sistemas

Nubia Michelle Zimba dos Santos 
    Primeiro-Tenente (RM2-T)         

Assistente Social

Bráulio Sérgio Mendes 
Primeiro-Tenente (CN) 

Capelão

Thaiana de Oliveira Ribeiro 
 Primeiro-Tenente (RM2-T)            

Assistente Social

Luis Carlos Nogueira
Suboficial-FN-IF
Suboficial-Mor
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No dia seis de abril, foi ministrado um adestramento 
de Segurança da Informação Digital aos recrutas do 
Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Al-

ves (CIAMPA). Podemos definir a segurança da Informação 
como o conjunto de medidas adotadas por TODOS para po-
tencializar a proteção dos dados digitais. É a vigilância e blin-
dagem dos profissionais de  TI e a mudança de comportamento 
e comprometimento dos usuários comuns dos sistemas, que 
farão os ambientes físicos e lógicos se tornarem mais seguros 
para o nosso uso.

É basilar da segurança da informação a confidencialidade, a in-
tegridade e a disponibilidade. A confidencialidade 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 nos-
sos dados, tanto os pessoais quanto os de nossas institui-
ções. Mas isso não é uma novidade. Na época da Segunda 
Guerra Mundial, as tropas alemãs já se preocupavam em 
ocultar o texto das mensagens transmitidas. E, para isso, 
eles usavam uma máquina chamada ENIGMA.

Atualmente, ameaças como o Malware preocupam usuários 
de computadores. Elementos como esse são  normalmente 
conhecidos como vírus. Ele é genericamente mais conhecido 
pelos usuários de sistemas digitais por ter sido o primeiro 
código malicioso. O primeiro vírus para computadores foi o 
The Creeper, criado por Bob Thomas, em 1971 no PDP-10. O 
virus é um programa 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 modificações ga-
nhando novas características para atingir outros objetivos. 

Se pararmos para pensar, em um período de 20 anos, obser-
varemos que poucas coisas evoluiram tanto em tão pouco 
tempo quanto sistemas de informação digital e em todas as 
tecnologias que as circundam. As diversas redes estão pre-
sentes no cotidiano de grande parte da população, e prova-

Informática

A fim de proteger seus dados e os seus dispositivos sugere-se:

•Use apenas programas originais;

•Tenha sempre as versões mais recentes dos programas;

•Configure os programas para serem atualizados automaticamente;

•Programe as atualizações automáticas para serem baixadas e 
aplicadas em um horário em que o equipamento esteja ligado e 
conectado;   

•Cheque periodicamente por novas atualizações usando as op-
ções disponíveis no programas;

•Instale um antivírus (antimalware)/firewall pessoal; e

•Use senhas fortes.

Segurança da 
Informação
Felipe STOLL de Sousa Santos
3ºSG-PD
Divisão de Sistemas do CLTI

velmente para estas pessoas, seria muito difícil imaginar como 
seria a vida sem poder usufruir das facilidades e oportunidades 
trazidas por esse mundo digital.

Mas será que esses usuários conseguiram acompanhar a evolução 
dessas tecnologias para assim fazer um bom uso e ter boas práticas 
consciente de sua segurança? Um caso que teve um grande des-
taque negativo do uso da tecnologia e acabou recebendo cuidado 
legislativo nos últimos anos foi o da atriz Carolina Dieckmann que 
resultou na conhecida “Lei Carolina Dieckmann – Lei 12.737/12“ 
que dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e dá 
outras providências. Aonde nos seus artigos 154-A e 154-B tratam 
de Invasão de dispositivo informático e Ação penal. Outro exemplo 
foi o do jogo “Baleia Azul”, um fenômeno que surgiu em uma rede 
social russa. Acredita-se que o jogo esteja relacionado com mais de 
cem casos de suicídio pelo mundo.  

O dever do militar é também zelar pela instituição, com com-
prometimento, 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;” - (DGMM-0540)
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Tomando como base os preceitos éticos 
e morais, devemos, como guardiões da 
nação, amar e honrar nossa profissão. 

Constatei de forma mais eficaz esses valores 
ao longo de minha carreira militar, quando tive 
a oportunidade de exercer as funções de Instru-
tor e de SOMor (Suboficial-MOR) no CIAMPA.

 O Centro de Instrução Almirante Milcí-
ades Portela Alves (CIAMPA) é, com certeza, o 
maior centro de formação de soldados do Bra-
sil. Anualmente formamos cerca de 1000 (mil) 
soldados, que ficam sob nossa responsabilidade 
diuturnamente, por cerca de quatro meses.

Palavras do SO-MOR

Aprimorar conhecimentos para  
obter resultados em prol da Instituição 

LUIS CARLOS NOGUEIRA

SO-FN-IF
Suboficial-MOR do CIAMPA

Durante esse período, temos a oportunidade de 
ensiná-los uma infinidade de conhecimentos, 
dentre eles, a Formação Militar Naval, quando 
mostramos a todos, a importância da educação 
militar e dos valores que estão intrínsecos em 
nossa Instituição (Honra, Competência, De-
terminação e Profissionalismo). Dessa forma, 
poderemos honrar e representar, com muita 
competência, a nossa Pátria, até mesmo com o 
sacrifício da própria vida.

 Partindo deste princípio, temos a certe-
za de que esse recém-formado profissional es-
tará apto a integrar, de forma eficiente, o Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN), que é uma  Força 
Expedicionária de Pronto Emprego. Competên-
cia: “Combinações sinérgicas de conhecimen-
tos, habilidades e atitudes .” (EMA-137-REV.1)

 ADSUMUS!!
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O Núcleo de Assistência Social (NAS) do Centro 
de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves 
do (CIAMPA) atende aos militares do Complexo 

Naval do Guandú do Sapê, que compreende as seguin-
tes Organizações Militares: CIAMPA, Batalhão de Ope-
rações Especiais de Fuzileiros Navais, Policlínica Naval 
de Campo Grande; e ainda os militares do Centro de 
Avaliação da Ilha da Marambaia, Comando do Desen-
volvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais e 
da Delegacia da Capitania dos Portos em Itacuruçá, por 
proximidade geográfica, independentemente de vínculo 
de subordinação militar. O Núcleo é composto por uma 
equipe multidisciplinar que presta assistência nas áreas 
de Serviço Social, Direito e Psicologia, de forma integra-
da e em nível primário ao pessoal militar e civil da ativa, 
e aos seus dependentes.

 O Serviço Social realiza um trabalho essencial-
mente socioeducativo e tem como principal objetivo 
responder às demandas dos usuários dos serviços pres-
tados, garantindo o acesso aos direitos assegurados na 
Constituição Federal de 1988, pela DGPM 501 (6ª revi-
são), e por outras Legislações Complementares. A assis-
tência jurídica consiste na orientação técnica no sentido 
de esclarecer direitos e deveres, seja na esfera judicial 
ou extrajudicial, com a finalidade de oportunizar a de-
fesa dos interesses do usuário. Já o Serviço de Psicolo-
gia compreende avaliação, orientação e aconselhamento 
psicológico, em nível primário, ou seja, preventivo, tanto 
no aspecto interno (sentimentos e pensamentos), como 
no aspecto externo (atos, gestos ou palavras) e tem o 
objetivo de  auxiliar o indivíduo a superar dificuldades, 
refletindo sobre as causas do seu sofrimento e encon-
trando novas estratégias para lidar com os conflitos in-
ternos e externos.

 Por meio de Programas e Projetos, o NAS pro-
moveu neste semestre, no Ginásio “Gorro de Fita”, a 
Palestra de Apresentação do Núcleo de Assistência So-
cial, de Educação Financeira e de Dependência Química 
para os alunos da Turma I/2018 do Curso de Formação 
de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN). Esse even-
to teve como objetivo elucidar as ações e projetos de-

Núcleo de Assistência Social 

Ações da Assistência Social

ELIZABETH da Silva de ALCÂNTARA 

1ºT(RM2-S) 
Encarregada do Núcleo de Assistência Social

senvolvidos pelo Núcleo, tais como: Fazendo as contas; 
Missão familiar; Bem-estar e Saúde; Construindo o futu-
ro; Qualidade de vida e Gerenciamento do estresse; Pro-
grama de movimentação ou remoção por motivo social; 
Além mar; Liberdade e Responsabilidade e; Licença pra 
tratamento de saúde de pessoa da família (LTSPF).

 A palestra sobre Educação Financeira visa con-
tribuir de maneira objetiva e direta no desenvolvimen-
to da capacidade dos AFSD, futuros soldados Fuzileiros 
Navais da Marinha do Brasil, em identificar e lidar com 
as situações de ordem econômica que afetem suas re-
lações cotidianas, definindo suas prioridades frente às 
necessidades financeiras, possibilitando a realização de 
um planejamento, a fim de prevenir o endividamento. 
Identifica-se que este tipo de atividade tem boa acei-
tação por parte dos alunos, que encontram um espaço 
para refletir sobre sua situação financeira, planejando 
e organizando melhor as suas finanças. A palestra sobre 
dependência química é concernente ao Projeto “Bem-estar 
e Saúde” e visa  corroborar com a reflexão sobre as relações 
de dependência entre o indivíduo e as drogas, sejam elas lí-
citas e ilícitas, incentivando a criação de hábitos saudáveis, 
incompatíveis com o uso indevido de drogas. Este projeto 
tem como propósito contribuir para orientação e estimular 
a reflexão sobre o uso abusivo de drogas, como meio de pre-
venção à dependência química, visando auxiliar a capacida-
de do usuário em buscar o prazer dentro de si mesmo, livre 
da dependência, bem como perceber seus limites frente as 
cobranças da sociedade atual.

 Os recursos que subsidiam nossas ações e projetos 
são financiados com parte do valor do FUSMA, que se trata 
de uma contribuição mensal obrigatória descontada dos mi-
litares e pensionistas. Dessa forma, todos podem ter acesso 
ao NAS e seus benefícios serão concedidos mediante crité-
rios estabelecidos pela DGPM 501 (6ª revisão). 
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Departamento de  Administração

Alessandro Dias dos Santos Muniz
Capitão de Fragata (FN)
Chefe do Departamento

Cícero Crisóstomo Neves
Capitão de Corveta (RM1-T)

Encarregado da Divisão de Pessoal

Maurício Pereira dos Santos
Capitão de Corveta (T)

Assessor do DA

Luciana Fernandes Carmago
Capitão de Corveta (CD)

Encarregada da Divisão de Saúde

Diogo do Nascimento Muniz
Capitão-Tenente (MD)

Médico Ortopedista

Alexandre Azevedo Coelho
Primeiro-Tenente (AA)

Encarregado da Divisão de Serviços Gerais

Thatielly Gomes França
      Primeiro-Tenente (RM2-S)

Encarregada Serviço de Enfermagem

Bernardo Soares Pretti
Segundo-Tenente (RM2-MD)

Médico

Edinaldo Pereira dos Santos
Suboficial (RM1-FN)

Encarregado da Divisão de Logística

Rodrigo Rodrigues Lyrio
Guarda-Marinha (RM2-MD)

Médico
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O Programa Nacional de Imunizações (PNI) do 
Ministério da Saúde (MS) foi implantado no 
país com o objetivo de viabilizar ações de pre-

venção, controle e erradicação de doenças imunopre-
veníveis. Essas ações planejadas e sistematizadas 
contribuem de forma significativa para a proteção e 
a promoção da saúde sendo um Programa de sucesso 
no Brasil.

 Todos os militares devem manter sua cader-
neta de vacinação atualizada. Portanto, de acordo 
com a Portaria Normativa Nº 1631/MD de 27 de junho 
de 2014 o militar terá prazo de seis meses, após sua 
incorporação, para ter o seu comprovante de vacina-
ção militar atualizado (bagagem vacinal), cabendo às 
Organizações Militares a realização do censo vacinal.

O que são as vacinas?

 Vacinas são preparações que, ao serem intro-
duzidas no organismo, desencadeiam uma reação do 
sistema imunológico (semelhante à que ocorreria no 
caso de uma infecção por determinado agente pato-
gênico), estimulando a formação de anticorpos e tor-
nando o organismo imune a esse agente e às doenças 
por ele provocadas.

 As vacinas são mais úteis e mais efetivas 
no controle de doenças infectocontagiosas do que 
o uso de medicamentos para sua cura, além de ser 
um método mais barato para controle da saúde pú-
blica. No Brasil, a vacinação foi responsável pela 
erradicação da varíola e da poliomielite (paralisia 
infantil).

Existem efeitos colaterais?

 Sim, todas as vacinas podem apresentar rea-
ções adversas, mas quando administradas dentro das 
indicações corretas e faixa etárias recomendadas, de 
maneira geral são reações leves.

Saúde

Quais vacinas eu devo tomar?

 Para uma correta avaliação da sua situação 
vacinal, é necessário que se dirija para uma Unidade 
Básica de Saúde (posto de saúde, policlínicas e clínica 
da família) para que um profissional de enfermagem 
avalie o seu cartão vacinal e cheque quais vacinas ain-
da estão pendentes.

E se eu perder o meu cartão de vacina?

 Em caso de perda será gerado um novo cartão 
vacinal e as vacinas deverão ser aplicadas de acordo 
com a sua faixa etária.

Quais perigos de não estar vacinado?

 O perigo de não estar vacinado é se manter 
susceptível à doença para a qual aquela vacina prote-
ge. No calendário de rotina dos adultos, por exemplo, 
temos várias vacinas fundamentais como difteria, té-
tano, hepatite B, gripe, sarampo, caxumba e rubéola.

Surtos de doenças podem ocorrer caso as pessoas 

não estejam vacinas?

 Sim. Já foi demonstrado que quando há um 
acúmulo de pessoas não vacinadas é possível a ocor-
rência de surtos de doença. Um exemplo recente foi o 
surto de febre amarela.

Quais são as minhas responsabilidades como cida-

dão e militar?

Manter a caderneta de vacinação atualizada.           

THATIELLY Gomes França
1ºT(RM2-S) 
Encarregada do Serviço de Enfermagem

Esquema Vacinal Militar
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Vila Naval do Guandú do Sapê 

Sérgio Martins Coelho
Capitão de Mar e Guerra (RM1-FN)

Encarregado da VNGS

Osmar de Souza Cruz
Capitão-Tenente (RM1-AFN)

Encarregado da Seção 
de Administração

Valmir Carlos Varela
Capitão-Tenente (RM1-AFN)

Encarregado de Ocupação 
e Desocupação

 e Manutenção da VNGS

Rubens da Rocha Oliveira
Capitão-Tenente (RM1-AFN)

Encarregado da Seção de Finanças
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A Vila Naval do Guandú do Sapê (VNGS), situada no 
Complexo Naval do Guandú do Sapê (CNGS), pos-
sui 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 dormitó-
rios com armários embutidos, um deles sendo suíte 
e o outro um quarto de serviço. A VNGS atende aos 
militares que servem nas Organizações Militares do 
Complexo e no PROSUB, mais precisamente da Base 
de Submarinos que está sendo construída na Ilha da 
Madeira, Município de Itaguaí. Os militares perten-
centes a estas OM que desejarem residir na Vila de-
vem consultar a CPESMARINST 60-02C, encaminhar 
mensagem conforme o modelo do anexo e aguardar o 
chamado de acordo com a lista de espera.

Vila Naval do Guandú do Sapê Finanças

VILA  NAVAL DO 
GUANDÚ DO SAPÊ 
(VNGS)

OSMAR DE SOUZA CRUZ
Capitão-Tenente (RM1-AFN)
Encarregado da Seção de Adminisração da VNGS

A Divisão de Finanças é o “braço financeiro” desta Orga-
nização Militar (OM). É nesta divisão que são   geridos os 
recursos necessários para a manutenção, modernização 
e seguimento das atividades meio e fim do CIAMPA. A 
Divisão de Finanças é dividida em quatro Seções:

a) LICITAÇÕES E CONTRATOS: esta seção é que plane-
ja, desenvolve, executa e controla todas as licitações da 
OM, ou seja, para que esta Organização possa realizar 
aquisições dentro dos ditames legais. Assim, este Cen-
tro de Instrução realiza diversas compras de forma se-
gura para alcançar a missão da Organização;

b) EXECUÇÃO FINANCEIRA: esta seção é responsável 
por gerir os recursos orçamentários destinados à OM, 
ou seja, todo recurso disponibilizado para este Centro de 
Instrução no exercício financeiro passa a ser controlado 
e executado por esta seção;

c) CAIXA DE ECONOMIA: esta seção é responsável por gerir 
os recursos extraorçamentários, ou seja, recursos gerados 
internamente pela OM, por meio de sobras lícitas da gesto-
ria de municiamento. Assim, todo esse recurso é destinado 
ao conforto do pessoal desta Organização; e

d) OBTENÇÃO: Faz contato junto ao fornecedor, para 
compra propriamente dita. Assim, a obtenção é a seção 
responsável por negociar os melhores preços, adquirir o 
produto de forma mais vantajosa para OM e zelar pelo 
bom uso dos recursos confiado a ela. E assim, trabalhan-
do em perfeita harmonia, ética e transparência, a Divisão de 
Finanças serve ao CIAMPA de forma eficiente e eficaz.

GUILHERME LINS BRITTO                                 
Capitão-Tenente (QC-IM)
Encarregado da Divisão de Finanças

De olho no dinheiro
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O Serviço de Assistência Religiosa da Marinha 
(SARM) tem por finalidade prestar assistência 
religiosa e espiritual aos militares, aos servi-

dores civis das Organizações Militares (OM) e às suas 
famílias, colaborando com as atividades de educação 
moral, realizadas na Marinha do Brasil, de acordo com 
o documento DGPM 502 (3ª Revisão).

 Segundo o dicionário Houaiss, “Religião” é o 
sistema de doutrinas, crenças e práticas rituais pró-
prias de um grupo social, estabelecido segundo uma 
determinada concepção de divindade e da sua relação 
com o homem. O vocábulo oriundo do latim vem da 
expressão religare que expressa o ato de religar o ho-
mem até a divindade, ou seja, o ser humano que exis-
tia distante do transcendente consegue novamente 
alcançar Deus. Através da cultura, dos símbolos, dos 
relacionamentos, dos ritos e do pensamento racional 
o homem estabelece meios de se chegar a Deus.

 De acordo com Gisleno Alves “Há uma infini-
dade de ações que evidenciam as metas e resultados 
benéficos da religião, como por exemplo, o enfrenta-
mento ao suicídio, a violência doméstica, a dependência 
química, assim como o desenvolvimento de valores, mo-

Capelania

tivação e outras atitudes que configuram claramente o 
bem comum”.  

 Outro elemento importante é o desenvolvi-
mento da espiritualidade que é nutrido por uma vida 
interior impregnada de significado no contexto viven-
cial: família, trabalho, relacionamentos e futuro. An-
selmo Vasconcelos afirma que a espiritualidade é in-
dividual e pessoal, assim como inclusiva e universal. 
Dessa forma, um indivíduo a expressa pela maneira como 
se interconecta com o mundo e pela habilidade como ex-
trai recursos profundos de si, tais como verdade, amor, 
serviço, sabedoria, alegria, paz e totalidade. Além disso, 
envolve a autoconsciência e o desenvolvimento do self e 
a busca do espírito de corpo, de modo geral, apresenta 
equilíbrio, paz, paz interior e ação, o que faz eclodir o que 
há de melhor em cada um de nós.

 O quadro de Capelão Naval é formado por 
padres e pastores pertencentes às religiões que não 
atentem contra as normas, a disciplina, a moral e as 
leis em vigor. Estes têm como finalidade básica de 
seu serviço: levar o homem a Deus, Deus ao homem e 
honrar os mortos. Através das celebrações religiosas, 
aconselhamentos, visitas aos enfermos, acompanha-
mento em situação de luto, confissões, reuniões, mo-
mentos de oração o capelão se faz presente junto a 
tripulação. Outrossim, participa das atividades opera-
tivas da OM, nas marchas e manobras junto aos AFSD 
e de eventos de grande envergadura junto ao Coman-
do de Fuzileiros da Esquadra (ComFFE). No CIAMPA, 
a Assistência Religiosa assiste a tripulação de todas 
as OM situadas no Complexo Naval: do Guandú do 
Sapê e a Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Muller 
de Campos.

 Portanto, entender que a religião é uma neces-
sidade humana e criar subsídios e suporte para que as 
mesmas aconteçam é enaltecer a dignidade da pessoa 
humana em todas áreas de sua vida, mostrando o cami-
nho que se deve seguir. A fé não é um meio de alienação, 
mas, sim, a força propulsora que nos ajuda a vencer os 
mares revoltos da vida.

Serviço de Assistência Religiosa

SERGIO NASCIMENTO DA COSTA
Primeiro-Tenente Capelão Naval    
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Departamento de  Intendência

William da Silva Sampaio
Capitão de Fragata (IM)
Chefe de Departamento

Guilherme Lins Brito
Capitão-Tenente (QC-IM)
Encarregado da Divisão de 

Finança

Luanda Machado Gomes
Primeiro-Tenente (RM2-S)

Encarregada da Divisão 
de Municiamento

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

Encarregada da Divisão 
de Pagamento
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Departamento de Instrução

Alex Silva da Costa
Capitão de Corveta (FN)
Chefe do Departamento

Adriano Gomes Ferreira
 Capitão-Tenente (AFN)

Encarregado da Divisão de 
Instrução

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

Encarregado do CFC

Adriano Rosa da Silva
Primeiro-Tenente (T)

Encarregado da DOEP

Fabíola Brites Duarte Gelelete
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Encarregada da Seção de TFM

Bianca Souza de Melo Lobo
Primeiro-Tenente (RM2-T)

Professora de Inglês

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

Professora de Inglês

Valfredo Monteiro R. Júnior
     Segundo-Tenente (AFN)

Encarregado da Divisão Executiva
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É preciso planejar! A missão do Centro de Instrução Almirante 

Milcíades Portela Alves (CIAMPA) de “Formar os melhores 

Soldados para o Corpo de Fuzileiros Navais” nos faz refle-

tir sobre o sentimento da honra e do desenvolvimento da compe-

tência pessoal/coletiva mas, também, na busca da conquista dos 

objetivos institucionais e do profissionalismo, intrínseco entre os 

militares desta Força.

 Nosso objetivo supera as barreiras da Formação Militar 

Naval. Buscamos despertar, em cada aluno, o desejo de superação 

para uma eficaz transformação! Anualmente, chegam no CIAMPA 

jovens oriundos das mais diferentes regiões do País, trazendo con-

sigo suas manifestações culturais (regionais), suas necessidades e 

habilidades individuais. Durante o curso, esses alunos  passam por 

um processo de transformação em que rapazes civis tornam-se 

militares. Os profissionais que estão inseridos nesse processo têm 

a responsabilidade de tornar um grupo totalmente heterogêneo 

em algo padronizado, sempre direcionando seus objetivos para o 

binômio formar e instruir.

 O Currículo do Curso de Formação de Soldados direcio-

na esse processo, se desdobrando em várias disciplinas e ativida-

des, com vistas ao pleno desenvolvimento das competências ad-

quiridas ao longo deste processo. Assim, cabe à Divisão Executiva 

planejar o cumprimento deste currículo, equacionando todas as 

variáveis que se fizerem presentes, produzindo um detalhamento 

semanal em que se abarque o cumprimento de todas as proposi-

ções curriculares.  É nessa hora que podemos perceber a impor-

tância do planejamento eficaz e flexível para a transformação dos 

jovens candidatos em Soldados “fortes, valentes e guerreiros”.  

Fuzileiros, é preciso planejar; planejar, é preciso! ADSUMUS!

Divisão Executiva

PLANEJAR É PRECISO…

Walter Guerra Filho
SO-FN-AT
Encarregado da Seção de Processamento 
e Controle

No trânsito, as duas condutas são essenciais, 
pois não basta agir no estrito rigor da lei. Um 
motorista deve trafegar com gentileza, já que 

sem a mesma, é impossível trabalhar na manutenção 
de um trânsito seguro e sereno.

Em uma situação prática, um condutor parado no sinal 
de trânsito, ao avistar a luz do semáforo se tornar ver-
de, deverá acelerar ou, antes de qualquer movimento, 
observar se existe algum pedestre, ou até mesmo um 
ciclista atravessando a rua?

Quando se está em qualquer via, certamente, muitos mo-
toristas não percebem as centenas de pedestres à sua 
volta, que também são elementos integrantes no sistema 
de trânsito. Assim sendo, todo motorista que está condu-
tor, não deixa de ser pedestre, e como tal, deverá atuar de 
forma coerente e segura, resguardando a si e aos outros. 

O CFC CIAMPA, desde a sua criação, em 13 de abril 
de 2015, tem utilizado em suas aulas, estudos de caso 
tais quais os que foram citados anteriormente, para 
que num futuro não muito distante, os nossos alunos 
não sejam somente condutores, mas tenham a consci-
ência plena de que temos que ser sobretudo cidadãos 
conscientes, exercitando de forma bem natural a gen-
tileza, e, contribuindo sobremaneira para a valorização 
do bem maior, que é a vida; um bem imensurável.

EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO
ESTAR CERTO OU SER GENTIL?

FRANKLIN CHAGAS LIMA  
SO-FN-MU
Diretor de ensino do CFC CIAMPA

Curso de Formação de Condutores
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Redações Pró-leitura I – 2018
A turma 1/2018 participou do Programa de Leitura Profissional (PRÓ-LEITURA). O projeto tem como objetivo, dentre 
outros aspectos, incentivar o hábito de leitura, aprimorar a formação do caráter marinheiro, incrementar a formação 
militar-naval, estimular a capacidade de síntese mediante a produção de trabalhos escritos que exprimam a análise 
reflexiva e crítica acerca do material lido. Ao final do processo, os alunos que escreveram as três melhores redações, 
receberam os cumprimentos do Comandante do CIAMPA e os respectivos alunos foram agraciados com prêmios ofer-
tados pela Diretoria do Patrimônio do Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM). Parabéns a todos os militares 
que participaram desse programa.

1º lugar - Gabriel Alexandro de Menezes Coelho (3133) – 

1º pel/3ªcia (Nota = 10)

Estratégia em Foco

Em tempos de globalização, as relações sociais sofrem 
profundas mudanças, como cenário de um mundo alta-
mente tecnológico e movido constantemente pela busca 
do crescimento profissional e a qualificação técnica, visan-
do a melhor posição e competitividade no mercado de tra-
balho. Nesse contexto, a forma como trata o livro “Sun Tzu 
– A Arte da Guerra” que há cerca de 2.500 anos influencia 
o mundo dos negócios, nada mais é do que o reflexo dessa 
postura.

Com isso, é correto afirmar que através de grande exce-
lência são expostos pontos para reflexão sobre os ensi-
namentos do grande general Sun Tzu, que através de 13 
capítulos simplificou os caminhos para um líder alcançar a 
vitória. “Propensão” é uma de suas explicações que maior 
se enquadra na carreira de um profissional, pois caracteri-
za a força de um líder sobre seus subordinados que lutando 
pelo ímpeto podem alcançar a vitória buscando eficácia no 
mesmo e não nas pessoas.

Além disso, é imprescindível destacar que no livro é pos-
sível encontrar com suma importância a existência de 
pontos estratégicos para alcançar objetivos preestabeleci-
dos, sendo destacado o capítulo denominado “Estratégia 
de Ataque”, destacando-se o trecho que enfatiza a ideia 
de preparação para o “combate”. “Os equipamentos para 
atacá-la demoram três meses para serem preparados. Ou-
tros três meses são necessários para construir os pontos 
de cerco”, com base na afirmação pode-se concluir que é 
preciso organização e um plano de combate para alcançar 
o êxito.        

Sendo assim, o livro “SunTzu – A Arte da Guerra” é sem dú-
vidas a “Bíblia da Estratégia”, sendo utilizado amplamente 
no mundo dos negócios, conquistando pessoas, mercados 
e com grande excelência sendo citado no filme “Wall Stre-
et” (Oliver Stone, 1990), demonstrando a eficácia de seus 

Pró-leitura

ensinamentos. Cabe a todos, dedicar-se ao cumprimento 
dos legados do livro que nos últimos milênios se caracteriza 
como um dos maiores ícones da estratégia.

Referência bibliográfica: TZU, Sun. A Arte da Guerra. São Paulo-SP: Vozes. 125 páginas.

2º lugar - Vitor Andrade de Jesus (3211) – 2ºpel/3ª cia 

(Nota = 9,9)

O Segredo do Êxito

Em meados do século VI A.C., nasceu um grande general 
chinês, Sun Tzu, que escreveu o livro “A Arte da Guerra”, 
ensinando táticas de combate e estratégias de guerra. Esse 
livro aborda a importância do conhecimento tático militar e 
também a estratégia da liderança em manter a tropa total-
mente unificada.

Com todo o seu conhecimento de como sair vencedor de 
um conflito armado, ele cita os cinco fatores mais impor-
tantes: o caminho a ser percorrido, terreno onde provavel-
mente acontecerá o conflito, as estações climáticas, a lide-
rança da tropa e a gestão administradora do exército.

Dentre todas as estratégias citadas no livro, a que presume 
maior importância para alcançar o êxito é a união. Independen-
te do tamanho da tropa, a vitória só será conquistada se todo o 
exército estiver unido e em busca do mesmo objetivo.

Um exemplo disso foi o episódio da Guerra de Troia, em que 
os reis gregos sobre uma só bandeira, se unificaram para 
invadir e conquistar Troia. Os troianos eram muito fortes, 
entretanto através da tática militar usada, conhecida como 
“Cavalo de Troia” os gregos tiveram sucesso na missão.

Entende-se que para vencer uma batalha é necessário ter 
conhecimento dos principais fatores que podem interferir 
no combate e que a maior vantagem é manter a tropa unida. 
Entretanto, Sun Tzu ensina que deve-se evitar ao máximo 
a guerra, pois, ela não traz nenhum aspecto positivo para 
ambas os lados presentes no conflito.  

Referência bibliográfica: TZU, Sun. A Arte da Guerra. Adaptação e prefácio de James 

Clavell, tradução de José Sanz- 36ªed. Rio de Janeiro: Record, 206. 111 páginas.
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3) Luiz Felipe de Castro Vieira da Rocha (4121) – 1ºpel/4ª 

cia (Nota = 9,7)

Influência de Sistemas Econômicos: Guerra Fria

A Guerra Fria foi um período marcado pela disputa ideo-
lógica entre os EUA (capitalista) e a URSS (socialista) pela 
hegemonia política, econômica e militar, onde um defendia 
a expansão do capitalismo (economia de mercado) e o outro 
a igualdade social e falta de democracia (economia planifi-
cada) respectivamente.

O principal fator que levou a ocorrer este conflito foi a  
ideologia diferente de ambas, ou seja, tentativa de influen-
ciar outros países com seus pensamentos e poder bélico. 
Como, por exemplo, se tem a corrida espacial e a divisão da 
Alemanha, na qual a primeira tinha o objetivo de mostrar o 
sistema mais avançado da área da tecnologia e a segunda 
foi a divisão deste país em dois. Um lado chamado Repúbli-
ca Democrática da Alemanha (em   Berlim) dominado pelos 
soviéticos e a outra parte República Federativa da Alema-
nha pelo capitalismo.

O fim desta disputa se deu através de alguns fatores, como, 
por exemplo, a falta de democracia, atraso econômico, a 
crise nas repúblicas soviéticas e a queda do muro de Berlim. 
Com isso, o então presidente da União Soviética Gorbachev 
começa a acelerar o fim do socialismo naquele país e nos 
aliados, e através de reformas econômicas e acordo com os 
Estados Unidos, o sistema socialista chegou a seu fim e o 
capitalismo dominou toda a economia.

Portanto, a Guerra Fria não foi um conflito direto e sim de 
ideologias entre duas superpotências da época, na qual, 
cada lado tinha o objetivo de influenciar os outros países 
a aderirem o seu sistema econômico, entretanto os sovié-
ticos não tiveram êxito no que almejaram, sendo assim, os 
EUA com seu partido capitalista venceram e influenciaram 
o mundo todo com seu sistema para o comunismo.        

Referência bibliográfica: GADDIS, John. História da Guerra Fria. Nova 
Fronteira, 2006.

No dia 24 de maio, o CIAMPA recebeu a visi-
ta do CMG (RM1-FN) Soares que proferiu a 
palestra aos recrutas sobre COMPETÊNCIA. 

O mesmo mencionou os 4 pilares de sustentação do 
CFN: Honra, Competência, Determinação e Profis-
sionalismo.

Como estamos no ano da COMPETÊNCIA, o pa-
lestrante relacionou “competência à eficácia, que 
está associada ao produto final, ao cumprimento da 
meta.” Além disso, afirmou: “seja eficiente, mas, aci-
ma de tudo, eficaz.” Com essa afirmação, o Coman-
dante ainda relacionou eficiência ao “como fazer”; 
ou seja, o método utilizado para alcançar uma meta.

Para ilustrar, foi dado o seguinte exemplo: Eficiência 
seriam as técnicas de prospecção de petróleo, en-
quanto Eficácia seria o ato de encontrar o petróleo. 
Como essa ideia, foram feitas comparações entre 
Eficiência x Eficácia para facilitar a compreensão 
dos nossos alunos. Ao falar sobre a Competência, o 
Capitão de Mar e Guerra definiu-a como sendo um 
conjunto de conhecimento, habilidade e atitude. 

Segundo o palestrante, A atitude está ligada à von-
tade de querer fazer. Já o conhecimento está relacio-
nado com o que fazer com determinada informação. 
E a habilidade foi definida como “qualidade de uma 
pessoa hábil, que revela capacidade para fazer algu-
ma coisa.” Por fim, motivou nossos alunos afirman-
do que “O Fuzileiro Naval é competente porque tem 
atitude, conhecimento e habilidade.”

Competência
CRISTIANE MENDES de Souza
1T (RM2-T)
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O avanço tecnológico vem tomando es-
paço na sociedade moderna. É comum 
dizer que atualmente todo o conheci-

mento pode ser propagado por meio da Inter-
net e de máquinas de alta tecnologia. Entretan-
to, tais avanços trazem também adversidades 
para a vida, uma vez que a comodidade que um 
bem gera acaba por substituir as formas mais 
artesanais de locomoção, tornando as pessoas 
dependentes e sedentárias diante desses recur-
sos. Dessa maneira, a comodidade excessiva se 
apresenta como uma forma de contribuir para o 
sedentarismo.

        É possível observar que, entre as gerações 
mais jovens, o sofá, os smartphones com seus 
diversos aplicativos e os videogames tornaram-
-se muito mais atraentes do que pedalar, jogar 
bola, correr ou nadar. Essa também é a nova re-
alidade dos jovens de 18 a 21 anos que ingres-
sam no Corpo de Fuzileiros Navais para realizar 
o Curso de Formação de Soldados Fuzileiros 
Navais (C-FSD-FN). Jovens com o nível de Con-
dicionamento Físico muito abaixo do desejado 
relatam que iniciaram a prática de exercícios 
para conseguir completar o Teste de Suficiência 
Física e que logo após o apto abandonaram a 

A Nova Geração de Alunos de Formação de 
Soldados (AFSD)

rotina de exercícios, voltando a praticar exercí-
cios apenas no início do curso. Assim, ao iniciar 
o curso, esses alunos iniciam as aulas de Trei-
namento Físico Militar (TFM) com redução das 
capacidades físicas e déficit motores básicos.

 Uma das ferramentas utilizadas para 
atestar essa informação é o baixo índice de 
aprovação no TAF inicial do curso, utilizado 
como referência para o planejamento das aulas 
de TFM, como pode ser observado nos gráfi-
cos a seguir, onde comparamos os resultados 
do TAF inicial, intermediário e final das turmas 
II/2016 e I/2017.

        Para sanar essa deficiência, ao longo do 
curso de 18 semanas, são ministradas aulas de 
natação, corrida, treinamento funcional, pista 
de circuito e natação utilitária, com uma carga 
horária média de três horas de atividades físi-
cas por dia. Essa mudança de comportamento e 
de rotina produz resultados positivos ao final do 
curso, onde observamos apenas quatro alunos 
reprovados no curso na turma I/2017 e nenhu-
ma reprovação na turma II/2016. Além do re-
sultado positivo no curso, também observamos 
uma mudança de postura dos AFSD quanto à 
prática de exercícios, visto que o condiciona-
mento físico de um combatente é um fator de 
extrema importância para sua carreira e para as 
diversas tarefas e missões que ele vai desem-
penhar ao longo da vida e de sua rotina como 
Fuzileiro Naval.

FABÍOLA BRITES Duarte Gelelete                                 
1ºT (RM2-T) 
Encarregada da Seção de TFM

Treinamento Físico Militar
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Corpo de Alunos

Marco Antonio Nepomuceno da Costa Filho
Capitão de Corveta (FN)

Comandante do Corpo de Alunos

Adriano Teixeira do Nascimento
Capitão-Tenente (AFN)

Imediato do Corpo de Alunos

Ary Jacob de Abreu Lima
Suboficial FN-IF
1ª  Cia de AFSD

Luis Carlos Souza Conceição
Suboficial FN-IF
2ª  Cia de AFSD

Julio Cesar Dias Barbalho
Suboficial FN-AT
3ª  Cia de AFSD

Marcelo Batista Gomes
Suboficial FN-IF
4ª  Cia de AFSD

Claudio Damasceno Lima
     Suboficial FN-IF

5ª  Cia de AFSD
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Fuzileiros Navais um dia foram somente jovens, 
oriundos dos mais variados rincões do Brasil. 
Foram garotos que, numa dada manhã, cru-

zaram os portões do Centro de Instrução Almirante 
Milcíades Portela Alves, com o sonho de tornarem-
-se militares e de conseguirem vencer na vida, sem 
qualquer certeza dos desafios e dificuldades que en-
frentariam. 

 O ritual sempre se repete: eles se despe-
dem de seus pais, mães, avós e namoradas, carre-
gam suas bolsas e entram em uma formatura pela 
primeira vez, imaginando um dia vestir uma farda 
branca da Marinha do Brasil e se apresentar como 
Soldado Fuzileiro Naval. Pouco depois, começam a 
ouvir o tom mais forte dos seus instrutores e, a partir 
daquele momento, percebem que naquele lugar não 
existe conforto, que não estão ali para receberem 
carinho e que será necessária muita superação para 
ficarem naquele curso até o fim. Aquele é um lugar 
para homens de fibra e de coragem. Os dias passam 
a começar muito cedo e a terminar muito tarde. Co-
meça a batalha!

 Os AFSD correm ou marcham o tempo todo. 
Eles pagam flexões por todas as razões, inclusive por 
comemoração ou para servir de agradecimento. Eles 
são ensinados a transpirar vibração, a cumprimenta-
rem em voz alta, a cantarem suas canções militares 
em alto volume, a manterem seus armários e suas ca-
mas com arrumações padronizadas e, na primeira vez 
que ousam questionar uma determinação, aprendem 
que saber cumprir ordens é o primeiro passo para um 
dia saber comandar. O tempo nunca parece suficiente 
para comerem, para arrumarem a cama, para troca-
rem de roupa, para tomarem banho e para estarem 
todos juntos em formatura, mas aqueles poucos mi-
nutos são tudo que eles têm.

 Muitos ficam pelo caminho. Desistem, pois 
parece uma loucura passar a vida daquela maneira. 
Todos, em algum momento, se perguntam o que os 
fez deixar o conforto e o amor de casa para esta-
rem ali. Mas o dia seguinte chega e novos desafios se 

CIAMPA: "Aqui Nascem os Combatentes Anfíbios"
apresentam. No momento em que voltam a esquecer 
do que amam e continuam sua luta para transpor o 
próximo obstáculo,eles ainda não sabem, mas come-
ça a nascer, em cada AFSD, um Combatente Anfíbio. 

 A cada dia, os alunos veem seus instrutores 
cultuarem valores como Honra, Competência, De-
terminação e Profissionalismo. Eles aprendem a res-
peitar os símbolos nacionais e cantar com amor os 
Hinos do Brasil e da Marinha do Brasil. Descobrem 
que o único caminho para superarem a dificuldade 
é marcado pela união com seus companheiros, pela 
coragem moral em assumir seus erros individuais, 
pela camaradagem, pela solidariedade, pelo respeito 
ao próximo e por fazer o melhor a cada dia. Isso se 
reflete nas marchas, nas pistas de cabos e obstácu-
los, nas provas, nos exercícios e em todos os demais 
momentos. Onde houver dificuldade, Fuzileiros Na-
vais avançam e vencem, sem ninguém ficar para trás. 
Assim, nasce a essência dos Soldados: cidadãos que 
respeitam o seu país e o seu povo, que defendem e 
cultuam os devidos valores morais e um indivíduo 
com a força e o conhecimento necessários para ser-
vir a sua gente, a qualquer momento e a despeito das 
adversidades.

 Ao final, os instrutores que eram vistos 
com medo, passam a ser admirados. Todos os alu-
nos percebem que a missão deles era simplesmente 
mostrar como vencer um caminho que eles mesmos 
já haviam percorrido. Ao fazerem, emocionados, o 
juramento à Bandeira do Brasil, envergando a farda 
branca, perante seus entes amados, Fuzileiros Na-
vais estão prontos para o próximo desafio, pois sa-
bem que entrar um jovem e sair um soldado foi ape-
nas o primeiro passo. A verdadeira vitória na vida só 
é alcançada por meio da luta diária, buscando sem-
pre a excelência individual, ao longo de muitos anos. 
Onde houver uma missão a cumprir, é dever avançar 
e vencer!

 Soldados Fuzileiros Navais, Combatentes 
Anfíbios, da Turma I/2018, foi uma das maiores hon-
ras da minha vida estar à frente dos senhores nessa 
história! Tenho a confiança de que manterão a chama 
acesa do Corpo de Fuzileiros Navais e elevado o nome 
da Marinha do Brasil! Onde houver o chamamento do 
dever, bradem com todo amor: ADSUMUS!

Marco Antonio NEPOMUCENO Junior 
Capitão de Corveta (FN)
Comandante do Corpo de Alunos

Palavras do Comandante do Corpo de Alunos
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