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A Marinha do Brasil (MB) lamenta informar o falecimento de um Sargento na noite de 

ontem (1º), em sua residência, na Zona Norte do Rio de Janeiro

amigos do militar, que servia no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo.

Uma equipe está prestando assistência social, psicológica e religiosa à família do militar. 

A apuração sobre as causas e as circunstâncias da mort

policiais competentes. Ademais, estão em andamento procedimentos administrativos internos 

relacionados aos fatos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contato: 
Assessoria de Comunicação Social
Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
Telefones: (21) 99805-7866 / (21) 2126
E-mail: cgcfn.comsoc@marinha.mil.br
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NOTA OFICIAL 
 

Em 2 de junho

A Marinha do Brasil (MB) lamenta informar o falecimento de um Sargento na noite de 

ontem (1º), em sua residência, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e se solidariza com 

que servia no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo.

Uma equipe está prestando assistência social, psicológica e religiosa à família do militar. 

A apuração sobre as causas e as circunstâncias da morte está em curso pelas autoridades 

policiais competentes. Ademais, estão em andamento procedimentos administrativos internos 
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Rio de Janeiro-RJ. 

Em 2 de junho de 2022. 

A Marinha do Brasil (MB) lamenta informar o falecimento de um Sargento na noite de 

lidariza com os familiares e 

que servia no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo. 

Uma equipe está prestando assistência social, psicológica e religiosa à família do militar.  

e está em curso pelas autoridades 

policiais competentes. Ademais, estão em andamento procedimentos administrativos internos 


