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AE Leonardo Puntel 

  

Transmissão do cargo de Comandante de 
Operações Navais 

ealizou-se em 4 de abril, no Rio de Janeiro, a 

cerimônia de transmissão do cargo de 

Comandante de Operações Navais. O evento 

foi presidido pelo Comandante da Marinha, 

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior, a 

bordo do Porta-Helicópteros Multipropósito 

Atlântico. A cerimônia contou com a presença de 

autoridades militares e civis. Na ocasião, o 

Almirante de Esquadra Leonardo Puntel assumiu o 

cargo, após um ano e três meses de comando do 

Almirante de Esquadra Paulo Cezar de Quadros 

Küster. O Comando de Operações Navais é 

responsável pelo setor operativo da Marinha do 

Brasil. Sua missão é aprestar e empregar as Forças Navais, Aeronavais e de 

Fuzileiros Navais subordinadas, a fim de contribuir para a defesa da Pátria, 

para a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem, para o 

cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em lei e para o apoio à 

política externa.                                                            Fonte: Poder Naval 

 

Primeiro avião transporte Turbo-Trader KC-2 da 

Marinha, deve voar em setembro 
 

 primeiro voo da aeronave Grumman C-1A Trader, oriundas da 

Marinha dos Estados Unidas, e recondicionada para a Marinha do 

Brasil deve ocorrer em setembro de 2019. O avião terá como missão 

o transporte de carga/pessoal e o reabastecimento em voo (COD/AAR). A 
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Imagem ilustrativa do novo Navio de Apoio 

Antártico. 

                                                                        A. Galante 

 
KC2 – Turbo Trader. 

empresaa Elbit Systems, ESA e a subsidiária brasileira AEL Sistemas estão 

trabalhando juntas em novos aviônicos para o cockpit do avião e entregar 

quatro aeronaves até 2021. 

 A aeronave, que será conhecida como KC-2 na Marinha do Brasil, 

também terá novos motores 

turboélice Honeywell TPE331-

14GR-801Z, unidades auxiliares 

ESA RE100CS (APUs), sistemas 

de geração de oxigênio a bordo 

(OBOGS), um sistema de 

controle ambiental, e novos 

sistemas de comunicação. 

 A engenharia inteligente permite que a empresa contratada para a 

modernização modifique o C-1A em um reabastecedor aéreo. Desde que os 

tamanhos dos motores encolheram ao longo do tempo, enquanto aumentam 

a capacidade/potência, as naceles originais no C-1A agora têm espaço para 

os equipamentos de reabastecimento.                            Fonte: Poder Naval 

Marinha apresenta os planos para o novo Navio de 

Apoio Antártico 

 Marinha do Brasil expôs 

durante feira especializada 

em Segurança e Defesa no 

Rio de Janeiro, os planos para a 

obtenção de um novo navio para 

substituir o atual Navio de Apoio 

Oceanográfico (NApOc) Ary Rongel 

(H 44). Por meio da publicação no 

Diário Oficial da União, uma 

Solicitação de Informações ou 

Request For Information – RFI, para buscar dados preliminares de projetos 

técnicos de empresas que tenham a experiência comprovada na construção 

de navios polares. 

 

 Em 2016 o Estado Maior da Armada (EMA), aprovou o Programa de 

Obtenção de Meios Hidroceanográficos (PROHIDRO), dentro do Programa de 

Construção do Núcleo do Poder Naval, que prevê a obtenção de um navio 
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Banda Sinfônica do CFN. 

capaz de operar em águas polares com presença de gelo. O projeto do 

NApAnt inclui a aquisição dos equipamentos e sistemas científicos, dos 

planos de gestão do ciclo de vida, do apoio logístico integrado e de 

manutenção, afim de contribuir com o PROANTAR e na segurança da 

navegação na região Antártica.                         Fonte: Defesa Aérea e Naval 

 

Banda Sinfônica do Corpo dos Fuzileiros Navais se 
apresentou no Rio de Janeiro 
 

m concerto alusivo aos 211 anos do CFN, a Banda Sinfônica do Corpo 

de Fuzileiros Navais (CFN) apresentou-se no Theatro Municipal do Rio 

de Janeiro, nos dias 3 e 4 de abril, com o tema “Uma Viagem pelo 

Cinema”,, nos dias 3 e 4 de abril, para cerca de quatro mil pessoas, entre 

militares, familiares e convidados.  

  

 O espetáculo, dividido em duas 

fases, contemplou trilhas sonoras de 

filmes clássicos do cinema, como “Star 

Wars”, “A Lista de Schindler” e “E.T.”, 

contando com a participação das gaitas 

de fole da Banda Marcial do CFN, do 

coro do CFN e do coro feminino de 

oficiais da Marinha. Representando o 

cinema nacional, o cantor Daniel fez 

uma participação especial no dia 4 de 

abril, empolgando o público com a 

canção “O Menino da Porteira”, tema do longa-metragem homônimo, além 

de sucessos como “Adoro Amar Você”, “Estou Apaixonado” e “Romaria”. 

  

 O concerto da Banda Sinfônica é realizado anualmente no Theatro 

Municipal e faz parte do calendário de comemorações do aniversário do CFN, 

e a ideia é apresentar a cada ano uma novidade. “Sempre tentamos inovar e 

surpreender o público. Por isso, este ano resolvemos fazer um passeio pelas 

trilhas sonoras de filmes famosos do cinema, apresentando um repertório 

inédito”, revelou o Imediato do CG/CFN.                                          Fonte: MB 
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