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APRESENTAÇÃO 
 

A Carta de Serviços ao Usuário (CSU), instituída pelo Decreto n° 9.094, de 17 de 
julho de 2017 – que revogou o Decreto n° 6.932, de 11 de agosto de 2009 – contempla as 
diretrizes que estabelecem a relação entre os Órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Federal e os usuários do serviço público. 

A presente Carta de Serviços objetiva divulgar, ao público-alvo deste Grupamento, 
os serviços disponíveis, seus requisitos e como acessá-los. Com a finalidade de reconhecer 
a importância da opinião dos seus clientes, esta Carta também disponibiliza informações 
pertinentes de como se emitir sugestões, efetivar reclamações, ou elogios, quanto aos 
serviços prestados e efetuar denúncias sobre eventuais ocorrências externas, assegurando 
a efetiva participação do usuário na avaliação e correção dos serviços prestados. 

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB) pauta sua visão de 
futuro na direção da melhoria contínua de suas ações, seguindo o azimute do Programa 
Netuno, o qual tem por finalidade contribuir para melhoria dos serviços e da 
administração organizacional, orientando e avaliando as práticas de gestão 
administrativa, utilizando técnicas e modelos de gestão atualizados, com foco na 
excelência no atendimento aos clientes. 

Dentro desse contexto de busca pela contínua melhoria na qualidade dos serviços 
prestados, o GptFNB, consoante às diretrizes da Alta Administração Naval e, por 
conseguinte do Governo Federal, traz a público sua Carta de Serviços ao Usuário, 
buscando estabelecer um virtuoso canal de comunicação com nossos clientes e usuários do 
sistema, além de atribuir maior transparência e visibilidade aos serviços prestados por 
nossa Organização Militar (OM). 

Destarte, este documento ao divulgar os serviços prestados por nossa OM, 
apresentando, de forma clara e objetiva, seus valores, finalidades, objetivos, características 
e seu compromisso, discorrendo sobre a maneira como cada um deles é tratado, de forma 
transparente, pretendendo assegurar a efetiva participação dos usuários dos nossos 
serviços no processo contínuo de avaliação, de desenvolvimento e/ou de aperfeiçoamento 
dos métodos gerenciais vigentes no GptFNB, e isto, seguramente, se constitui em um dos 
nossos principais objetivos organizacionais. 

 

ADSUMUS! 
 
 

Vannei de Almeida Silva Junior 
Capitão de Mar e Guerra (FN) 

Comandante 
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1. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL 
 

O mundo atual caracteriza-se, dentre outros fatores, pela velocidade e pela intensidade das mudanças 
nos mais variados campos da vida humana, transformando de forma contínua e sistemática a 
realidade. Esse processo, fruto do desenvolvimento tecnológico, globalização, urbanização, 
democratização e polarização social, afeta de forma significativa as organizações e seus modelos 
gerenciais, exigindo delas novas capacidades para se adaptarem ao novo contexto. 

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) foi um 
programa do Governo Federal, instituído pelo Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, que 
teve por objetivo estimular e apoiar os órgãos e entidades públicos a implementarem medidas de 
fortalecimento em sua gestão interna, a fim de oferecerem serviços de melhor qualidade aos 
cidadãos. Tal Programa foi revogado pelo Decreto n° 9.094, de 18 de julho de 2017. 

Para também simplificar a prestação de serviços públicos, o Decreto n° 9.094 estabeleceu 
que os cidadãos não terão que entregar atestados, certidões ou outros documentos que constem em 
uma base de dados oficial da administração pública para usufruir de um serviço. Soluções 
tecnológicas estão sendo implantadas para melhorar as condições de atendimento e de 
compartilhamento das informações, tornando a administração pública mais unificada e integrada 
de políticas com o compartilhamento de informações. O Decreto também determinou a utilização 
de pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços e sua análise para reorientar e ajustar a 
prestação dos serviços. 

Outra mudança foi a ressignificação da “Carta de Serviços ao Usuário”, instituída 
anteriormente pelo Decreto nº 6.932/2009. A nova Carta deve ser elaborada e divulgada pelos 
órgãos e entidades do Executivo Federal e deverá apresentar e informar as formas de acesso aos 
serviços e os compromissos e padrões de qualidade do atendimento ao público. Devem constar 
nessa Carta, informações como: o serviço oferecido pelo órgão; os documentos necessários; o 
prazo para a prestação do serviço; as formas de acesso ao serviço; entre outras. 

A Marinha do Brasil (MB), desde 2007, vem modernizando seu sistema de gestão, 
adequando-o inicialmente ao GESPÚBLICA e agora ao Decreto nº 9.094/2017. O atualizado 
Programa Netuno apresenta novas metodologias e ferramentas gerenciais, entre as quais o 
Planejamento Estratégico Organizacional (PEO), que para sua elaboração considera os 
documentos de planejamento nacional e militar de alto nível, buscando atender às expectativas da 
sociedade brasileira, como as expressas na Política Nacional de Defesa, na Estratégia Nacional de 
Defesa e de suas decorrentes Política Militar de Defesa e Estratégia Militar de Defesa. 

Os documentos anteriormente mencionados e a Missão da Marinha orientam a elaboração 
do Planejamento Estratégico da Marinha, o principal instrumento de planejamento de longo prazo 
da Força, que norteia as ações da MB e é desdobrado nos Planos de Direção Setorial. 

Em face desse desafio, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB) procedeu 
a elaboração do seu PEO para orientar suas ações e seus esforços de forma integrada e alicerçada 
nos documentos de planejamento de alto nível. Foram observadas a Missão e a Visão da Marinha 
de modo que a execução das ações nelas estabelecidas possam contribuir para a consecução dos 
objetivos do PEM, do PEO do Comando do 7º Distrito Naval (Com7ºDN) e, por conseguinte, para 
o cumprimento da Missão e o alcance da Visão da MB, que seguem abaixo discriminadas: 

 

Missão da MB: “Preparar e empregar o Poder Naval, a fim de contribuir para a Defesa da Pátria; 
para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem; para 
o cumprimento das atribuições subsidiárias previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa”. 
 

Visão de Futuro da MB: “A Marinha do Brasil será uma Força moderna, apresentada e motivada, 
com alto grau de independência tecnológica, de dimensão compatível com a estrutura político-
estratégica do Brasil no cenário internacional, capaz de contribuir para a defesa da Pátria e salvaguarda 
dos interesses nacionais, no mar e em águas interiores, em sintonia com os anseios da sociedade”. 
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1.1. BREVE HISTÓRICO 
 

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB) foi criado pelo Decreto nº 51.321 de 2 de 
setembro de 1961, data em que se comemora o aniversário da unidade. Fruto de uma marcha à pé do Rio 
para Brasília, teve seu aquartelamento inicial na Área Alfa. 

Em 10 de agosto de 1970 teve inauguradas suas instalações à beira do lago Paranoá, em 
Brasília, onde teve sua primeira bandeira hasteada pelo Presidente da República. 

Em 11 de março de 1974 foi criado o Quartel do Campo de Adestramento do GptFNB (CADEST) 
que deu origem ao atual Centro de Instrução e Adestramento de Brasília Almirante Domingos de Mattos 
Cortez (CIAB), criado em 1997. 

Em 1969 passou a contar com um Pelotão de Motociclistas. Atualmente possui capacidade de 
realizar até duas escoltas presidenciais simultâneas. 

Em 1975 passou a contar com cães de guarda – inicialmente para o Paiol de Munição – e em 1981 
passou a contar com cães adestrados. Atualmente conta com cães adestrados para Controle de Distúrbios, 
cães de ataque e cães de faro para  explosivos e entorpecentes. 

Em 2003 aderiu ao Programa Forças no Esporte, contribuindo para a redução dos riscos sociais, a 
valorização do indivíduo, o fortalecimento da cidadania e a inclusão, por intermédio do esporte. 

No período de 2013 a 2016 participou do ciclo de Grandes Eventos, sendo atuante na Copa das 
Confederações, na Copa do Mundo FIFA®  e nos Jogos Olímpicos® Rio-2016 (modalidade Futebol). 

Em 2014 recuperou sua capacidade de operação lacustre e ribeirinha. 
Em 2020 apoiou logisticamente a repatriação de nossos Nacionais da Cidade chinesa de Wuhan e 

vem contribuindo com os Órgãos de Saúde Pública no combate à pandemia  COVID-19. 
Em 2003 foi agraciado com a medalha Grão-Mestre da Ordem do Mérito Naval, passando a 

ostentá-la em sua Heráldica. Também possui as seguintes condecorações: Grão-Mestre da Ordem de Rio 
Branco; Grão-Cavaleiro da Ordem do Mérito Anhanguera; Grão-Mestre da Ordem do Mérito de 
Brasília; Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho; Ordem do Mérito Judiciário Militar; Grão-
Mestre da Ordem do Mérito Forças Armadas; Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar; Grão-
Mestre da Ordem do Mérito Cívico; Ordem do Mérito Cultural; e Medalha Parceiros da Escola. 

 
1.2 MISSÃO DO GRUPAMENTO 
 Contribuir para o preparo e aplicação do Poder Naval, na área sob jurisdição 
do Comando 7º Distrito Naval (Com7ºDN), estando apto a participar de operações 
terrestres de caráter naval destinadas a prover a defesa de instalações navais e de 
outros elementos componentes do Poder Marítimo, bem como realizar operações de 
segurança interna, compatíveis com sua composição, conforme lhe forem atribuídas 
pelo Com7ºDN. 
 
1.3 VISÃO DE FUTURO 

 Alcançar até 2025, padrão de excelência no cumprimento de suas tarefas 
operacionais, de representação e administrativas, sendo reconhecido como o 
Grupamento de Fuzileiros Navais referência em Controle de Distúrbios, Ordem 
Unida, Gestão Estratégica e Operações Militares no Cerrado. 
 
1.4 VALORES DA ORGANIZAÇÃO 
      Os valores são norteadores da gestão estratégica. São eles que inspiram o 
comportamento das pessoas que nela atuam. Além dos princípios constitucionais, que 
devem ser observados em toda a Administração Pública (Legalidade, Impessoalidade, 
Moralidade, Publicidade e Eficiência), o GptFNB, para alcançar sua Visão de Futuro, 
seguirá os fundamentos de excelência: pensamento sistêmico; inovação; aprendizagem 
organizacional; liderança e constância de propósitos; orientação por processos e 
informações; geração de valor; comprometimento com as pessoas; foco na sociedade; 
desenvolvimento de parcerias; responsabilidade social; controle social e gestão participativa. 
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Complementarmente, também foram estabelecidos como valores norteadores do GptFNB: 
 

 Proatividade - destacar-se obtendo vasto conhecimento na sua área de atuação, 
fazendo considerações com maior aprofundamento e qualidade ao ponto de 
antecipar-se às situações; 

 Conformidade - valorizar e respeitar os requisitos e exigências da OM, 
valorizando assim práticas tradicionalmente consagradas; 

 Segurança - manter a ordem e uma mentalidade de contrainteligência, 
assegurando proteção de áreas que possam comprometer a segurança da OM; 

 Integridade - atender as regras de conduta compatíveis com o comportamento 
militar naval desejado; 

 Honestidade de propósito - conduzir as atividades atribuídas com 
comprometimento e responsabilidade, mantendo transparência nos serviços 
prestados; 

 Autonomia - procurar valorizar desafios, em busca de aperfeiçoamento constante, 
com intuito de fazer da OM uma força reconhecida pelos serviços prestados; 

 Coragem – atuar com bravura e firmeza nas situações adversas que lhes forem 
apresentadas; 

 Sustentabilidade - empreender ações de caráter sustentável, primando que sejam 
ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente justas; 

 Disciplina - agir de acordo com as normas e os procedimentos que regem a vida 
militar e a sociedade civil; 

 Pioneirismo - compromisso com a inovação, visando a melhoria contínua no 
atendimento aos requisitos dos processos e serviços da OM; e 

 Efetividade - direcionar os esforços para a obtenção de resultados que contribuam 
para o cumprimento da missão do GptFNB. 

 Tradição - continuidade ou permanência dos nossos costumes, dos nossos valores, 
da visão de mundo e características essenciais dos Fuzileiros Navais. 

 
1.5 ATRIBUIÇÕES 

As atribuições do GptFNB são de amplo espectro, porém identificamos três 
vertentes principais: uma operativa, na qual o GptFNB tem a atribuição de nuclear 
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav) ou recompletar os 
GptOpFuzNav nucleados em Unidades da Força de Fuzileiros da Esquadra e realizar 
ações de emprego limitado da força; uma vertente de cerimonial, na qual o GptFNB 
possui a atribuição de representar a MB em cerimônias no Distrito Federal (DF) e 
nos estados de Goiás (GO) e Tocantins (TO), bem como realizar cerimônias militares 
da MB na Capital Federal; e uma terceira vertente, voltada para a segurança de 
instalações, tendo a atribuição de prover a defesa de instalações de interesse da MB, 
nos territórios de GO, TO e DF. 

O GptFNB também possui atribuições colaterais de caráter de apoio e 
administrativo, como fornecer combustível a mais de 15 OM do DF; alojar pessoal 
em trânsito pela área de Brasília; conduzir Programas Sociais; apoiar Inspeção Naval; 
prover a resposta à ameaças  de caráter Nuclear, Biológica, Química ou Radiológica 
(NBQR) e contribuir com a capacitação de militares das OM da MB no DF. 
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2. ÁREAS DE COMPETÊNCIA 
 

Como já visto, o GptFNB tem um amplo espectro de atuação, englobando três vertentes 
principais: uma operativa, uma de cerimonial e uma de segurança de instalações, além de suas 
atribuições colaterais, já mencionadas. No cumprimento de suas atribuições, suas principais 
áreas de competências são: 

 Operações, Adestramentos, Manobras Militares; 
 Representações, Formaturas Militares e Apresentações da Banda de Música; 
 Serviço de Guarda Interna e Externa, Serviço de Segurança de Autoridades; 
 Escolta de Batedores e Controle de Trânsito; 
 Condução de Projetos Sociais; 
 Hospedagem e Rancho para Militares em trânsito no DF e residentes na OM; 
 Atuar como OM prisional do Com7ºDN; 
 Apoio ao Treinamento Físico e Teste de Aptidão Física das OM de Brasília; e 
 Capacitação de Pessoal em Defesa NBQR, Ordem Unida e Abordagem de 

embarcações. 
 
 
3. ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
 

O atendimento ao público externo, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, é 
feito da seguinte forma: 

 Preferencialmente por ordem de chegada na sala de estado da Organização 
Militar, controlado pelo Sargento Contramestre, mesmo para os casos em que 
houver agendamento com setor específico. 

 Serão priorizados os atendimentos a idosos, pessoas portadoras de necessidades 
especiais (PNE), gestantes e lactantes. 

 O Tempo médio de espera para o atendimento é de 10 minutos. 
 Atendimento pela internet através do site: https://www.marinha.mil.br/gptfnb/ 
 Atendimento por correio eletrônico: gptfnb.ouvidoria@marinha.mil.br 

 
 
4. ATENDIMENTO ÀS INSTITUIÇÕES 
 

 Solicitações da Banda de Música e do Conjunto FuziJazz; 
 Apoio de Instalações para treinamento físico e adestramento; 
 Capacitação de Pessoal; 
 Visitas ao Grupamento; 
 Representações; 
 Apoio de Hospedagem e Rancho; 

 
 
5. COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 

Os profissionais do GptFNB se comprometem a prestar um atendimento claro e objetivo, 
pautado na ética e nos princípios institucionais. Será facilitado ao usuário o acesso às informações 
e aos procedimentos, em prol da transparência dos serviços prestados, com máximo empenho em 
atender/solucionar as demandas requeridas com cordialidade e atenção individualizada em um 
tempo de espera mínimo para atendimentos presencias e pelo telefone. 



- 9 de 14 - 

 
 
 
6. SERVIÇOS OFERECIDOS 
 

6.1 - Banda de Música 
  

 
A Banda de Música do GptFNB tem por finalidade realizar apresentações 

musicais solicitadas pela Marinha do Brasil e entidades civis de caráter cívico/social. 
Nossa Banda de Música participa de solenidades e apresentações cívico-militares, 

concertos didáticos, desfiles cívicos, inaugurações, cerimônias oficiais de diversas 
Instituições, dentre outros casos. Além da Capital Federal e Cidades Satélites, o grupo 
marca presença em cidades dos Estados de Tocantins, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, ao apresentar belas execuções de hinos e canções, pertencentes ao repertório das 
Bandas de Música da Marinha do Brasil. 

Suas apresentações também são solicitadas por diversas Instituições do Governo 
Federal e Distrital, incluindo o Congresso Nacional, Ministérios, Tribunais, Câmaras 
Legislativas e Escolas, da mesma forma, ela atua em Embaixadas de diversas 
nacionalidades, dentre outros tipos de eventos sociais, beneficentes ou diplomáticos de 
interesse da Marinha do Brasil. 

Todas as solicitações para apresentações da Banda de Música deverão ser 
encaminhadas ao GptFNB com antecedência mínima de 10 dias, sempre que 
possível. O e-mail para contato é: gptfnb.secom@marinha.mil.br. 

Para que não seja prejudicado o desempenho, a qualidade e o propósito das 
apresentações da Banda de Música fora das cerimônias que envolvam a participação 
da MB, serão observadas as seguintes condições básicas, sem as quais as solicitações 
não serão atendidas: 

 a) O órgão público solicitante deverá dispor de pessoa para contato, a 
qual ficará responsável pelo cumprimento dos acertos realizados devendo, também, 
indicar a pessoa que irá recepcionar e orientar a Banda de Música, quanto à 
programação do evento e o posicionamento no local da apresentação; 

 b) Quando a apresentação da Banda de Música ocorrer sob forma de 
concertos ou retretas, seja em teatros, auditórios ou praças públicas, o órgão público 
solicitante deverá dispor de equipamentos e mobiliários necessários à boa instalação 
e apresentação da Banda de Música, tais como: cadeiras, microfones, mesa de som, 
caixas acústicas, iluminação adequada, etc; e 

 c) Não serão consideradas as solicitações para participação em atos 
político-partidários ou que visem propaganda política, comercial ou imobiliária, bem 
como para execução de música de fundo em jantares ou recepções. 
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6.2 - Escolta de Motociclistas Militares (Batedores) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
6.3 - Apoio de Cães (Patrulhamento, Guarda e Faro) 
 

 
 
 
 
  

      O Pelotão de Motociclistas do GptFNB tem condição 
de realizar escoltas com Batedores do tipo presidencial, 
simples e mista, com efetivo de 11, 9 e 6 motociclistas, 
respectivamente. 
      A motocicleta utilizada nas escoltas é a tradicional 
Harley-Davison Road King Police. 
       As solicitações de escoltas deverão ser 
encaminhadas ao GptFNB, com antecedência mínima de 
15 dias, sempre que possível. Este comando assessorará 
o Comando do 7º DN, a quem cabe autorizar a escolta e 
informar ao solicitante quanto ao atendimento.   
      Pedidos no âmbito da Marinha do Brasil deverão ser 
realizados por mensagem, nos demais casos, por ofício. 
O e-mail para contato é: gptfnb.secom@marinha.mil.br. 
 

        O GptFNB possui cães de faro, guarda e 
proteção, das raças, pastor belga (malinois), 
rottweiler e labrador. 
       Todas as solicitações de apoio deverão ser 
encaminhadas ao GptFNB, com antecedência 
mínima de 10 dias, sempre que possível. Após a 
coordenação necessária, o pedido será respondido à 
Instituição solicitante. 
       Pedidos no âmbito da MB deverão ser realizados 
por mensagem e, nos demais casos, por ofício. O e-
mail para contato é: gptfnb.secom@marinha.mil.br. 
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6.4 – PROGRAMAS SOCIAIS 
 
 6.4.1 Programa Segundo Tempo – Forças no Esporte 
 

 O Programa é desenvolvido pelo 
Ministério da Defesa, em parceria com 
os Ministério da Cidadania, da 
Educação e da Mulher, Família e 
Direitos Humanos. A finalidade do 
Programa é de promover a valorização 
pessoal, fortalecer a integração social e 
a cidadania e reduzir riscos sociais dos 
beneficiários, por meio do acesso à 
prática de atividades esportivas e 
físicas saudáveis e de atividades 
socialmente inclusivas, realizadas no 

contraturno escolar. O Programa Forças no Esporte conta com o apoio da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, onde são desenvolvidos os Núcleos do PROFESP. 
 Iniciado em 2003, o Núcleo do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília é o 
mais longevo do DF. Atualmente atende quase quatrocentas crianças e adolescentes, em 
idade de 7 a 16 anos, de ambos os sexos, oriundos das localidades da Vila Planalto, Vila 
Varjão e Paranoá Estrutural, este último para crianças que estudam no Varjão. A seleção 
dos jovens, bem como o controle para ingresso, cadastramento e acompanhamento social, 
é realizado pelos Centros de Referência de Assistência Social de Brasília e do Varjão 
(CRAS-Brasília e CRAS-Varjão). O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
disponibiliza transporte dos jovens até o Programa, alimentação, assistência medico-
odontológica, atividades culturais, orientação moral e cívica, reforço escolar, coral, 
atletismo, futebol de campo, vôlei, futsal, handebol, natação, tênis, recreação, judô, Caratê, 
Remo, Vela e canoagem. Contato para ingresso: 
 

a) Centro de Referência e Assistência Social de Brasília (CRAS-Brasília): 
Endereço: SGAS (Setor de Grandes Áreas Sul), Quadra 614/615, Lote 104 B, Asa Sul, Brasília-
DF, CEP: 70200-740. 
E-mail: cras_bsb@sedes.df.gov.br 
 

b) Centro de Referência e Assistência Social do Varjão (CRAS-Varjão): 
Endereço: Quadra 07, Conjunto D, Área Especial 01, Varjão, Brasília-DF, CEP: 71540-400. 
E-mail: crasvar@sedes.df.gov.br 
 
 6.4.2 Projeto João do Pulo  

O Projeto João do Pulo, uma vertente do Programa Forças no Esporte que 
tinha como objetivo inicial promover a reintegração social dos militares que adquiriram 
algum tipo de deficiência física. Hoje é direcionado ao atendimento de pessoas com defi-
ciência, priorizando as crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade, jovens e adolescentes 
em estado de vulnerabilidade social. Para o seu melhor funcionamento, conta com o apoio 
do Ministério da Cidadania, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 
e do Ministério da Educação, além de uma rede colaborativa de parceiros. 

Está prevista sua implementação para 2021 no GptFNB. No momento, a par-
ticipação de todos é muito bem-vinda para que possamos desenvolver um Projeto efetiva-
mente voltado para os anseios de nossa comunidade, parceiros e colaboradores.  

Nosso e-mail para contato é: gptfnb.ouvidoria@marinha.mil.br 
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6.4.3 Projeto Raquel de Queiroz Arte & Cidadania  
  

 
 

O Projeto terá inicio em fevereiro de 2021 e terá duração inicial de doze meses. 
Será conduzido primordialmente por intermédio de parcerias. 

Para sugestões e maiores informações sobre o Projeto Raquel de Queiroz, 
acesse: www.alphacultural.com.br ou envie mensagem para: faro@marinha.mil.br. 
 
 
6.5 Respostas à ameaça NBQR 
 

O Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília realiza ações limitadas em 
Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), além de estar atuando 
no emprego da máxima capacidade operativa para apoiar os Órgãos de Saúde 
Pública no combate ao COVID-19. 
 

 
 

 O Grupamento também atua na capacitação básica em desinfecção biológica, 
voltada para o enfrentamento ao COVID-19, com adestramento de 35h de carga 
horária (uma semana), nas instalações do GptFNB. Para solicitações entrar em 
contato  pelo e-mail: gptfnb.secom@marinha.mil.br ou pelo telefone: (61) 3521-5984 
           

   O Projeto prevê a realização de ofi-
cinas culturais de música instrumen-
tal, canto coral e Balé para crianças e 
jovens em vulnerabilidade social, no 
contraturno escolar, com o objetivo 
de aumentar o potencial criativo por 
meio da arte e desenvolver a cidada-
nia nos participantes 
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6.6 - Visita Institucional ao GptFNB 

 
Todas as solicitações para visita extra-
MB ao Grupamento deverão ser 
encaminhadas com antecedência 
mínima de 10 dias e informação ao 
Comando do 7°DN,.  
 Após a coordenação necessária, será 
respondido à Instituição solicitante. 
Pedidos deverão ser realizados por 
ofício. O telefone para contato é: (61) 
3521-5984. O e-mail é: 
gptfnb.secom@marinha.mil.br.  
 

 
 
6.7 Alojamento de Trânsito 
 

Em suas instalações, o GptFNB dispõe de alojamentos de trânsito para Oficiais 
e Praças que estejam viajando a serviço pela capital federal. Para realizar as reservas 
de diárias, a Instituição a qual pertence o militar deverá entrar em contato com o 
Imediato do GptFNB, para verificar a possibilidade da reserva. Havendo 
disponibilidade, a Instituição solicitante encaminhará uma mensagem ao GptFNB 
para oficializar o pedido. O e-mail para contato é: gptfnb.secom@marinha.mil.br. O 
telefone para contato é: (61) 3521-5984. 
 
 
6.8 Apoio ao Escotismo 
 

 

 
Para maiores informações fale conosco pelo telefone (61) 3521-5984 ou pelo correio 

eletrônico : gptfnb.secom@marinha.mil.br 
 
 

O GptFNB apoia o escotismo, particularmente os 
Escoteiros do Mar, em caráter educacional e 
voluntário. 

O apoio dar-se-á por meio de visitas 
institucionais, palestras, atividades pedagógicas e 
físicas, instruções e apoio ao ensino. 

Os Grêmios estudantis das escolas militares e 
cívico-militares poderão ser apoiadas, nos mesmos 
moldes do escotismo, mediante coordenação entre 
a Escola interessada e o GptFNB. 
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Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. 

 
 
 

Capitão de Mar e Guerra (FN) VANNEI DE ALMEIDA SILVA JUNIOR 
Comandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília 
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