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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rio de Janeiro, 04 de março de 2021.

NOTA À IMPRENSA

Apresentação ao vivo alusiva aos 213 anos do Corpo de Fuzileiros Navais será substituída

por evento gravado

Em virtude do agravamento da atual situação pandêmica do Estado do Rio de Janeiro, a

Marinha do Brasil  resolveu cancelar a  apresentação ao vivo alusiva aos 213 anos do Corpo de

Fuzileiros Navais (CFN), que seria realizada nesta sexta-feira, dia 5 de março, às 19h. 

O evento, no entanto, será gravado na noite desta quinta-feira, 4 de março, com transmissão

programada para o dia 5 de março, às 19h, no canal oficial da Força no YouTube.

O público poderá prestigiar de casa a apresentação, que terá como palco a histórica Fortaleza

de São José, construída em 1736, na Ilha das Cobras, recanto privilegiado da Baía da Guanabara, na

cidade do Rio de Janeiro. Por meio de narrativas intercaladas por atrações musicais, culturais e pela

exibição de vídeos e projeções mapeadas, será contada um pouco da história do Corpo de Fuzileiros

Navais, que remonta ao dia 7 de março de 1808, quando aportava no Rio de Janeiro a Família Real

Portuguesa e, fazendo sua guarda, a Brigada Real da Marinha – origem do CFN. 

A tradicional Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, caracterizada por formar figuras

enquanto executa dobrados militares, será uma das atrações da noite. A Banda Sinfônica do CFN

também irá se apresentar, trazendo um repertório variado.

Os 20 anos do ingresso da primeira mulher no Corpo de Fuzileiros Navais será lembrado

durante  a  cerimônia,  que  prestará  uma homenagem às  militares  do  CFN,  inclusive  à  primeira

aspirante  da  Escola  Naval  que  optou  pelo  ingresso  no  Corpo.  A  ocasião  marca,  ainda,  a

demonstração dos novos meios operativos da Força e do novo uniforme camuflado do CFN. 

Ao longo da noite, o Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do Rio de Janeiro,

será iluminado, em homenagem à data.
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