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Blindados da Marinha chegam ao Planalto Central para realizar treinamento  

em Formosa 

 

Realizada desde 1988, a Operação Formosa é o maior treinamento militar da Marinha do 

Brasil no Planalto Central. Este ano, a operação, pela primeira vez, contará também com a 

participação do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.  

 

Nesta terça-feira (10/8), pela manhã, comboio com veículos blindados, armamentos e outros 

meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília, a 

caminho do Campo de Instrução de Formosa (CIF). Na oportunidade, às 8h30, no Palácio do Planalto, 

serão entregues ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro da Defesa, Walter Souza 

Braga Netto, os convites para comparecerem à Demonstração Operativa, que ocorrerá no dia 16 de 

agosto, no CIF.  

 

A Operação Formosa tem o propósito principal de assegurar o preparo do Corpo de Fuzileiros 

Navais como força estratégica, de pronto emprego e de caráter anfíbio e expedicionário, conforme 

previsto na Estratégia Nacional de Defesa.  

 

Este ano, a Operação Formosa envolverá mais de 2.500 militares, da Marinha, do Exército e 

da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia, considerada a mais complexa das ações 

militares, empregando mais de 150 diferentes meios, entre aeronaves, carros de combate, veículos 
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blindados e anfíbios, de artilharia e lançadores de mísseis e foguetes. Foram transportadas 1.500 

toneladas de equipamentos do Rio de Janeiro para Brasília, num deslocamento de mais de 1.400 km. 

 

Os profissionais de imprensa interessados em realizar a cobertura jornalística da 

Demonstração Operativa no Centro de Instrução de Formosa, que será realizada no dia 16 de agosto, 

devem se credenciar junto ao Centro de Comunicação Social da Defesa (CCOMSOD), enviando o 

nome, número de documento de identidade e nome do veículo de comunicação para o  

e-mail: ccomsod@defesa.gov.br.  

 

 

Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil em evolução no terreno 
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Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) realizando manobras durante treinamento 

 

 

Sistema ASTROS realiza lançamentos múltiplos de foguetes 
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Serviço: 

Operação Formosa 2021    

Dia: 16/8 (segunda-feira) 

Horário: 9h 

Local: Centro de Instrução de Formosa - Rodovia BR 020, km 65, Formosa-GO. 
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