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MARINHA DO BRASIL CONVIDA PARA TREINAMENTO ANUAL

DE FUZILEIROS NAVAIS EM FORMOSA (GO) 

 

A Marinha do Brasil, por intermédio da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE),

realizará a Operação Formosa 2018, de 21 de setembro a 3 de outubro de 2018, no

Campo de Instrução de Formosa (CIF), pertencente ao Exército Brasileiro, no estado

de Goiás. Considerado o maior exercício realizado pela Marinha do Brasil no Planalto

Central, o propósito da Operação Formosa é manter as condições de pronto emprego

dos Fuzileiros Navais, particularmente da Força de Emprego Rápido (FER).

A Operação Formosa 2018 envolverá cerca de 1.700 militares e contará com a

participação de Fuzileiros Navais de Marinhas Amigas, tais como Estados Unidos da

América, Paraguai e Equador. O exercício empregará aeronaves, veículos blindados,

carros lagarta anfíbios (CLAnf), mísseis superfície-ar (MSA), aeronaves remotamente

pilotadas  (ARP),  obuseiros  de  artilharia  e  lançador  múltiplo  de  foguetes  ASTROS.

Todos os armamentos e sistemas de armas empregarão munição real. 

No dia  3  de  outubro,  quarta-feira,  haverá  uma Demonstração  Operativa

(DemOp) aberta para a cobertura da imprensa. A DemOp tem o intuito de apresentar

uma síntese das principais  atividades realizadas pelos  Fuzileiros  Navais.  O evento

seguirá a seguinte programação:

- 7h15 – Saída de Brasília em direção a Formosa;

-  A partir  de  9h  –  Visita  a  uma  Unidade  Avançada  de  Trauma  e  Posto  de

Recebimento e Tratamento de Baixas (Medicina Operativa); entrevistas com militares

da área de saúde; demonstração de descontaminação Nuclear Biológica, Química e

Radiológica  (NBQR)  em  paciente  contaminado;  demonstração  de  desativação  de

artefato explosivo; 

- 10h – Deslocamento para o posto de observação de Pedra do Fogo;

- 10h50 – Início da demonstração de manobra tática; e

- 11h35 – Término da demonstração e entrevista com militares.



Os  profissionais  de  mídia  interessados  em  acompanhar  a  demonstração

poderão  realizar  o  credenciamento,  enviando  e-mail  para:

com7dn.imprensa@marinha.mil.br. 

A locomoção  da  imprensa  no  interior  do  evento  será  realizada  apenas  com

veículos disponibilizados pela Marinha. O ponto de encontro para a saída de Brasília

em direção ao Campo de Instrução de Formosa (CIF) será o anexo A, do Bloco N, da

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS - (Anexo do Comando da Marinha), com saída às

7h15, impreterivelmente. O horário aproximado do retorno do grupo está previsto para

às 14h. É recomendável o uso de roupas leves, sapatos confortáveis e protetor solar. 

A FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA

A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) é responsável por coordenar a área

operativa dos Fuzileiros Navais na Marinha do Brasil. A Força realiza anualmente uma

ampla gama de exercícios, a fim de preparar seus militares para atuar em diferentes

tipos de conflito, desde os de alta intensidade, tais como as guerras convencionais, até

em operações de caráter humanitário e de paz. Nos últimos dois anos, a FFE têm se

destacado  por  atuar  nas  Operações  de  Garantia  da  Lei  e  da  Ordem  (GLO),  em

diferentes estados do Brasil, dentre elas as operações conduzidas pelo Gabinete de

Intervenção Federal, no estado do Rio de Janeiro.

DEMONSTRAÇÕES E MEIOS DA OPERAÇÃO FORMOSA 2018
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