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Marinha do Brasil convida para treinamento anual
de Fuzileiros Navais em Formosa 

A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) realizará a Operação Formosa 2019, de 8 a 17 de

julho, no Campo de Instrução de Formosa (CIF), em Goiás. Considerado o maior exercício realiza-

do pela Marinha do Brasil no Planalto Central, a Operação Formosa visa manter as condições de

pronto emprego dos Fuzileiros Navais.

A Operação Formosa 2019 envolverá cerca de 1.800 militares, empregando aeronaves, veí-

culos blindados, carros lagarta anfíbios (CLAnf), mísseis superfície-ar (MSA), aeronaves remota-

mente pilotadas (ARP), obuseiros de artilharia e lançadores múltiplos de foguetes ASTROS. Todos

os armamentos e sistemas de armas empregarão munição real. A novidade do evento este ano será a

utilização do recém-adquirido Sistema Integrado de Comando e Controle do Corpo de Fuzileiros

Navais (SIC2CFN), um sistema que tem por objetivos facilitar o gerenciamento das ações no cam-

po de batalha, possibilitar a obtenção de dados, viabilizar a comunicação entre os elementos de

combate e realizar ações de guerra eletrônica contra forças adversas.

No dia 12 de julho, sexta-feira, ocorrerá a Demonstração Operativa (DemOp) aberta

para a cobertura da imprensa. A DemOp tem o intuito de apresentar uma síntese das princi-

pais atividades realizadas pelos Fuzileiros Navais. O evento seguirá a seguinte programação:

- 7h – Saída de Brasília em direção a Formosa

- A partir de 9h - demonstração de descontaminação de agentes nucleares, biológicos, quími-

cos e radiológicos (NBQR), de um Hospital de Campanha e de uma desativação de artefato

explosivo.

- apresentação do Sistema Integrado de Comando e Controle do Corpo de Fuzileiros Navais

(SIC2CFN)



- demonstração de manobra tática (com carros blindados e demais sistemas de armas).

- tempo para captação de imagens de apoio e entrevista com militares participantes da de-

monstração.

Os profissionais de mídia interessados em acompanhar a demonstração poderão realizar o

credenciamento, enviando e-mail para: fernanda.mendes@7dn.mar.mil.br. 

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

bilizados pela Marinha. O ponto de encontro para a saída de Brasília em direção ao Campo de Ins-

trução 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 será às 14h. É recomendável o uso de roupas leves, sapatos confortáveis e prote-

tor solar. 

SOBRE 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 exercí-

cios, a fim de preparar seus militares para atuar em diferentes tipos de conflito, desde os de alta in-

tensidade, tais como as guerras convencionais, até em operações de caráter humanitário e de paz.

Nos últimos dois anos, a FFE se destacou por atuar em Operações de Garantia da Lei e da Ordem

(GLO), em diferentes estados do Brasil, dentre elas as operações conduzidas pelo Gabinete de In-

tervenção Federal, no estado do Rio de Janeiro.
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