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SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA de Campinas
SOAMAR Campinas
Fundada em 09/09/1982
Por uma mentalidade marítima!
CORVETA BARROSO REALIZA RESGATE HUMANITÁRIO NO MAR MEDITERRÂNEO

Sociedade Amigos da Marinha de Campinas
Acesse nossa página: www.soamarcampinas.org.br
E-mail: soamar@soamarcampinas.org.br
Telefones:+55 19 9 81427419.
Presidente SOAMAR Campinas: Christiane Chuffi.
Produção e divulgação: Presidente Christiane Chuffi
Colaboração: CMG (RM1) Ronald dos Santos Santiago.

No dia 4 de setembro, cerca de 13h30 hora de Brasília (18h30 na Itália), a Corveta “Barroso”
comandada pelo Capitão-de-Fragata Alexandre AMENDOEIRA Nunes, encontrava-se navegando
no Mar Mediterrâneo, a 170 milhas da terra mais próxima, Sicília, Itália, com destino à cidade de
Beirute (Líbano), quando recebeu um comunicado do Centro de Busca e Salvamento Marítimo
(MRCC) italiano, por meio do sistema automático de comunicações do serviço internacional de
Busca e Salvamento, sobre a existência de uma embarcação com risco de afundar com cerca de 400
migrantes, com destino à Europa. O MRCC solicitou ao navio brasileiro que se aproximasse da
posição conhecida da embarcação, a cerca de 150 milhas da terra mais próxima, Peloponeso,
Grécia, tendo o navio chegado ao local após uma hora de navegação.
Dois Navios-Patrulha italianos de pequeno porte se juntaram à cena de ação e, tendo em
vista a impossibilidade desses navios receberem os migrantes a bordo, a Guarda Costeira italiana
solicitou o apoio da Marinha do Brasil para efetuar o resgate e o posterior transporte para o porto
italiano de Catânia. O Comandante da Marinha do Brasil prontamente autorizou a prestação desse
apoio, a fim de salvaguardar a vida daquelas pessoas.
Foram recebidas 220 pessoas, dentre os quais 94 mulheres, 37 crianças e 4 bebês de colo,
muitos deles extremamente debilitados.

MENSAGEM DO COMANDANTE DA MARINHA ALUSIVA AO RESGATE DE
REFUGIADOS PELA CORVETA BARROSO
Meus comandados!
Com enorme orgulho assistimos, no fim de semana passado, a competente ação do
Comandante e Tripulação da Corveta Barroso no resgate e transporte a salvo para terra de mais de
200 refugiados – homens, mulheres e crianças que, nas águas do Mediterrâneo, fugiam dos
horrores de conflitos fratricidas.
Em nenhum momento houve hesitação por parte de nosso pessoal, aí também incluída a
Cadeia de Comando, quanto às medidas tomadas, seja na decisão de, cumprindo a Lei do Mar e os
ditames humanitários, fazer a rápida aproximação da cena de ação e recolher os refugiados, seja na
faina de embarque propriamente dita, ou ainda na assistência que foi prestada àqueles que de
tudo precisavam: cuidados médicos, agasalhos, alimentação, água e conforto.
Ao analisar o ocorrido, constatamos que as ações, que inicialmente pareciam conter uma
grande dose de voluntarismo e de improvisação para enfrentar uma circunstância inopinada,
caracterizaram, na realidade, padrões de elevado profissionalismo de uma tripulação que ao bem
se preparar para a missão de paz que vai desempenhar no Líbano, acabou mostrando-se capaz de
superar uma complexa situação de apoio humanitário.
O êxito alcançado foi fruto desse intenso adestramento e, acima de tudo, do elevado espírito
marinheiro que deve permear nossas tripulações. Na Ordem do Dia alusiva ao Sesquicentenário da
Batalha Naval do Riachuelo, afirmei que a vitória naquela ocasião não foi apenas fruto do destemor

de nossos heróis, mas principalmente consequência do esforço de preparação de uma Marinha
que, desde seus primórdios, destacou-se por cultivar profundo profissionalismo mesmo em
períodos de enormes carências ou inadequações de meios, e que assim continua sendo nos dias de
hoje.
Foi esse patrimônio de valor e profissionalismo que por certo inspirou aqueles que, na noite
do dia 4 de setembro de 2015, escreveram uma bela página da história naval brasileira e nos
fizeram renovar a fé nos destinos de nossa querida Marinha. Por algumas horas estivemos todos
nós marinheiros, todos nós brasileiros, embarcados na Corveta Barroso torcendo pelo sucesso da
faina de resgate.
BZ Corveta Barroso e a todos os que concorreram para o final feliz desse episódio!
EDUARDO BACELLAR LEAL FERREIRA
Almirante-de-Esquadra
Comandante da Marinha

No dia 14 de Setembro, com o navio atracado no porto de Beirute, com a presença do
Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar LEAL FERREIRA, representando
o Ministro da Defesa, Dr. Jaques Wagner, e do Ministro das Relações Exteriores, Embaixador
Mauro Vieira, o navio foi homenageado durante a cerimônia em que substituiu a fragata União na
Força-Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil).
A homenagem constituiu na outorga da Ordem do Mérito de Defesa e da Ordem do Rio
Branco, respectivamente condecorações do Ministério da Defesa e do Ministério das Relações
Exteriores.
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Como ingressar na Marinha do Brasil
Busque informações no site abaixo, Diretoria de Ensino da Marinha, sobre as oportunidades de
ingresso na Marinha do Brasil de acordo com o seu nível escolar, idade, sexo etc.
Fique atento a publicação de editais com as instruções específicas para cada processo seletivo.
Informe-se sobre as oportunidades de seguir carreira na Marinha do Brasil. Conheça a sua Marinha!

https://www.ensino.mar.mil.br/sitenovo/ingresso.html
facebook.com/ingressonamarinha

PROTEGENDO NOSSAS RIQUEZAS, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!”

Visite o site www.soamar.org

XI Simpósio Sobre Ondas, Marés, Engenharia
Oceânica e Oceanografia por Satélite

O INSTITUTO DE ESTUDOS DO MAR ALMIRANTE PAULO MOREIRA (IEAPM)
realizará no período de 6 à 9 de outubro de 2015 o XI SIMPÓSIO SOBRE ONDAS, MARÉS,
ENGENHARIA OCEÂNICA E OCEANOGRAFIA POR SATÉLITE (XI OMARSAT), no Hotel “A
Ressurgência”, em Arraial do Cabo – RJ.
Em 2015, este simpósio completa 20 anos e tem se mostrado um evento de excelência na área
da Oceanografia Física divulgando o estado da arte desses assuntos no Brasil e no exterior,
acompanhando os trabalhos em andamento e discutindo modernas técnicas e suas possibilidades de
aplicação.
O OMARSAT visa reunir pesquisadores, professores e profissionais da área, bem como de
estudantes de graduação, mestrado e doutorado de instituições de ensino de Ciências do Mar no País.

Saiba mais em: https://www1.mar.mil.br/ieapm/?q=xi_omarsat
Contato:
DEPARTAMENTO DE PESQUISAS
Rua Kioto, 253 - Praia dos Anjos - Arraial do Cabo - RJ - CEP: 28930-000
Tels: (22) 2622-9017 e 2622-9052
E-mail: omarsat.ieapm@gmail.com

MESTRADO PROFISSIONAL EM ESTUDOS MARÍTIMOS
A Marinha do Brasil, por meio da Escola de Guerra Naval (EGN) e de seu Centro de Estudos
Político-Estratégicos (CEPE), divulgou edital com o Processo Seletivo para ingresso no Programa
de Pós-graduação Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Estudos Marítimos, com início em 2016
(Turma 2016).
Os Estudos Marítimos são um campo acadêmico interdisciplinar de conhecimento, que inclui
direta ou indiretamente disciplinas que se conectam e relacionam-se com os mares e águas interiores,
tendo como finalidade o estudo das relações políticas e sociais do homem com o mar. A área de
concentração (Segurança, Defesa e Estratégia Marítima) se articula com os Estudos Marítimos em
três vieses. O viés da Segurança que se vincula à proteção das águas jurisdicionais brasileiras contra
atividades ilícitas ali praticadas, a salvaguarda da vida humana no mar, além de atividades
econômicas na área marítima denominada “Amazônia Azul”. O viés de Defesa que se insere na
política governamental de defesa armada como um componente essencial da soberania brasileira nos
mares, a organização de operações de paz, defesa costeira e projeção de poder e o viés de Estratégia
Marítima apontando para os caminhos necessários para se atingir os propósitos estabelecidos pelo
nível político nacional.
O Curso de Mestrado Profissional em Estudos Marítimos tem a proposta de preparar quadros
civis e militares, com ênfase no campo marítimo, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da
capacitação de pessoal especializado e fomentar pesquisas para a ampliação do conhecimento
acadêmico marítimo em áreas de interesse do poder marítimo e da defesa nacional.
O curso é homologado pelo Conselho Nacional de Educação (Parecer CNE/CES nº 55/2015,
de 29 de janeiro de 2015), tem carga horária de 360 horas presenciais (30 créditos de 15 horas) e
duração prevista de 2 (dois) anos letivos. Ressalta-se que, tendo em vista o enfoque profissional do
curso, é prevista a flexibilidade no oferecimento de horários de disciplinas presenciais em horários
diurnos e/ou noturnos para os alunos.
As informações complementares sobre o curso, propósito, área de concentração, linhas de
pesquisa, qualificação dos professores orientadores e vagas para orientação, encontram-se no edital
disponível no endereço: http://www.ppgem.egn.mar.mil.br.

PASSAGEM DE COMANDO DO NAVIO-TANQUE MARAJÓ

No dia 18 de setembro, com o navio atracado na Base Naval do
Rio de Janeiro, foi realizada a passagem de comando do NavioTanque Marajó. O Capitão-de-Fragata Antônio MÁRCIO FARIA
Machado passou o comando ao Capitão-de-Fragata Emerson Augusto
SERAFIM.

O evento presidido pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Amintas da
Silva VIAMONTE, Comandante do Esquadrão de Apoio, contou com a
presença das seguintes autoridades navais: Vice-Almirante (FN-RM1)
Carlos Alfredo Vicente LEITÃO, Assessor do Diretor- Geral do Pessoal
da Marinha;
Contra-Almirante JOSÉ RENATO de Oliveira ,
Coordenador de Manutenção de Meios da Marinha; e ContraAlmirante Wladmilson BORGES de Aguiar, Comandante da Força de

Apoio. A solenidade também foi prestigiada por diversos
Comandantes de navios, oficiais de marinha, além de familiares e
amigos.
O CMG(RM1) RONALD dos Santos Santiago, como excomandante dos dois oficiais prestigiou o evento.

O Navio –Tanque MARAJÓ tem como missão básica transportar
e transferir óleo diesel MAR-C ou MF-40 a outras unidades navais em
operação no mar, a fim de permitir o aumento das suas autonomias.
O navio foi incorporado em 1968, tem: 137,10 m de comprimento;
7,60 m de calado máximo; deslocamento carregado de 15.111 Ton e
4 estações de transferência.

O Comandante SERAFIM, compartilhando este momento de
grande satisfação profissional, com a sua esposa, Capitão-Tenente (T)
MÁRCIA FRANCO e da sua filha Maria Luisa.
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DATAS COMEMORATIVAS DE OUTUBRO 2015
01: 62º Aniversário do Depósito de Sobressalentes da Marinha no Rio de
Janeiro;
01: 162º Aniversário da Capitania dos Portos do Paraná;
01: 17º Aniversário do Centro de Manutenção de Embarcações Miúdas;
02: 17º Aniversário do 1º Esquadrão de Aviação de Interceptação e Ataque;
03: 168º Aniversário da Capitania dos Portos de Alagoas;
05: 73º Aniversário da Criação da Força Naval do Nordeste;
05: 3º Aniversário do Centro de Controle Interno da Marinha;
08: 28º Aniversario do Rebocador de Alto –Mar Tridente;
10: Dia dos Inativos da Marinha;
13: 83º Aniversario do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário;
13: 123º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar;
17: Dia do Maquinista;
17: 29º Aniversário do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo;
18: 43º Aniversário do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos da Marinha;
20: 139º Aniversário do Comando da Flotilha do Mato Grosso;
22: 179º Aniversário do Centro de Instrução Almirante Alexandrino;
23: 72º Aniversário do Centro de Adestramento Almirante Marques de Leão;
23: 52º Aniversário do Centro de Instrução e Adestramento Almirante Áttila
Monteiro Aché;
24: 158º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa
Catarina;
24: 158º Aniversário da Escola de Aprendizes de Marinheiro de
Pernambuco;
26: 33º Aniversário da Capitania Fluvial de Tabatinga;
28: Dia do Servidor Público;
29: 44º Aniversário da Comissão Naval Brasileira na Europa;
29: 44º Aniversário do Navio -Patrulha Poti;
31: 42º Aniversário do Centro de Educação Física Almirante Adalberto
Nunes; e
31: 19º Aniversário do Grupamento de Navios Hidroceanográficos.

Espaço Soamar Campinas
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A Diretoria da Soamar Campinas apresenta aos
aniversariantes do mês de Outubro votos de: saúde,
felicidades e muitos anos de vida no nosso convívio.

11: Paulo Roberto Ribeiro; e
27: Nelson Solcia.

33° ANIVERSÁRIO DA SOAMAR CAMPINAS
No dia 9 de setembro a Soamar Campinas completou 33 anos de sua fundação por abnegados admiradores
da Marinha do Brasil, capitaniados pelo falecido Sr. Juarez Alves. O histórico desta iniciativa está relatado nos
boletins de Setembro de 2013 e 2014, disponíveis no site da entidade.
Em 10 de setembro, a Soamar Campinas realizou uma reunião comemorativa conjunta com o Rotary Club
Campinas Sul, atualmente presidido pelo Sr. Mário Bozza Junior. Além dos associados tivemos a honrosa participação
das seguintes personalidades: Vice-Almirante Glauco CASTILHO Dall' antonia, Comandante do 8º Distrito Naval,
acompanhado da sua esposa Cristina, do seu irmão Engenheiro Juliano Castilho Dall' antonia e de sua cunhada
Nádia; Capitão-de-Mar-e-Guerra (RM1) RONALD dos Santos Santiago, Superintendente de Segurança do Centro
Tecnológico da Marinha em São Paulo, e sua esposa Maria José; Capitão-Tenente Ricardo CARVAJAL Oliveira, Oficial
de Inteligência do Escritório Técnico de Projetos do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo; e do Sr.
Gutemberg Felipi Martins da Silva, Chefe do Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo 102/SP, acompanhado da sua esposa
Rita de Cássia.

O Soamarino e Presidente do Rotary Clube Campinas Sul, Mário Bozza Junior, manifestou a satisfação de
acolher em sua sede a comemoração deste importante evento que retrata uma parceria tão antiga e produtiva.
A Presidente da Soamar - Campinas, Christiane Chuffi, agradeceu a presença de todos e aos diversos
colaboradores que ajudam a desenvolver as atividades da Sociedade, em especial o Comando do 8ºDistrito Naval.
Destacou a emissão mensal do Boletim Informativo que tem excelente aceitação e ampla divulgação no Brasil e no
exterior.
O Vice-Almirante CASTILHO, ao fazer uso da palavra para cumprimentar a Soamar Campinas frisou a
importância da existência da Soamar para incrementar a mentalidade marítima e divulgar o conceito tão importante
para a Marinha do Brasil que é o da “Amazônia Azul”.
No Boletim de Março de 2011, o CMG(RM1) RONALD escreveu na coluna "Palavra do Comandante" um
pequeno texto sobre "mobilidade social na Marinha do Brasil". Visando ampliar estas informações com um exemplo
prático, a Soamar Campinas convidou o Capitão-Tenente CARVAJAL para, nesta reunião comemorativa, contar aos
presentes a sua bela trajetória na Marinha do Brasil.
O Capitão-Tenente CARVAJAL, de forma bem clara, mediante a apresentação de slides bem elaborados, que
chamaram a atenção de todos, apresentou a palestra "Realizando sonhos pelas Águas da Marinha" onde falou: da
sua infância em Sorocaba; da sua família; dos colégios públicos onde estudou; e das orientações de como ingressar
na Marinha que recebeu do Sargento Fernandes, que servia em ARAMAR na época.
Prosseguindo falou sobre o ingresso na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina; do período que
serviu como Marinheiro no 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; o ingresso no Colégio Naval; o curso da

Escola Naval; a Viagem de Instrução para Guardas-Marinha no Navio-Escola "Brasil"; o período passado no Pantanal
como 2º Tenente a bordo do Navio-Patrulha "Poti"; o ingresso na Aviação Naval, onde realizou cursos no Centro de
Instrução e Adestramento Aeronaval e na Academia da Força Aérea até sua conclusão, se formando como primeiro
colocado no curso de Piloto Aviador Naval no 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução; a realização da segunda
Viagem de Instrução para Guardas-Marinha, como prêmio do Curso de Aviação, na função de instrutor do NavioEscola "Brasil"; a vida de piloto e instrutor de voo no 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução.
Finalizando, relatou seu último sonho realizado, experiência e transformação de vida com a peregrinação
que realizou em 2015 pelo "Caminho de Santiago de Compostela", onde percorreu aproximadamente 800 Km em 30
dias, iniciando na França e percorrendo toda a Espanha.
O fato é que com a sua bela narrativa de vida, o Capitão-Tenente CARVAJAL, apresentou a importância da
Marinha do Brasil na realização de seus sonhos, influenciando em várias fases de sua vida. Desde a escolha pela
carreira militar até a opção profissional de aviador naval, onde os acontecimentos e as oportunidades tiveram papel
significativo nessas conquistas. A trajetória desse Caminho, com certeza, foi consequência de decisões tomadas num
seguimento de eventos e tem como resultado o aprendizado, experiência e amadurecimento. Desta forma, mostrou
aspectos de determinação, superação e como a Marinha do Brasil permite a mobilidade social.
Vivas à MARINHA do BRASIL e a SOAMAR CAMPINAS!

‘
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SOAMAR CAMPINAS E MARINHA DO BRASIL PARTICIPAM DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Casa de Maria de Nazaré, em Campinas, é uma entidade de assistência social
que promove cidadania e o direito à vida digna de crianças, adolescentes e jovens em
situação de vulnerabilidade.
No dia 20 de setembro, em uma manhã de pura prestação de serviços à
comunidade, sem a cobrança de nenhum tipo de ingresso ou taxa ou controle de
entrada, foram realizados serviços como: aferição de pressão e diabetes, corte de
cabelo, exame de vista, assistências odontológica, psicológica, jurídica e de construção
civil, posto estendido do Poupa Tempo, exposição do trabalho de entidades assistências,
brincadeiras e atividades diversas para as crianças.
A Soamar Campinas montou barraca que contou com a presença de representantes
do Comando do 8º Distrito Naval para divulgar as ações da gloriosa Marinha do
Brasil e de como ingressar na Marinha.

Espaço MARINHA DO BRASIL
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PALAVRA DO COMANDANTE

MAX GUILHERME DE ANDRADE E SILVA
Capitão-de-Fragata (FN)
Comandante do GptFNBe

O GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE BELÉM
BREVE HISTÓRICO
O Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém (GptFNBe) originou-se da reorganização da Segunda
Companhia Regional de Fuzileiros Navais (2ªCiaRegFN), criada em 13 de outubro de 1932, através do Decreto-Lei
nº 21.957, assinado pelo Presidente da República GETÚLIO VARGAS, sendo o Ministro da Marinha Almirante
PROTÓGENES FERREIRA GUIMARÃES e o Comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o Capitão-de-Mar-eGuerra (FN) MILCÍADES PORTELA ALVES.
A 2ªCiaRegFN, inicialmente, era comandada pelo Primeiro-Sargento (FN) BERNADINO RODRIGUES,
pois não previa Oficiais em suas fileiras, e ao receber o comando do Destacamento Precursor na Guarnição do
Quartel General do Corpo de Fuzileiros Navais (GQG-CFN), no Rio de Janeiro, fez a mudança da mesma para
Belém-PA, em 02 de fevereiro de 1933. Por não haver instalações próprias, o Destacamento foi provisoriamente
instalado em alguns compartimentos do prédio que abrigava Serviço de Fazenda do então Arsenal de Marinha do
Pará, hoje a sede do Comando do 4° Distrito Naval (Com4°DN).

Embarque Destacamento 2ªCiaRegFN

Após 10 anos de atividade, mudou-se para as dependências da antiga Escola de Aprendizes Marinheiros do
Pará e, em 1949 transferiu-se para Base Naval de Val-de-Cães, porém, em 1956 mudou mais uma vez de endereço,
instalando-se na Hospedaria dos Imigrantes, no bairro do Tapanã, permanecendo neste local até 1959. Retornou para o
antigo Arsenal de Marinha do Pará e, em 04 de abril desse mesmo ano passou ter a atual denominação, Grupamento de
Fuzileiros Navais de Belém, através do Aviso Ministerial n° 0626.
Dois anos após, ocorreu um fato marcante para a história do GptFNBe, que foi o desmembramento de um
terreno pertencente à Base Naval de Val-de-Cães no bairro da Marambaia e o sonho de mudança para uma sede
própria foi delineado e aquecido nas mentes e corações daqueles aguerridos combatentes anfíbios. O local possuía
instalações simples e foi denominado Campo de Adestramento da Marambaia, ou simplesmente “CAM”, que acolheu
por um longo período uma Companhia de Fuzileiros Navais e uma Escola de Formação de Soldados Fuzileiros Navais.

Adestramento de Tiro da 2ªCiaRegFN

Pelotão de Recrutas da Escola de Formação de Soldados Fuzileiros Navais

No CAM, iniciou-se a construção de instalações adicionais destinadas a instrução, adestramento e preparação
de militares em ambiente exclusivamente de selva, numa ampla área ambiental que representa um teatro de operações
perfeito para o pronto emprego da tropa em missão de defesa da Amazônia, porém o GptFNBe permaneceu com sede
no complexo do Com4°DN até o ano de 2007.

Campo de Adestramento da Marambaia

Portão principal do Campo de Adestramento da Marambaia
Em 16 de outubro do ano em questão, foi descerrada a placa de inauguração de sua sede própria no antigo
CAM, concretizando assim, o sonho dos nossos predecessores; realidade conquistada aos pouco, sendo impulsionada
pela determinação, coesão e espírito de corpo, virtudes peculiar aos Fuzileiros Navais, em especial aos Combatentes
Ribeirinhos. O GptFNBe fica localizado na Rua da Marinha, S/N°, bairro da Marambaia, rodeado por uma reserva
florestal, com perfeita infraestrutura.

Sede atual do Grupamento de Fuzileiros Navais

Portão principal do Grupamento de Fuzileiros Navais

MISSÃO
Realizar Operações Terrestres de caráter naval, Operações Ribeirinhas, Operações de Defesa de Porto, Bases
e Instalações Navais, Operações de Segurança Interna; a fim de contribuir para o cumprimento das tarefas do
Comando do 4° Distrito Naval na área sob sua jurisdição e formar reservistas navais.

CURSOS, ESTAGIOS E ADESTRAMENTOS

CURSO EXPEDITO DE OPERAÇÕES RIBEIRINHAS
Anualmente, é ministrado pelo GptFNBe o Curso Expedito de Operações Ribeirinhas (C-Exp-OpRib), com o
objetivo de suplementar a habilitação técnico-profissional de militares, visando ao planejamento, à coordenação e à
execução de Operações Ribeirinhas na Amazônia Oriental. O Curso é estruturado em adestramentos teóricos e
práticos, dividido em três fases: Básica, Técnica e de Operações.

Formatura do C-Exp-OpRib 2015

São ministradas instruções sobre: Doutrina das Operações Ribeirinhas; Planejamento e Execução de Patrulha
Ribeirinha; Nós e Voltas; Sistema de Navegação por Satélite; Comunicações Navais; Reconhecimento Especializado;
Operações com Aeronaves; Técnicas Especiais de Sobrevivência na Selva; Manobras, Abordagem e Inspeção com
Embarcações; Combate em Localidades; Controle e Segurança de Portos.

Orientação e Navegação Terrestre

Ambientação aos Meios Subaquáticos

O C-Exp-OpRib destaca o comprometimento do GptFNBe em preparar os militares para as adversidades da
região, fazendo-os suportar o desgaste físico e emocional provocado pelo clima da região amazônica, desenvolvendo
assim suas habilidades para o combate em ambiente ribeirinho. Atualmente possui a duração de seis semanas e por
seu valorizado reconhecimento na região, são disponibilizadas, por solicitação, vagas aos militares das Forças
Armadas e Auxiliares, proporcionando a desejada interoperabilidade com as forças coirmãs e os órgãos de segurança
pública dos Estados do Pará e Amapá.

Patrulha Ribeirinha

ESTAGIO DE OPERAÇÕES NA AMAZÔNIA ORIENTAL
O GptFNBe, também é responsável por realizar o Estágio de Qualificação Técnica Especial em Operações na
Amazônia Oriental (E-QTEsp-OpAOr), que tem caráter eminentemente prático, com objetivo de ambientar e
preparar Oficiais e Praças do CFN recém-apresentados, em função das peculiaridades da Amazônia Oriental, bem
como da estratégica área de jurisdição do Com4ºDN. O Estágio é dividido em duas fases: Técnica e Operações.
Na primeira fase, são ministradas instruções de 1º Socorros e Higiene Pessoal, Comunicações, Técnicas
Especiais em área de Selva e Patrulha, sendo realizados na área do aquartelamento. Na fase seguinte, são realizados
os adestramentos práticos em Fundamento das Operações Ribeirinhas, Orientação Fluvial, Motores de Popa,
Manobras com Embarcações e Inspeção Naval, na região de Benfica-PA, a qual é considerada uma área escolar para
operações fluviais.

Manobras Embarcação Transporte de Tropa (ETT-6)

SEGURANÇA DE ÁREAS E INSTALAÇÕES
NÚCLEO DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES E ÁREAS DA MARINHA
NA PONTA DA ESPERA EM SÃO LUÍS – MA
Em paralelo a todas as suas atividades, a OM realiza o guarnecimento das antigas instalações do SNN-42,
localizadas na região da Ponta da Espera em São Luís – MA, com um efetivo de 45 militares (01 PelFuzNav),
englobando também a Ilha do Medo, que desde 01JUL2014 é guarnecida por tempo indeterminado, onde está
previsto nos futuros projetos da Marinha a instalação da 2ª Esquadra/2ª FFE.
A área a ser patrulhada praticamente triplicou de tamanho, devido à incorporação da área doada pelo
Exército Brasileiro. O esforço logístico a ser prestado, demonstra a vocação para defesa das instalações de interesse
da MB, bem como da capacidade expedicionária da OM.

Cerimônia de ativação do NSIMPE em São Luis – MA

CANIL MILITAR
Com o propósito de empregar cães farejadores durante inspeções administrativas e operativas nas
instalações navais e civis de interesse da Marinha, na região sob jurisdição do Comando do 4º Distrito Naval, o
GptFNBe iniciou a construção de um Canil Militar no segundo semestre de 2014, com previsão para conclusão em
Setembro de 2015. A viabilidade do uso de cães farejadores de drogas e explosivos são observados pela necessidade
de emprego nas Patrulhas Navais, Operações Ribeirinhas e Operações em Portos e Terminais, assim como das
Operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

Canil Militar do GptFNBe

Militares em Operações com Cão de Faro

APOIO AO CÍRO DE NAZARÉ
O GptFNBe demonstra a perfeita integração e contribuição com a sociedade paraense, nesse sentido, a OM
participa com um efetivo de 300 militares do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em devoção a padroeira do Pará. O
evento é considerado a maior manifestação religiosa do Brasil, sendo celebrada desde 1793, anualmente, no segundo
domingo do mês de outubro na cidade de Belém-PA.

Fuzileiros Navais na Operação Círio de Nazaré – Proteção da Berlinda.

O GptFNBe tem o privilégio de formar um contingente de tropa destinado a prover, tradicionalmente, a
segurança da Berlinda da Imagem, durante todo o percurso com cerca de 4,5 KM entre a Catedral da Sé e a Basílica
de Nossa Senhora de Nazaré, favorecendo assim a passagem da procissão entre a multidão de fiéis. A execução desta
tarefa apresenta elevado grau de dificuldade, uma vez que os fiéis a todo instante aproximam-se da Berlinda, no
intuito de tocarem na Imagem Sagrada

Operação Círio de Nazaré – Cordão de Isolamento.

Militares do GptFNBe na Operação Círio de Nazaré.

CONCLUSÃO
Graças ao elevado grau de profissionalismo e flexibilidade de emprego, os Fuzileiros Navais de Belém,
Combatentes Ribeirinhos da Amazônia Oriental demonstram, desde suas raízes, grande estima e apreço pela região,
cuja bela capital do Estado do Pará, em função de sua posição estratégica próxima da foz do Rio Amazonas, é
conhecida como o “Portal da Amazônia”. Nesse sentido, é necessário o emprego de uma tropa constantemente
preparada e adestrada para o cumprimento das missões de caráter terrestre, fluvial e marítima na área de jurisdição do
Comando do 4º Distrito Naval, sendo conhecidos como os Guardiões do Portal da Amazônia.

