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O Comando da Tropa de Reforço do Corpo de Fuzileiros Navais
A Tropa de Reforço é uma das mais tradicionais Forças existentes no Setor Operativo da
Marinha. Foi criada por meio do Decreto nº 41.352 “A”, de 22 de abril de 1957, Desde então, a Tropa de
Reforço tem contribuído para dotar a Força de Fuzileiros da Esquadra, à qual pertence, das características,
presentemente consagradas, de tropa expedicionária e de pronto emprego, intrínsecas ao Corpo de
Fuzileiros Navais como um todo e explicitadas, mais recentemente, pela promulgação da Estratégia
Nacional de Defesa.
A Tropa de Reforço foi inicialmente sediada
na Ilha do Governador, mas, em 1971, foi
.
transferida para a aprazível Ilha das Flores. Cumpre fazer um breve parêntese sobre o papel dessa ilha no
acolhimento dos imigrantes que decidiram adotar o Brasil como uma nova Pátria, pois aqui funcionou, de
1877 a 1966, a Hospedaria dos Imigrantes. Assim, com o objetivo de reconstituir e preservar a história
dessa importante fase de nossa formação nacional, a Tropa de Reforço firmou um convênio com a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, do qual resultará a conformação do Centro de Memória da
Imigração da Ilha das Flores.
Em sua constituição inicial, a organização da Tropa de Reforço era muito diversa da que
ostenta na atualidade, a qual resulta da natural, porém acelerada evolução ocorrida na Marinha nas últimas
décadas. Partindo-se de uma Companhia de Comando e Serviços, outra de Reconhecimento e uma
Bateria de Canhões Automáticos Antiaéreos, chegou-se a um conjunto de oito organizações militares: o
Comando da Tropa de Reforço, o Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais, a Base de Fuzileiros Navais da
Ilha das Flores, a Unidade Médica Expedicionária da Marinha, o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros
Navais, o Batalhão de Viaturas Anfíbias, a Companhia de Polícia e a Companhia de Apoio ao
Desembarque.
Congregando, assim, os principais ativos logísticos e de mobilidade e contramobilidade da
Força de Fuzileiros da Esquadra, a Tropa de Reforço proporciona, aos Grupamentos Operativos de
Fuzileiros Navais, elementos humanos e materiais imprescindíveis a essas organizações por tarefas. O
poder de combate absoluto desses grupamentos somente perdurará pelo tempo necessário e será aplicado
nos locais e momentos adequados se essas inúmeras contribuições forem oferecidas em condição de
plenitude operativa, o que implica, fundamentalmente: adestramento, aparelhamento e organização.
Zelar, portanto, pelo permanente aprestamento das unidades subordinadas e acioná-las total
ou parcialmente, em caso de emprego efetivo, constituem os principais encargos do Comando da Tropa de
Reforço, em certa medida desafiadores, ante a gama de funcionalidades a gerenciar e a diversidade de
requisitos de emprego a considerar.
O êxito que vem coroando esta incessante labuta é inequívoco. Assim o demonstram as
diversas operações reais em que ocorreu e ainda ocorre o emprego efetivo das unidades subordinadas.
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Releva mencionar, por exemplo, a participação da Marinha na Missão das Nações Unidas
para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, na qual a Tropa de Reforço contribui não apenas mediante a
constituição do Componente de Apoio de Serviços ao Combate de cada Grupamento Operativo de
Fuzileiros Navais enviado àquele país amigo, mas também cumprindo papel determinante em seu
ininterrupto sustento logístico.
A participação da Tropa de Reforço também tem sido decisiva nas diversas operações
realizadas em apoio aos órgãos de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Nessas ocasiões,
testemunhamos, uma vez mais, a prontidão operativa de nossas unidades, ombreando com os demais
componentes da Força de Fuzileiros da Esquadra igualmente envolvidos.
Ademais, na tragédia que se abateu sobre a região serrana deste mesmo estado, em janeiro
último, a Unidade Médica Expedicionária da Marinha, a mais nova organização militar componente,
reforçada por pessoal e meios do Sistema de Saúde da Marinha e enquadrada em um Grupamento
Operativo de Fuzileiros Navais, instalou e passou a operar, aproximadamente 24 horas após aquele
terrível evento climático, um Hospital de Campanha no Município de Nova Friburgo. Os resultados
positivos obtidos foram múltiplos, mas quiçá possam estar resumidos nos sentimentos de admiração e de
gratidão à Marinha, por parte da população atingida por aquela catástrofe.
Enfim, na preparação e no desdobramento de elementos cruciais para a execução das
operações de Fuzileiros Navais, a Tropa de Reforço tem encontrado sua razão de ser e os claros indícios
de que vem cumprindo sua missão, dentro do balanceado arranjo de capacidades operativas em que se
configura a Força de Fuzileiros da Esquadra, a Força que vem do mar.

ADSUMUS!

Atividades da Tropa de Reforço

Datas Comemorativas do Mês de Novembro
05: Dia do Corpo de Saúde da Marinha
06: 74º aniversário do Monitor PARNAÍBA
08: 11º aniversário da Representação Permanente do Brasil junto
à Organização Marítima Internacional ( RPB-IMO)
10: 189º aniversário da ESQUADRA (Dia da ESQUADRA)
11: 93º aniversário do Armistício da 1º Guerra Mundial
15: 122º aniversário da Proclamação da República do Brasil
18: 33º aniversário da Fragata LIBERAL
19: Dia da Bandeira
19: 66º aniversário do Comando do 1º Distrito Naval
19: 66º aniversário do Comando do 4º Distrito Naval
20: 64º aniversário do Centro de Inteligência da Marinha
26: 26º aniversário do Centro de Apoio a Sistemas Operativos
26: 20º aniversário do Navio Tanque Almirante GASTÃO MOTTA
27: 36º aniversário da Comissão de Desportos da Marinha
28: 22º aniversário do Navio Desembarque Doca CEARÁ
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SOAMAR Campinas participa da largada
largada da Regata Santos – Rio
Dia 21 de outubro, a SOAMAR Campinas, mediante convite da Soamar São Paulo, embarcou na Corveta
Frontim para assistir a largada da tradicional regata a vela “Santos – Rio”

Soamarino no Comando do Centro de Ciências Letras e Artes de Campinas
( CCLA – Campinas)
No dia 31 de Outubro, sob a presidência do Soamarino e Acadêmico Dr. Marino Ziggiatti, comemorou-se o
110º aniversário do CCLA- Campinas ( 1901 – 2011) , com a premiação do IV Concurso Estímulo para jovens
Cantores Líricos de Campinas. A Soamar Campinas parabeniza o Dr. Marino pelo grande trabalho desenvolvido
junto a essa Instituição.

Presidente da SOAMAR embarca na NAe São Paulo
A Convite do Comandante do 8º Distrito Naval Almirante Gusmão,
Gusmão a presidente da Soamar Campinas Sra.
Christiane Chuffi embarcou na NAe São Paulo juntamente com os prefeito de São Paulo, Santos, Iperó, a
prefeita do Guarujá, o presidente da SOAMAR Santos e mais alguns convidados. O grupo partiu da
Capitania dos Portos de Santos de lancha até a Base Aérea onde de helicóptero seguiram até o São Paulo.
Na chegada na cidade de Santos a NAe foi recebida pela população local e a banda militar.

Soamarinos de Campinas visitam a NAe São Paulo
Dia 19 de novembro um grupo de soamarinos de Campinas e seus familiares estiveram em visita ao navioaerodromo “São Paulo”, atracado no porto de Santos. O navio estava em período de manutenção desde
2005 e prepara-se para voltar ao seu ciclo operativo, razão desta viagem de adestramento para a sua
tripulação. Santos teve a oportunidade ímpar de ser o primeiro porto a ser visitado após tantos anos
parado em manutenção.
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Espaço SOAMAR Campinas / SOAMAR Brasil
Agradecimento
Esta SOAMAR agradece à SOAMAR São Paulo e a SOAMAR
Santos, pela atenção e apoio constante.

Aniversariantes do mês de
Novembro.
Novembro.
Felicidades, saúde e paz para
todos!
todos!

05
05/11:
11: Valter Souza
08
08/11:
11: Leôncio Menezes
20/11: Christiane Chuffi
24/11: Ivan Ribeiro
29/11: Augusto Scorza
Scorza

Comando do 5º Distrito Naval sediou
sediou o II Encontro da SOAMAR
Região Sul
O Comando do 5º Distrito Naval (Com5ºDN) realizou, nos dias 20 e 21 de outubro, na sua sede, em Rio
Grande (RS), o II Encontro das Sociedades Amigos da Marinha (SOAMAR) – Região Sul. O anfitrião foi o
Comandante do 5º DN, Vice-Almirante Sergio Roberto Fernandes dos Santos. Estiveram presentes no
encontro o Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, Contra-Almirante Paulo Mauricio Farias
Alves, o Presidente e o Vice-Presidente da SOAMAR-Brasil, Valter Porto e Meton Cesar, e os Presidentes
das SOAMAR Rio Grande, Pelotas, Porto Alegre,
Florianópolis e Itajaí, além de outros Soamarinos.No dia 21, houve uma Aposição Floral no Panteão
Tamandaré em homenagem ao Patrono da Marinha e, na seqüência, foram realizadas palestras e debates
sobre diversos temas, como a atuação da Marinha do Brasil na Região Sul, projetos em andamento e ações
implementadas pelas SOAMAR.Após as palestras, os Soamarinos embarcaram no Rebocador de Alto-Mar
“Tritão” e visitaram o Centro de Intendência da Marinha em Rio Grande, o Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio Grande e o 5° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral
(HU-5).

Visita ao 5° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (HU-5)

Aposição Floral no Panteão Tamandaré em homenagem ao Patrono
da Marinha

Dia 13 de Deze
Dezembro
ezembro Dia
Dia do Marinheiro
Parabéns

Visite o hotsite do Dia do Marinheiro: http://www.mar.mil.br/hotsites/13dez2011/

