
É com imensa satisfação que me dirijo à tripulação da Tropa
de Reforço, por ocasião do “lançamento ao mar” do jornal
eletrônico “A Tropa em Revista”, um veículo de
comunicação entre a Tropa e a tropa, que foi idealizado para
divulgar a nossa Instituição, apresentar as pessoas, relatar
seus fatos e enaltecer seus feitos.

A Marinha do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais já
possuem seus canais de comunicação e, nesse sentido, “A
Tropa em Revista” vem somar-se a eles, nunca com eles
competir. A depender da rapidez que se deseja na divulgação
deumanotícia, dograude relevância do fato oudamagnitude
do feito, o Comando da Tropa de Reforço, irmanado ao
Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra, nosso
Comando Imediatamente Superior, dará publicidade tanto
por meio deste periódico como por outros em circulação na
Marinha do Brasil.

O que idealizamos, de fato, é que "A Tropa em Revista" seja
o principal canal de diálogo com os nossos militares e, por

extensão, seus familiares e amigos. Sejam os que que servem
no Estado-Maior e nas organizações militares subordinadas
à Tropa de Reforço, seja com os que habitam o Complexo
Naval da Ilha das Flores, os do Complexo Naval Caxias-
Meriti, os que estiverem temporariamente zelando pela Área
de Apoio Administrativo de Itaóca, no Espírito Santo, e com
os Fuzileiros Navais da Tropa de Reforço em missão no
exterior.

Ao saudar a tropa com a primeira edição de “A Tropa em
Revista”, gostaria de agradecer aos que anonimamente o
fizeram tornar-se realidade, esperando que esses abnegados
Combatentes Logísticos, que trabalham nos bastidores,
tambémnele sevejamrepresentadospelasmatérias que serão
divulgadas nesta e nas demais edições, e que tenham todos
uma agradável leitura.
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CiaApDbq Realiza Adestramento de
Operação com Helicóptero

De 27 a 29 de maio, a Companhia de Apoio ao
desembarque (CiaApDbq) realizou o AdestOpHe I. Esse
exercício, que ocorreu no Complexo Aeronaval de São
Pedro da Aldeia, contou com a participação de 18
militares da CiaApDbq e com o apoio dos Esquadrão
HU-1 e do Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais
(BtlLogFuzNav), e das Base de Fuzileiros Navais da Ilha
das Flores (BFNIF) e UnidadeMédica Expedicionária da
Marinha (UMEM). Os militares tiveram a oportunidade

de participar da Equipe de Orientação, realizando
exercícios diurnos utilizando carga (Pick-up e
VERTREP) e sem carga; foram também realizados
exercícios de orientação noturna, com a utilização dos
equipamentos IVRA e CARMANAH, contando com
equipes mobiliando mais de um Local de Pouso de
Helicóptero (LPH).

Esses exercícios foram de fundamental importância
para a capacitação do pessoal no manuseio dos
equipamentos de balizamento noturno, assim como, para
a reciclagem e correção dos procedimentos de
sinalização.

Exercício Conjunto de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica
(DefNBQR)

Durante duas semanas, o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav) realizou um exercício
conjunto de adestramento com o Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar
(BtlDefNBQR-ARAMAR).

Mantendo em sua estrutura orgânica um Pelotão de Defesa NBQR, o BtlEngFuzNav enviou militares para a
cidade de Iperó/SP, onde permaneceram entre 24 e 28 de novembro de 2014, conhecendo as atividades do
BtlDefNBQR-ARAMAR.Na semana seguinte, entre 01 e 04 de dezembro de 2014, foramosEngenheiros deCombate
que recepcionaram a comitiva paulista em sua Unidade, localizada em Duque de Caxias/RJ.

Compartilhando as experiências colhidas durante sua participação em grandes eventos no país, como a Copa
do Mundo da FIFA, os militares do BtlEngFuzNav ressaltaram as ações que estão sendo empreendidas para a
reorganização das instalações do PelDefNBQR, o aperfeiçoamento da sua doutrina de emprego e a intensificação do
seu adestramento.

Foi a partir dos diversos exercícios operativos realizados ao longo
do ano, em conjunto com o Laboratório Móvel Químico e Biológico
(LabMov), que o pelotão desenvolveu novas possibilidades de
configurações para o material NBQR, adequando-o à flexibilidade e
capacidadeexpedicionária inerentes aoCorpodeFuzileirosNavais (CFN).
Ao final do intercâmbio, foi demonstrada a utilização de um Posto de
Descontaminação Leve (PDL), adaptado especificamente ao uso militar.

Para o Batalhão de Engenharia, este intercâmbio configurou como
umcoroamento do ano operativo de 2014, quemarcou o início do processo
de transformação do seu Pelotão emCompanhia, commaior estrutura e pessoal empregado. Isso permitirá, juntamente
com o BtlDefNBQR-ARAMAR e o futuro Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica de Itaguaí
(BtlDefNBQR-ITAGUAÍ), a consolidação do Sistema de Defesa NBQR planejado pela Marinha do Brasil (MB)
visando apoiar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio-2016.
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No dia 11 de fevereiro, o CC (FN) Anderson Ribeiro de Mattos assumiu o comando da CiaApDbq transmitido
pelo CC (FN) Alessandro Braga Gonçalves.

Em Ordem de Serviço, o Comandante Anderson destacou: “Meus comandados! Peço a Deus que continue a nos
iluminarnas atividadesdesta singularOrganizaçãoMilitar que temgrandecontribuiçãonaprojeçãodepoder sobre terra,
característica peculiar do Poder naval e intrínseca do Corpo de Fuzileiros Navais. Confiante na capacidade profissional
e no grande valor moral dos senhores, conclamo-os a continuarem superando os inúmeros desafios e dificuldades que
estão por vir emantenham aguçado o espírito de corpo, latente em cadamembro desta Companhia. Tenham certeza que
juntos cumpriremos com louvor a nossa missão. Contem com a dedicação, empenho e entusiasmo deste Comandante,
que sempre estará ao lado dos senhores[...]" "Na praia, a Guerra é nossa."

CiaApDbq tem Novo Comandante
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ACerimônia de Passagem de Comando da CiaPol foi realizada no dia 27 de fevereiro, no Pátio dos Imigrantes,
no Complexo Naval da Ilha das Flores.

O CC (FN) Luiz Felipe de Almeida Rodrigues deixou registrado, em sua primeira Ordem de Serviço como
Comandante daOM, o orgulho de ter sido designado para tão honroso cargo. Destacou, ainda, que: “[...] os desafios não
são poucos, como parcela intrínseca, portanto, indissociável do Poder Naval. Não podemos esquecer que somos uma
força pronta e de caráter expedicionário vocacionada às operações anfíbias. Do mar sempre viremos e para ele sempre
haveremosde retornar. Alémdisso, as novas ameaças e os conflitos contemporâneos indicamanecessidadede estarmos
prontos aoperar emumcampodebatalhanão linear e comapresençade atores nãoestatais, fazendocomqueos conflitos
se desenvolvam no meio de civis, exigindo, portanto, a observância da metodologia do uso gradual da força, incluindo
o emprego de armamentos não letais e da dissuasória presença e utilização de nossos cães de guerra[...]”

“Policiar, servir e proteger; na paz ou na guerra este é o nosso dever”

Passagem de Comando da CiaPol



Tropa de Reforço Recebe Comitiva do Serviço de Saúde da África do Sul
OComando da Tropa de Reforço (ComTrRef) recebeu, no dia 25 de fevereiro, uma comitiva do Serviço de Saúde

Militar da África do Sul que realizou visita à Unidade Médica Expedicionária daMarinha (UMEM).
LideradapelaMajor-GeneralKhanyisileT.Ndaba, a comitiva sul-africana foi recepcionadapeloChefedoEstado-

Maior (CEM) do ComTrRef, CMG (FN) Júlio Cézar da Silva Nascimento, , sendo posteriormente encaminhada ao
auditório, onde foram ministradas palestras institucionais sobre a participação decisiva da área de Saúde no apoio às
OperaçõesNavais,ministrada peloDiretor doCentro deMedicinaOperativa daMarinha (CMOpM),Contra-Almirante
(MD)Marco AntonioGomes de Freitas; e sobre a atuação do CFN, particularmente no que tange à Tropa de Reforço,
ministrada pelo CEM.

Em seguida, o CF (Md) Kleber Coelho de Moraes
Ricciardi conduziu a comitiva pelas instalações da
UMEM apresentando seus meios operativos, com
destaquepara oHospital deCampanha (HCamp), estrutura
bastante utilizada em operações militares, bem como em
casos de emergência para atendimento à população civil.
Durante sua estada no Brasil, a comitiva sul-africana
também conheceu unidades médicas do Exército
Brasileiro (EB) e da Força Aérea Brasileira (FAB). Desse
modo, a visita oficial doServiço deSaúdeMilitar daÁfrica
do Sul, coordenada pelo Ministério da Defesa (MD), foi
uma grande oportunidade para os países conhecerem e
compartilharem suas experiências adquiridas na área de
Medicina Operativa.
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CiaPol é Premiada em Encontro de Unidades K9
Nos dias 23 e 24 de maio, a CiaPol participou do 2° Encontro de Unidades K9, em Teresópolis, Rio de Janeiro,

evento organizado pela Secretária de Segurança Pública daquela cidade. A competição teve a participação de Forças
Policiais,Militares eGuardasMunicipais dos estadosdoRiode Janeiro,SãoPaulo,MinasGerais eEspíritoSanto, além
de representante do Distrito Federal.

Foram realizadas provas de faro e proteção, com abordagem policial. Pela primeira vez, a CiaPol participou com
equipes em ambas as modalidades.

A CiaPol alcançou a quarta colocação na modalidade faro e a terceira, na modalidade “intervenção K9”, com o
Cão Pagamento, um Pastor Belga Malinois, tendo como condutor o SO-FN-IF Marco Antônio de Souza Santos e
equipede abordagemcomposta pelos 2°SG-FN-ATMoura e3SG-FN-IFAires.MerecedestaqueoSO-FN-IFSantos,
por ter sido eleito o melhor condutor da prova.
O resultado reflete a dedicação e o entusiasmo dos militares do Canil da OM na preparação dessa importante
“ferramenta” para detecção e proteção nas atividades tipo polícia e
demais tarefas, com emprego de cães, desempenhadas no apoio aos
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais, em especial nas
Operações Anfíbias, em apoio aos meios navais, durante visitas e
inspeções em embarcações suspeitas ou, ainda, em ações de Segurança
Orgânica. Nesse contexto, os “Cães de Guerra” têm se mostrado de
suma importância para o desempenho de tarefas dessa natureza, em
especial pela proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos
Rio-2016, onde o emprego de cães contribuirá para detecção de
explosivos e no controle de distúrbios, auxiliando as forças de
contingência na aplicação do uso gradual da força.

A Tropa em Foco



A Tropa em Foco

Aspirantes do 2º Ano Visitam o
BtlVtrAnf

O Batalhão de Viaturas Anfíbias (BtlVtrAnf)
recebeu, no dia 9 de março, a visita de 34 Aspirantes do
2º Ano do Curso de Formação de Oficiais, ministrado
pela Escola Naval (EN), dentre os quais havia duas
Aspirantes (IM).

Durante a visita, os Aspirantes conheceram a
Companhia de Carros-Lagarta Anfíbio (CiaCLAnf) e,
após receberem instruções para o embarque nos CLAnf,
navegaram pelo entorno do Complexo Naval da Ilha das
Flores (CNIF), abicando na praia adjacente ao campo de
futebol do CNIF.

Essa visita faz parte do programa Prática
Profissional Naval (PPN), permite aos alunos
conhecerem as peculiaridades de diversas OM e seus
respectivos meios operativos em uso na MB. Para os
Aspirantes do 2º Ano, em especial, tais atividades
contribuem no processo de escolha de suas carreiras no
Oficialato, às quais terão que optar, no início do 3º ano,
entre Armada, Intendência e o CFN, tendo em vista que,
a partir do 3º ano iniciam o aprendizado profissional em
disciplinas específicas a cada Corpo da carreira naval.

BtlEngFuzNav Apoia a OPERANTAR
Entre os dias 12 de janeiro e 5 de fevereiro, um

destacamento do BtlEngFuzNav participou da XXXIII
OperaçãoAntártica (OPERANTAR). A equipe
formadapor quatromilitares deu continuidade aoPlano
deRemediaçãoAmbiental da área daEstaçãoAntártica
Comandante Ferraz (EACF), iniciado logo após o
incêndio que destruiu o prédio principal da antiga
estação.

Foram utilizadas técnicas de biorremediação,
baseadas na capacidade de alguns microrganismos

nativos consumirem os hidrocarbonetos do petróleo
como fonte de energia. Essa técnica é apropriada para o
solo polar, considerando seu custo e a segurança para o
ambiente Antártico, uma vez que não utiliza
microrganismos estranhos àquele sistema.

Coube a esse destacamento as tarefas de corte,
carregamento e transporte de material contaminado;
preparação da área para depósito e tratamento do
referido material; e ancoragem das geomembranas
empregadas.

A despeito da complexidade logística e das
condições climáticas extremas, foi realizado o
tratamento de uma área de 629m². Durante o serviço
foram empregados diversos equipamentos de
Engenharia, em trabalho conjunto com pesquisadores
daUniversidadeFederal deSão JoãodelRei (UFSJ), da
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
(CETESB) e doMinistério doMeioAmbiente (MMA).
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CiaPol Forma Novos Adestradores de Cães de Guerra
A CiaPol formou mais uma turma do Curso Especial de Adestradores de Cães de Guerra. Ao todo, foram 21

formandos, entre oficiais e praças daMB, das demais Forças Armadas, das Forças Auxiliares e, particularmente neste
curso, de militares da Armada Paraguaia.

A cerimônia foi presidida pelo Comandante da Tropa de
Reforço, que realizou a entrega dos diplomas aos três primeiros
colocados, respectivamente: o Suboficial de Infantaria de
Marinha Walter Ramon Ovelar Lusberg, da Armada do
Paraguai; o CB-FN-IF Danielson Araujo de Amorim, do 3º
Batalhão de Infantaria de FuzileirosNavais (3ºBtlInfFuzNav); e
o SD-FN Ezequiel Telson Lima de Souza, da CiaPol.

O curso, que tem duração de dez semanas, tem como
objetivo preparar seus alunos para o adestramento de Cães de
Guerra e para o planejamento e emprego da cinotecnia em
proveito das operações militares, com ênfase nas operações
anfíbias, sendo composto pelas disciplinas de Cinofilia,
EnfermagemVeterinária,Adestramento,Operações comCães e
Detecção. Esse curso faz parte de rol de cursos do Centro de

InstruçãoAlmiranteSylvio deCamargo (CIASC) e é conduzidopelaCiaPol, desde2012.Ele representa umaevolução,
a partir da modificação do Estágio de Qualificação Técnica Especial de Adestramento de Cães de Guerra, que vinha
sendo ministrado anualmente na CiaPol, desde 2007.
Para o início das aulas, os alunos trazem seus cães sem qualquer adestramento, que permanecem no canil da CiaPol
durante todo o curso. Ao final, saem com seus animais aptos ao adestramento básico de proteção. A partir do binômio
homem-cão, sendo ambos capacitados ao trabalho de cinotecnia militar, os formandos poderão vir a ser empregados
em tarefas específicas da atividademilitar e emapoio aos órgãos de Segurança Pública, tal como aconteceu comalunos
de edições anteriores que atuaram naOperação São Francisco (Complexo daMaré), na JornadaMundial da Juventude
e na Copa do Mundo da FIFA-2014.
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A CiaAPDbQ Comemora o 12º Aniversário
No dia 8 de maio, a CiaApDbq realizou a cerimônia militar

alusiva ao seu12° aniversário, presididapeloComandantedaTropade
Reforço.

Na ordem do Dia, o Comandante da CiaApDbq ressaltou o
esforço de cada
militar em prol do
c r e s c i m e n t o
profissional. “É dia
de reconhecimento
pelo contínuo e
eficaz apoio
prestado ao longo de
vários anos nas

praias e nas zonas de desembarque, facilitando a mobilidade,
balizando o caminho a seguir e pelo crescimento alcançado por meio
do árduo e profícuo trabalho de nossos militares.”
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Quemvisita a Tropa deReforço, localizada na Ilha das Flores, em
São Gonçalo-RJ, não imagina que esse espaço, atualmente
habitado por organizações militares do CFN, outrora acolheu a
primeira hospedaria de imigrantes do governo brasileiro, criada
ainda no período imperial e que chegou a receber a ilustre visita
de Dom Pedro II.
Com o objetivo de preservar e divulgar a história da imigração no
Brasil, particularmente da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das
Flores, a MB, representada pelo Comando da Tropa de Reforço,
e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mantêm,
desde 2010, um convênio de cooperação. Dessa parceria nasceu
o “Projeto Imigrantes”, cujo principal produto é o Centro de
Memória da Imigração da Ilha das Flores, espaço museológico

destinado à sensibilização dos visitantes para a experiência da hospedaria, que, por mais de oitenta anos (entre os anos
de 1883 e 1966), abrigou estrangeiros de diversas nacionalidades e etnias, bem como migrantes nacionais.

A Tropa de Reforço, um dos Comandos de Força
subordinados à Força de Fuzileiros da Esquadra, reúne, na
Ilha das Flores, seis de suas organizações militares
subordinadas. A UERJ é representada, nesse convênio, pela
Faculdade de Formação de Professores (FFP), também
sediada em São Gonçalo, onde os Departamentos de
Ciências Humanas e de Educação coordenam o Grupo de
Pesquisa História de São Gonçalo: memória e identidade,
quehámaisdeduasdécadasdesenvolveprojetosdeextensão
da Universidade junto à população local.

Com a inauguração do Centro de Memória da
Imigração, em novembro de 2012, foi disponibilizado para
visitação o “Museu a Céu Aberto”, roteiro composto por
cinco totens informativos, instalados ao redor da ilha, onde
os visitantes podem conhecer as construções da antiga
hospedaria e as variadas narrativas memoriais de seus
imigrantes, migrantes e funcionários. Juntamente com esse roteiro, foi lançada uma homepage para divulgar as
atividades do projeto e centralizar o processo de agendamento para visitações (www.hospedariailhadasflores.com.br),
bem como um perfil no Facebook (https://m.facebook.com/ilha.dasflores.79) para fomentar a divulgação das visitas e
demais atividades do projeto.
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Continua na próxima edição



A Tropa em Foco

Transmissão de Cargo do Comando da Tropa
de Reforço
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“Uma Tropa Profissional não pode prescindir jamais de uma Logística
Profissional”

No dia 1º de abril, no Complexo Naval da Ilha das Flores, foi realizada a
cerimônia de transmissão de Cargo de Comandante da Tropa de Reforço. Na
ocasião, o CA (FN) Jorge Armando Nery Soares, citou em sua mensagem de
despedida: “No caso específico da Tropa de Reforço ouso dizer que somos um
pouco mais: estamos “na vanguarda, que é honra e dever”, com os Carros-Lagarta
Anfíbio; no crucialmomento da transição domar para terramilitares daCompanhia
de Apoio ao Desembarque bradam “na praia a guerra é nossa!”. O abastecimento,
a manutenção e o transporte são assegurados pelo Batalhão Logístico de Fuzileiros
Navais. A mobilidade e a contra mobilidade acrescida dos novos desafios
relacionados à Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica justificam o
orgulho com que os integrantes do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais,
alardeiam “Construir, às
vezes destruir, mas sempre
apoiar”. Com o mesmo
entusiasmo vemos os
militares da Companhia de
Polícia assegurando a
segurança empontos chaves
na Cabeça-de-Praia ou,

dependendo do tipo de operação, fazendo o uso gradual da
força. O moral elevado é ampliado pela certeza de que, caso
alguém venha a ser ferido, contará com o eficiente suporte de

vida assegurado pela
UnidadeMédicaExpedicionáriadaMarinha.Todosadestrados emáreadaMarinha,
em Itaóca, sob a responsabilidade da Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores.”

Para encerrar, dirigiu suas palavras finais, como Comandante da Tropa de
Reforço, “a todos os integrantes da Tropa de Reforço, Fuzileiros Navais ou não.
Minhas derradeiras palavras como seu Comandante são aquelas mais difíceis de
pronunciar. Juntos, nesses dois anos, conforme prometi quando aqui cheguei,
enfrentamos as labutas e toda sorte de desafios. Agora ao partir registro meus
sincerosagradecimentosa todososmilitares, comquemtiveaventuradeaqui servir,
desejando-lhesmuito sucesso profissional e pessoal.Muito embreve os senhores se
subordinarão ao novo Comandante que não terá qualquer dúvida em identificar o
valor dos militares profissionais que servem nesta Força. Tenho a firme convicção
que a superação das dificuldades e as vitórias alcançadas foram decorrentes do
comprometimento de cada um para com a Marinha, com o Corpo de Fuzileiros
Navais e mais do que tudo, com os senhores mesmos. A superação, as conquistas
individuais reforçamaalegriade ser umFuzileiroNaval.Esse sentimento intangível
não tem preço e somente aqueles que o vivenciam sabem o seu real valor.”
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"A Logística compreende os meios e as articulações sistêmicas que
fazem os planos estratégicos e táticos funcionarem. A estratégia decide
aonde atuar; a logística conduz as tropas a esse lugar”. (Henri Jomini)

Ao assumir o Comando da Tropa de Reforço, o
CA (FN) José Luiz Corrêa da Silva relembrou
momentos de sua carreira, fazendo ummisto de sua
especialidade (Artilharia) com o seu último
Comando, o do Batalhão Logístico de Fuzileiros
Navais – “Transcorridos poucomais de cinco anos,
quando passei o comando do Batalhão Logístico de
Fuzileiros Navais, retorno à Tropa de Reforço.
Desta feita, para assumir oComando desta Força de
combatentes logísticos, homens e mulheres que
diuturnamente desempenham a mais nobre das
missões, que é a arte de tornar possível a consecução
de quaisquer tarefas, em tempos de paz e nos mais

complexos ambientes de combate.
Comandar a Tropa de Reforço, para mim,

artilheiro de formação, cliente contumaz da logística,
por força da longeva atuação nas lides do apoio ao
combate, e que passou de admirador e estudioso da
logística ao status de “combatente logístico”, é, sem
dúvida, motivo de indisfarçável alegria e uma
honra,...”

Após os agradecimentos, o CA (FN) Luiz
Corrêa dirigiu-se à sua Tripulação – “Dirijo-me agora
aos integrantes desta Força, na pessoa do Chefe do
Estado-Maior do Comando da Tropa de Reforço, o
Capitão-de-Mar-e-Guerra FuzileiroNaval JúlioCésar

da Silva Nascimento, aos comandantes das
unidades subordinadas e às suas respectivas
tripulações, parte delas diante de nós
representadas, para lhes oferecer omeu exemplo, a
minha dedicação integral ao serviço e o meu
comprometimento na consecução de tarefas, desde
as mais simples às mais complexas em termos
logísticos, no zelo para com as nossas mais caras
tradições navais e com os nossos valores
fundamentais de honra, competência,
determinação e profissionalismo.”

"Logística adequada é poder de combate”



A Tropa em Foco

Rotary Club de São Gonçalo
Uma comitiva do Rotary Club de São Gonçalo/RJ visitou, no dia

11 de abril, o Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Liderados
pelo presidente da entidade, Sr. Evanildo Barreto, os dezessete rotarianos
percorreram o circuito Museu a Céu Aberto e conheceram as antigas
instalações da hospedaria de imigrantes.

A Ilha das Flores e Seus Tesouros

Visita do Comandante da Marinha
O Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar

Leal Ferreira, visitou a Tropa de Reforço e suas organizações militares sediadas no
ComplexoNaval da Ilha das Flores, no dia 27 de abril. Após as honras de recepção
no cais da Ilha das Flores, o Comandante da Tropa de Reforço convidou o
Comandante da Marinha e demais Almirantes para uma palestra de ambientação
sobre a TropadeReforço eos aspectos operativos, funcionais e culturais da Ilha das
Flores. (A próxima edição trará matéria completa sobre essa visita)

Associação de Veteranos do CFN
Em 17 de maio, a Tropa de Reforço recebeu a visita de 186

representantes da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais,
para a já tradicional visita cultural ao Centro deMemória da Imigração da Ilha
das Flores e ao Museu a Céu Aberto, no day after do encontro anual de
veteranos, promovido pelo Comando-Geral do CFN.

Visita da Diretora do Museu da Imigração de São Paulo
O Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores recebeu, no dia

26 de maio, a visita da Diretora do Museu da Imigração em São Paulo, Marilia
Bonas, e dos técnicos do Museu do Café em Santos/SP,Marcela Calixto e Pietro
Amorim. Os visitantes foram recebidos pelo Coordenador do Espaço
Museológico da Ilha das Flores, o Professor Luis Reznik (UERJ).

Semana Nacional de Museus
No dia 23 de maio, o Centro de Memória da Imigração da Ilha

das Flores participou da 13ª Semana de Museus, evento nacional,
organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM). Com programação
gratuita e aberta ao público durante todo o dia, o Centro de Memória
promoveu visitas guiadas ao roteiro Museu a Céu Aberto, a inauguração da
exposição “OsMoradores, suas Fotos e suasMemórias”, alémdebate-papos
com a imigrante ucraniana Irene Popow e a migrante potiguar Ana Maria,
ambas acolhidas nas hospedarias da Ilha das Flores.
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Integração das Unidades da Tropa de Reforço no "Corridão"

Treinamento Físico-Militar Conjunto das Unidades do CNIF

Namanhãdodia 26 demarço,
no CNIF, foi realizado um TFM
conjunto das OM da TrRef, com a
participação do Comandante da
TropadeReforço. Apósa “Básica”
conduzida pelo Comandante da
CiaPol, os militares percorreram a
Ilha em uma corrida marcada pela
vibração e pelo entusiasmo da
tropa. Foi, sem dúvida, uma
excelente oportunidade para
promover a integração desejada
entre os militares de todas as OM
da TrRef.
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Nodia27demaio, foi realizadono
Complexo Naval Caxias Meriti
(CNCM) um TFM conjunto das OM
sediadas naquele complexo naval,
que são subordinadas à TrRef, com a
participação do Comandante da
Tropa de Reforço. O “corridão”, de
aproximadamente 45 minutos, foi de
grande proveito, já que, de uma
maneira simples, foi possível
promover a integração entre os
militares daquelas OM. Ao término do
“corridão”, os militares tiveram a
oportunidade de dialogar com o
Comandante da TrRef sobre diversos
temas, durante o café damanhã ao ar
livre, promovido pelo BtlEngFuzNav.



Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores

Comando da Tropa de Reforço | Av. Paiva, s/n | Neves, São Gonçalo
T: (21) 3707-95076 | E: comsoc@trref.mar.mil.br | trref.mb

O Espaço Museológico da Ilha das Flores é um acervo riquíssimo, que guarda um paralelo
interessante com a história do Brasil, e que vale a pena ser periodicamente revisitado.

Em recente conversa comalguns dos nossosmilitares, pesquisadores, historiadores, jornalistas
e algumas autoridades municipais de São Gonçalo, constatamos que esse nosso “tesouro” cultural
émuito pouco conhecido e, pior,muito pouco visitado. Esta nota vem, portanto, cumprir uma etapa
do “dever de casa” do Comando da Tropa de Reforço: incentivar os nossos militares a conhecerem
esse “tesouro” e a desvendar seus mistérios, em um passeio pela nossa Ilha das Flores. Esse Museu
também é seu. Ele é nosso! Vamos conhecê-lo melhor, mostrá-lo aos nossos familiares e amigos
e divulgar, sempre que possível, para que outras pessoas venham a se surpreender e usufruir desse
espaço de cultura.

As visitas são gratuitas e abertas ao público emgeral, e podemocorrer às terças e quintas-feiras,
aos sábados e domingos, mediante agendamento no site www.hospedariailhadasflores.com.br.

Entre os dias 14 e 18 de setembro (segunda à sexta-feira), das 12h às 13:30, a sede do Centro
deMemória estará aberta exclusivamente aosmilitares doCNIF, que poderão prestigiar a Exposição
“Os moradores, suas fotos e suas memórias”, que reúne depoimentos e fotografias de antigos
funcionários da Hospedaria de Imigrantes da Ilha das Flores, bem como dos seus familiares.

As OM que tiverem interesse em formar uma comitiva para visitação poderão agendá-la por
telefone com o SO-FN-EG-Celso (ramal 9504).

Lembrem-se de que “ESSE MUSEU TAMBÉM É SEU!”

Aguardamos a sua visita!

"Logística adequada é poder de Combate"


