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O VETERANOO VETERANO
2020  Aniversário  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais

No dia 25 de Setembro, na sede da AABB
(Tijuca), foi comemorado o 105° aniversário do
veterano Arcelino, na ocasião o mesmo deixou
uma alocução para todos os veteranos como
forma de agradecimento pelo seu dia.

Assembléia Geral
Extraordinária (AGE).

Aprova mudança em nosso
Estatuto

 Assembléia Geral Extraordinária (AGE), rea-
lizada nos dias 26 de Agosto e 09 de Setembro
de 2010, aprova mudanças em nosso Estatuto.
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36° ENCONTRO DE VETERANOS DO CFN

No dia 31 de Julho, foi realizado o
36° Encontro de Veteranos do CFN no
CIASC (RJ). A tradicional reunião anu-
al contou com grande presença de ve-

teranos, familiares e militares da ativa
que puderam confraternizar, relembrar
e reforçar o espírito de corpo existente
no CFN.

VETERANO ARCELINO
COMPLETA 105 ANOS
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VETERANOS PARTICIPAM
DE EXERCÍCIO EM TRÊS

CORAÇÕES
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Atendendo convite do Comandante da Divi-
são Anfíbia, CAlte (FN) FERNANDO ANTONIO,
29 Veteranos participaram do Exercício de Ades-
tramento da Força de Emprego de Rápido
(ADEST-FER) no Campo de Instrução General
Moacir Álvaro Lopes, em Três Corações-MG.

AVCFN NO 07 DE SETEMBRO
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Minhas Senhoras e Senhores,

As alegrias da vida entremeiam a existência dei-
xando na sombra as vicissitudes que porfiam em
obnubilar o rumo da felicidade.

Quando a nossa vida celebra um acontecimento
encantador como as "Bodas de Ouro", somente um
epitalâmico, isto é, uma composição poética pode
exprimir a euforia da alma da gente, aqui presente.

Quero eu, pois, já que me falta o estro da inspira-
ção poética, dizer com a emoção a me embargar a
voz, da torrente felicidade, de ter construído o nosso
doce lar, há cinquenta anos passados.

Assim, sem que eu focalize as responsabilidades
morais do matrimônio, os deveres recíproco dos côn-
juges que formam o casamento, cuja noção se subli-
ma na tradução do grande Modestino, excelso
jurisconsulto romano:

"Nuptiae sunt mais et faeminae
Consortio omnis vitae divini humani
Júris comunicatio".
O casamento é a união eterna do marido e da mu-

lher para comunhão dos direitos e deveres aos quais
Deus preside o ato.

Quero assim, firmando o meu pensamento nesta
definição de nossa felicidade máxima na vida, cons-
tatar termos vivido um para outro, nas alegrias e nos
momentos de angústia, firmes como o Pão de Açú-
car, como se fôssemos um só ente.

Não me é possível restringir o desejo de felicida-
de, mas se estendem os augúrios de benesses aos
nossos queridos filhos e netos, os quais bem mere-
cem comungar da alegria deste momento.

Levanto minha taça e, bebamos o bonum vinius
alegrari croni,

É este o provérbio que me inspira a beber à saúde
Da minha maravilhosa esposa.
Tenho dito.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2010.

O Fuzileiro Naval, "antes de tudo é forte!"
È heróico e varonil,

Em 1808, em apoio á Família Real, chegou ao
Brasil.

Membro da sua Corporação, sempre corajoso,
jamais temeu a morte.

O Fuzileiro nunca negligenciou a função à qual se
destina

Ele é exímio cumpridor do dever,
Pois sua ansiedade é servir e crescer

E sua doirada bússola é a da disciplina.

Toda a sua vida está destinada à nobre Corporação
É o brilho do roteiro, embora sua dupla função:

marinheiro.
Soldado, é dos mais profundos.

Porque ama a sua Marinha e a classifica como a
mais nobre

E autêntica do mundo;
Seu gracioso amor a Ela, de felicidade extra-lhe o

coração.

Irmãos, as Eras vencidas pela nossa Magna-
Corporação, hoje com 200 anos,

Em sua histórica vida, guarda enriquecida realidade,
Pois creio não há outra das que conheço a ostenta-

rem tanta fraternidade.
Uma vez que ainda não criaram a magnífica "AS-

SOCIAÇÃO dos VETERANOS!".

Creiam companheiros, nós Fuzileiros Navais antes
de tudo somos fortes.

Pois cada qual é heróico e varonil
O nosso lema mais profundo é servir à Marinha e

defender o Brasil
Em todo o seu extenso território do sul ao norte

Ave bondosos companheiros do AVCFN!
Sermos Fuzileiros Navais

È sermos peça em denotadas harmonias
Quando avistamos novos ou antigos fuzileiros

notamos expressões de alegrias
Por quê? Todos somos peças originais!

ALOCUÇÃO DO
VETERANO ARCELINOFUZILEIRO NAVAL

Bricio de Almeida Pina 1º Ten.FN (Ref.)

FALA VETERANO I
Fuzileiro quando parte
A cumprir sua missão
Só volta com dever cumprido
Conduzindo seu Brasão.

Esses pioneiros
Que no império lutaram

BRAVOS
São cobertos de glórias
Por tudo que já passaram.

Fuzileiro não pára
Da terra vai para o Mar
Talvez esteja no Ar
São de lutas agitadas
Como as ondas do Mar

S. J. Aquino (Naval do Pilar)

É impossível não colhermos o que plantamos. Eu
e você estamos colhendo hoje o que foi plantado on-
tem. Nossa sede aqui no Rio, novas Sedes Regio-
nais se espalhando por todo o Brasil. Vermos a Ban-
da do CFN nos 25 anos do "Criança Esperança", é
isso mesmo, na Globo. Que tal pensarmos na colhei-
ta de amanhã? Que as sementes a serem plantadas
hoje e por toda a vida sejam boas. A terra é fértil.
Qualquer semente nela lançada germina e brota infa-
livelmente. Portanto, lancemos nesse solo somente
sementes boas para colhermos frutos bons.

"Quem semeia vento, colhe tempestade." Quem
planta veneno, colhe veneno. Quem planta maçã, co-
lhe maçã. Esta é a mais perfeita das leis, é a Lei
universal, é a Lei de DEUS.

O pensamento é a semente. O solo é a mente.
Lancemos boas sementes no solo de nossas men-
tes. Plantemos união, lealdade, paciência, felicida-
de, prosperidade, amor, vida.  A colheita será maravi-
lhosa, não importa quanto tempo leve para que acon-
teça.

A sabedoria oriental adverte: "Nunca sabemos
quando as boas sementes  germinarão nem quanto
tempo levará para amadurecer a colheita de pensa-
mentos envenenados (...). Cuidado, portanto, com os
pensamentos envenenados; nenhum deles desapa-
recerá sem deixar traços."

Tenhamos cuidado com as sementes que planta-
remos de hoje em diante. Tenhamos cuidado com os
nossos pensamentos. "ADSUMUS".

Colhe-se o que se planta
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FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

Mensagem do Presidente

Faleceu em 17 de
setembro o
paraquedista militar
número 1 do Brasil,
General de Divisão
Roberto de Pessoa,
aos 100 anos de idade.

O General De
Pessôa foi o pioneiro da atividade paraquedista mi-
litar no País, tendo cursado a Escola de
Paraquedistas dos Estados Unidos da América, em
Fort Benning, em 1944 e ficará marcado por toda a
eternidade na memória da tropa de elite do nosso
Exército por sua coragem, devoção e luta inces-
sante em prol do desenvolvimento da atividade
aeroterrestre militar.

Comitiva da AVCFN, compareceram ao funeral,
tendo colocado uma coroa de flores no túmulo des-
te ilustre brasileiro.

Iniciamos em 2006 os trabalhos de revisão do nosso
estatuto em razão da evolução da nossa AVCFN e à vista
de sugestões de diversos associados, sendo alguns das
SR. Presidia a nossa Associação o Almirante Moacyr
Monteiro Baptista, quando a revisão começou. Os traba-
lhos andavam adiantados quando entrou em vigor o novo
Código Civil que introduzia algumas novidades para os Clu-
bes e Associações. Eu exercia o cargo de Presidente do
Conselho Deliberativo e Consultivo. Deparamos-nos à frente
do prazo para o cumprimento dos dispositivos legais. O
Estatuto atualizado com as modificações teria que dar
entrada em Cartório até 11 de janeiro de 2007. Após troca
de idéias dos Membros do CDC e da DAdm chegamos à
conclusão de que seria inviável realizarmos todo o traba-
lho, isto é discutirmos as sugestões e introduzirmos as
modificações exigidas pelo Código Civil. Desta forma, de-
cidimos apenas modificar o Estatuto colocando-o confor-
me o Código Civil e deixarmos para outra oportunidade
discutirmos as sugestões de outras modificações.

No ano de 2008, um Grupo de Trabalho coordenado pelo
Comandante Getúlio, nosso Diretor Jurídico, fez a atualiza-
ção de tudo que existia a respeito, desde 2006, produzindo
um excelente documento. Não conseguimos fazer nada em
2009 em razão da minha situação de saúde.

Em janeiro de 2010,  eu e o Vice Presidente Almiran-
te José Henrique Salvi Elkfury, reiniciamos os trabalhos
a partir do referido documento. Assim fazendo, trabalhando
pela manhã, trocando informações via internet, em maio
fechamos a minuta que foi colocada à disposição dos
Associados no blog da AVCFN e foi encaminhada ao CDC
e a alguns Conselheiros que trabalharam no Estatuto.
Recebemos algumas sugestões dentro do prazo previsto
no Edital de Convocação para a AGE. Fizemos a revisão
final e levamos a matéria ao debate da AGE convocada
para o dia 26 de agosto,  realizada na sede da Ilha das

ESTATUTO E RUNAV

Entrega do Guião, pelo VA(FN) Fernando do
Nascimento, ao presidente da SR/Nova Friburgo,

Valter de Souza

Cobras. Em face da extensão da matéria e da neces-
sidade de se rever o texto para colocar as atribuições
dos Diretores, atribuições essas que iríamos remeter
para o Regimento Interno, o Presidente da AGE inter-
rompeu os trabalhos reiniciando-os às 14h00min do
dia 09 de setembro encerrando-se a AGE às 17:00h
deste dia. Seguem agora a Ata e o Estatuto para o
registro em Cartório. É mais uma etapa cumprida.

São aspectos importantes desta atualização: a
visão nacional da AVCFN - Presidente Nacional e
Presidentes Regionais; a criação de Seções Regio-
nais em lugar de Sedes Regionais; a criação de
Núcleos de Seções Regionais, que é a base para a
formação de uma SR; a extinção do Quadro de As-
sociados Especiais e sua inclusão no Quadro de
Associados Efetivos; a garantia de que a AVCFN será
sempre dirigida por Fuzileiros Navais, considerados
membros natos; a extinção do Conselheiro Nato
passando-o a Conselheiro Efetivo; desta forma tere-
mos os Conselheiros Transitórios e os Conselheiros
Efetivos; o reconhecimento da Ala Feminina; o reco-
nhecimento do Estandarte do CFN como o Estan-
darte da AVCFN; o reconhecimento da canção Na
Vanguarda como a canção a ser cantada nos even-
tos Oficiais da AVCFN e a oficialização de uma can-
ção para a AVCFN; a modificação do ano fiscal pas-
sando a ser considerado de 01 de setembro a 31 de
agosto; isto para se adequar à AGO para prestação
de contas e apresentação do Relatório de Atividades
Anual, que sempre foi realizada em outubro; e a
extinção de uma reeleição para todos os Membros
das Diretorias e dos Conselhos, esta exigência per-
maneceu apenas para o Presidente |Nacional e o
Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo.

RUNAV - dando continuidade a um trabalho inici-

ado na Seção Regional  de
Brasília, atendendo ao nos-
so pedido, estamos em fase
de consolidação do nosso
Regulamento de Uniformes e
Símbolos da AVCFN. Ne-
nhum Veterano Fuzileiro naval está obrigado a ter
uniformes, porém se for formar ou participar de re-
presentações terá que usá-los. Desejamos com a
aprovação deste documento normativo estabelecer
padrões para todo o território nacional.

Não deixem de convidar Fuzileiros Navais, nin-
guém é ex-FN, para se associar. Mantenham seus
endereços atualizados.

Esta é a minha mensagem, pedindo a todos para
que busquemos fortalecer a AVCFN, com trabalho
e confiança. ADSUMUS.

AVCFN PARTICIPA DA DESPEDIDA DE
PQD PIONEIRONo dia 19 de Agosto, no auditório da

Biblioteca do Exército (Bibliex), em ceri-
mônia presidida pelo Coronel de Artilharia
Josevaldo de Souza - Diretor da Bibliex,
ocorreu premiação do I Salão de Artes
Plásticas da Associação Brasileira de
Desenho e Artes Visuais (ABD) e Biblio-
teca do Exército.

O evento, coordenado pela
Comendadora Marly Barbara, contou a
presença de inúmeros artis-tas plásticos,
dentre os quais o Veterano José Carlos
Mendes da Costa, que foi distinguido com
Troféu da ABD em Pintura a Óleo, pelo
seu quadro em óleo sobre tela denomi-
nado "Passione". Além do troféu, o Vete-
rano José Carlos foi sorteado com uma
viagem de excur-são, com hospedagem de três dias
no Hotel Recanto das Hortências e visita a São Lou-
renço. Na ocasião o Veterano Lamartine represen-

VETERANO PREMIADO EM SALÃO DE ARTES PLÁSTICAS

Veterano José Carlos, sendo agraciado no evento

tou a Associação de Veteranos do CFN no even-
to.

BRAVO ZULU!
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

Luiz Carlos Costa
Diretor Social

Festa de Aniversário do Terceiro Trimestre
No dia 25 de setembro comemoramos na "ATA"

mais uma festa, desta vez com saborosos petiscos,
cerveja, refrigerante e uma boa música cantada pelo
nosso associado Veterano "DINO". Os aniversarian-
tes junto de seus familiares dançaram e curtiram to-
dos os momentos e cantaram com o grupo "Tuba-
rão" a música "SAUDAMOS" de Vilas Lobo com
Anchieta no cavaquinho. O Diretor Social e Relações
Públicas da Associação dos Taifeiros da Armada
aproveitou o momento e nos convidou para parti-
ciparmos de todos os eventos programados por
eles. O Veterano Ivan, o Presidente do CDC, Vice-
Almirante Baptista, e a Srª Altenira representaram
os aniversariantes e foram muito aplaudidos. Fo-
ram arrecadados 72,5 kg  de alimentos não pere-
cíveis, doados para "Obras Sociais Casa Padre
Damião". Em seguida ouviram o nosso Presiden-
te Vice-Almirante Fernando Nascimento que em
suas palavras mostrou aos Veteranos o quanto
somos importantes para a "AVCFN" e que a pre-
sença de todos é imprescindível nos eventos de
um modo geral. Citou a pouca adesão no dia sete
de setembro, em seguida uma deliciosa torta de
frutas foi cortada e servida a todos os presentes.
Nossa festa teve início às 13hs e terminou às 18hs.

O Diretor Social Costa, o
Vice-Diretor Pedro Ribeiro e
o Veterano J. Antonio dese-
jaram um feliz aniversário aos
associados e agradeceram a
presença de todos e também
ao Vice-Presidente da ATA
Gomes pela colaboração
prestada. Aproveitamos a
oportunidade para convidar
para no dia 18 de dezembro
no CIAGA comemorarmos
juntos a festa de confraterni-
zação de final de ano. Os
convites serão vendidos na
secretaria do início de novem-
bro até cinco dias antes da
festa.

A próxima festa de aniver-
sariante do 4º trimestre será
comemorada na nova sede, em frente ao HCM, de
13hs às 17hs30, no dia 08 de janeiro de 2011.
Aguardamos sua confirmação de presença até o
dia 06 de janeiro telefonando ou comparecendo à
nossa Secretaria. Lembrem-se das palavras de nos-

so Presidente, o Vice-Almirante Fernando Nascimen-
to: você Veterano é muito importante para a AVCFN,
portanto participe.
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Uma comitiva da AVCFN, constituída pelos Vete-
ranos ULISSES, MOSCOSO, ANCHIETA, IVAN, RO-
CHA e COSTA, embarcou no NBCC GARCIA D'ÁVILA
para viagem de apoio ao Grupamento Operativo de
Fuzileiros Navais HAITI, realizada entre 18 de maio e
9 de julho, conforme convite feito pelo Comandante-
Geral do CFN, Alte Esqd (FN) MONTEIRO.

Na travessia de ida, os Veteranos participaram de fai-
nas marinheiras, como exercícios de postos de abando-
no e postos de combate e passagem da linha do equador,
e tiveram oportunidade de visitar os portos de Salvador e
Paramaribo. Em Salvador a comitiva, já denominada Gru-
po TUBARÃO, foi recepcionada pela SR Salvador da
AVCFN, à frente o Veterano SANTANA, seu Presidente,
bem como Diretores e a Ala Feminina, além de vários
Associados. Em Paramaribo, após as salvas à terra, o
navio foi recebido por autoridades locais, Oficial do Exér-
cito Brasileiro e por uma banda da Marinha do Suriname.

Em 9 de junho finalmente o Grupo TUBARÃO de-
sembarcou em Porto Príncipe, com segurança feita
por escolta comandada pelo CT (FN) MOUTINHO. No
percurso até um dos pontos fortes foi possível consta-
tar a situação de grande dificuldade daquele país ami-
go, o que indica que a missão dos Fuzileiros Navais
durará por muito tempo. No dia seguinte, após visitar
a parte mais alta da cidade, os Veteranos tiveram opor-
tunidade de distribuir camisas da seleção brasileira,
com o brasão da AVCFN, para crianças carentes, obra
social inesquecível para todos, e, a seguir, assistir show
do Conjunto Fuzi Bossa em praça pública.

VETERANOS NO HAITI

No Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data
Magna da Marinha, 11 de junho, participaram de ceri-
mônia cívico-militar, que contou com a participação
do Embaixador do Brasil no Haiti, Embaixatriz e de-
mais autoridades, seguida de almoço na Tenda da Paz.
Foi entregue uma panóplia da AVCFN ao Comandan-
te do GptOpFuzNav, bem como outros brindes aos
presentes - a Embaixatriz passou a usar o tempo todo
o boné da Associação, recebido das mãos do Vetera-
no ROCHA... Com ANCHIETA ao cavaquinho e acom-
panhados pelo conjunto, o Grupo TUBARÃO cantou o
"Feliz Aniversário", de Villa Lobos, seguido dos tradi-
cionais "hurras". Sucesso total!

Em 12 de junho foi iniciada a travessia de retorno,
com escala em San Juan de Puerto Rico entre 15 e
19 de junho. Em função de questões de manutenção
a escala em Fortaleza foi cancelada. Durante o retor-
no, os Veteranos entregaram uma panóplia da AVCFN
ao Comandante do NDCC, CMG ANDERSON, bem
como lembranças da Associação ao Imediato, CF LUIZ

SILVA e ao CC(FN) UDUWANAGE, FN mais antigo a
bordo. Durante a travessia confortaram os baixados
com visitas à enfermaria e realizaram palestras sobre
a AVCFN, para Oficiais e Guarnição, conduzidas pelo
veterano COSTA. Foi também cumprido o cerimonial
de batismo pela passagem pela linha do Equador. Vale
destacar os Veteranos foram elogiados pela apresen-
tação de seus camarotes, constatada durante inspe-
ção feita pelo Sr. Comandante. O aniversário do Vete-
rano Moscoso, 3 de julho, foi motivo de celebração,
com direito ao "Feliz Aniversário", de Villa Lobos, com
ANCHIETA no cavaquinho. Nesse dia, coube aos ve-
teranos anunciar a rotina do navio pelo fonoclama.
Em 5 de julho houve uma confraternização, ocasião
em que o Comandante ANDERSON presenteou o
Grupo com uma panóplia do navio, cabendo ao Vete-
rano ULISSES retribuir com o brasão da AVCFN, além
de agradecer o tratamento a bordo, marcado pela cor-
dialidade, carinho e respeito. Mais uma vez Villa Lo-
bos, "hurras", ANCHIETA no cavaquinho e conjunto
Fuzi Bossa, com um BRAVO ZULU a todos embar-
cados. No dia 6 de julho houve um culto em ação de
graças e no dia 7 a distribuição dos diplomas de ba-
tismo equatorial. Em 8 de julho, o Veterano COSTA,
Diretor Social, fez a leitura de despedida do Grupo
TUBARÃO, por ocasião do Cerimonial da Bandeira.

Em 9 de julho, a chegada ao Rio, marcada pela
emoção do reencontro dos familiares e amigos, inclu-
sive uma comitiva de recepção da AVCFN, mas, prin-
cipalmente, pelo agradável sentimento de completar
mais uma missão muito bem cumprida.

IGUAIS AO TUBARÃO NUNCA SERÃO!
ADSUMUS!

No período de 10 a 18 de agosto, o Batalhão de
Artilharia de Fuzileiros Navais, integrado pelas 1ª e
3ªBiaO105mm (Ref) e pela BiaCmdoSv, participou do
exercício de Adestramento da Força de Emprego de
Rápido (ADEST-FER) no Campo de Instrução General
Moacir Álvaro Lopes, em Três Corações-MG.

Esse exercício, dividido em duas fases, permitiu o
aprimoramento na realização do apoio de fogo em pro-
veito dos GptOpFuzNav. A primeira fase, entre os dias
11 e 14 de agosto, caracterizou-se por uma Escola de
Fogos de Artilharia, um treinamento técnico e tático,
conduzida pelo próprio Batalhão, com adestramento
específico de Artilharia de Campanha no nível
subunidade: entradas em posição, diurnas e noturnas,
execução de tiro real de Obuseiro 105mm L118 Light
Gun e de Morteiro 120mm K6A3, englobando, assim,
a integração dos subsistemas Central de Tiro, Obser-
vação, Linha de Fogo, Topografia e Comunicações.
Além disso, houve a realização de tiro real com o
Obuseiro 155mm M114A1.

Na segunda, entre os dias 15 e 17, foi desenvolvi-
do o ADEST-FER propriamente dito, um exercício de
tema tático a nível Unidade Anfíbia (UAnf), conduzido
pelo ComFFE. Neste contexto, as baterias de tiro pres-
taram apoio de fogo contínuo e cerrado a um
Grupamento de Desembarque de Batalhão (GDB),
nucleado pelo 2°BtlInfInfFuzNav, além de se aperfei-

VETERANOS PARTICIPAM DE EXERCÍCIO EM TRÊS CORAÇÕES
çoarem no seu emprego tático. No tocante ao apoio
de fogo e a sua coordenação, destacou-se a utiliza-
ção simultânea da Artilharia de Campanha e da Avia-
ção Naval, por meio dos AF-1, em proveito da progres-
são do GDB. O marco desta segunda fase do exercí-
cio foi o helitransporte de toda a Bateria de Morteiro
120mm, por meio de aeronave HU-14, a sua rápida
ocupação de posição e a posterior realização de tiro
real em apoio à conquista de objetivos marcados pelo
GDB em sua manobra em terra.

Atendendo convite do Comandante da Divisão An-
fíbia, CAlte (FN) FERNANDO ANTONIO, 29 Vetera-
nos participaram do Exercício. Além de acompanhar
os variados exercícios de tiro, os Veteranos tiveram
oportunidade de conhecer as cidades de Campanha,
Cambuquira e Lambari, bem como visitar a Escola de
Sargentos das Armas, do EB, a fábrica Atalaia e a
estátua de Pelé.

Veteranos em agradecimento ao ComGer pela ida
ao Haiti

01120 - EDNALDO JOSÉ MENDES MARTINS
03152 - ISRAEL DOS SANTOS
01900 - JAIME MACIEL DE SOUZA
01129 - SEVERINO JOAQUIM DE SANTANA
00829 - JOSÉ FRANCISCO BARBOSA
00419 - UBIRAJARA MUINHO UCHOA
00521 - WALTER SOARES DOS SANTOS
00293 - JOSÉ JUSTINO DANTAS
01370 - EDERALDO FRANCISCO DA BOA MORTE
00586 - ANTONIO JOSÉ D'OLIVEIRA
00609 - JOAQUIM DUARTE NETO

OBITUÁRIO

ENCONTRO DOS FUZILEIROS NAVAIS
DE MAGÉ E AMIGOS

Dia 04 de dezembro de 2010 (sábado), acontecerá no
Magé Tênis Clube o V Encontro dos Fuzileiros Navais de
Magé e amigos, com início às 11:00h e término previsto
para  18:00h. Almoço por adesão (R$25,00) por pessoa.

Maiores informações e adesão até 05 de novem-
bro com:
SO- FN IF- QUEIROZ - Tel 8812 8637;
SG -FN MO - LUZÓRIO - Tel 9862 6401;
SG - FN IF- ALBUQUERQUE - Tel 9863 3739; e
CB-FN IF- BASTOS - Tel 8447 4467.
NÃO PERCA ESSA OPORTUNIDADE DE REVER
ANTIGOS AMIGOS.
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Atividades das SEDES REGIONAIS

No dia 21/AGO/10, sábado, a AVCFN SRA
Uruguaiana realizou o seu 13º Encontro de Veteranos
nas dependências da ASFUMAR ("Clube Naval"), com
o tradicional apoio do Veterano Presidente MOACIR.
Na oportunidade, foi hasteado, pela primeira vez, o
Estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais no mastro
(improvisado) à frente do Clube. Os veteranos mais
antigos na área de Uruguaiana, presentes ao evento -
SO-IF Ref JESUS e o Veterano VELUDO -,  tiveram a
honra de proceder ao içamento do glorioso símbolo
dos Fuzileiros Navais. ADSUMUS!

A SR URUGUAIANA
recepcionou o Comandan-
te do 5ºDN, Vice-Almiran-
te FERNANDES, nas ins-
talações da ASFUMAR
("Clube Naval"), durante a
visita daquela autoridade à
Delegacia Fluvial de
Uruguaiana, no dia 23/Ago/
2010. Na oportunidade, o
Presidente Regional, Vete-
rano MOACIR, ofereceu

um boné da AVCFN com  pala bordada ao Alte
FERNANDES. A convite do CC MARINS, Delegado
Fluvial, o CF(FN-RM1) FALAVIGNA participou do al-
moço no Comando da 2ª BdaCMec, oferecido pelo
General RODRIGUES em homenagem ao Almirante
FERNANDES. Também participaram  do almoço o

Na manhã de 10 de setembro, o Diretor da Escola
Técnica Estadual Frederico Guilherme Schmidt, de
São Leopoldo, Sr. Ari Darci Schmachtenberg, fez a
entrega de um livro de dezembro de 1959, de título
"Esquadra Brasileira", ao Presidente da AVCFN SR
Porto Alegre José Moacir de Souza Aymone.

O livro conta a história da Marinha Brasileira e da
Esquadra Brasileira e contém a assinatura do Presi-
dente da Repúbli-
ca, Juscelino
Kubitschek de Oli-
veira, e do Minis-
tro da Marinha, Al-
mirante-de-Es-
quadra Jorge do
Paço Mattoso
Maia.

HASTEAMENTO DO ESTANDARTE DO CFN EM URUGUAIANA

Na manhã do dia 04 de setembro, das
08h30m às 12hs, junto ao Monumento do Expe-
dicionário, local onde se encontrava aceso o
Fogo Simbólico da Semana da Pátria, a AVCFN
SR - Porto Alegre, juntamente com o
GRAFONSOS (veteranos pára-quedistas) e Ve-
teranos do Batalhão de Suez, compartilharam-
se na guarda do Fogo Simbólico.

SR PORTO ALEGRE NA GUARDA
DA PIRA DA SEMANA DA PÁTRIA

EM PORTO ALEGRE

SR URUGUAIANA RECEBE VISITA DO COMANDANTE DO 5ºDN

Prefeito Sanchotene Felice e o Secretário de Admi-
nistração do Município, General (Ref) Leal, bem como
todos os Oficiais do EM do Cmdo da BdaCMec. Após
o almoço, o Alte Fernandes fez um vôo de reconheci-
mento da área de jurisdição a jusante do Rio Uru-
guai, a bordo de helicóptero do HU-5.

ESCOLA TÉCNICA FREDERICO
GUILHERME SCHMIDT DOA À SR

PORTO ALEGRE LIVRO
HISTÓRICO DA ESQUADRA

BRASILEIRA

No dia 10 de agosto, a convite do CF(FN) Glenio
Ricardo Gadas de Matos Comandante do Grupamento
de Fuzileiros Navais do Rio Grande, a AVCFN SR Porto
Alegre participou da visita do Exm° Sr. Almirante-de-
Esquadra(FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro, Coman-
dante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais àquela
Unidade. O Comandante-Geral foi recepcionado pelo
Comandante Gadas e pelo Exm° Sr. Vice-Almirante
Sergio Roberto Fernandes dos Santos, Comandante
do 5° DN. Estiveram presentes na cerimônia Coman-
dantes das OM de Marinha e autoridades Civis e Mili-
tares. Participaram os Veteranos da AMIRCAM e da
AVCFN SR Porto Alegre.

O Comandante-Geral cumprimentou os Veteranos,
dirigiu palavras à tropa, respondeu a perguntas dos
Fuzileiros Navais e depois fez uma visita às depen-
dências do quartel. Após foi servido um churrasco. Da
SR Porto Alegre estiveram presentes os Vetaranos
Aymone, Bottaro, Leo, Câncio, Samuel e Adair.

Deixamos aqui nosso agradecimento ao Coman-
dante Gadas e sua tripulação.

SR PORTO ALEGRE PRESENTE NA
 VISITA DO COMANDANTE-GERAL

Às 18h desta segunda-feira dia 2O de setem-
bro, na cidade de Uruguaiana, estiveram presen-
tes o prefeito Sanchotene Felice, comandante
da Brigada Militar, Comandante da Delegacia
Fluvial de Uruguaiana, Presidente da AVCFN SR
Porto Alegre, Centros de Tradições Gaúchas de
Uruguaiana, cavalarianos, Prendas de vários
CTGS, autoridades civis e militares para encer-
ramento da programação
da Semana Farroupilha
com a extinção da Chama
Crioula e arreamento das
bandeiras. Houve
premiação de Menção Es-
pecial aos alunos das es-
colas que participaram do
concurso de trovas de tema
sobre a natureza e do con-
curso de redação.

SR PORTO ALEGRE PARTICIPA
DO ENCERRAMENTO DA

SEMANA FARROUPILHA EM
URUGUAIANA
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 AVCFN do Rio de Janeiro sob o Comando do seu Presidente VA (FN-Ref) FERNANDO DO NASCIMENTO, participa
do desfile cívico militar de 7 de Setembro, mostrando que ainda estamos prontos para a missão. Adsumus!

AVCFN NO 07 DE SETEMBRO

Abertura do Desfile no Rio de Janeiro pelo Comandante-Geral AE
(FN) ALVARO AUGUSTO DIAS MONTEIRO

Pelo terceiro ano consecutivo a AVCFN SR
Porto Alegre participa do desfile cívico militar de
7 de setembro na cidade de Porto Alegre.

SR PORTO ALEGRE PARTICIPA
DAS COMEMORAÇÕES PELA
PASSAGEM DOS 188 ANOS DA
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL

SR BRASÍLIA
Mais uma vez a nossa SR-BsB e Goias par-

ticipam do desfile de 07 de Setembro, em nossa
capital. O destacamento compôs-se de 19 vete-
ranos, sendo o mais velho o 1°TenFN (AA)Ano
bom com 90 anos feitos, que me acompanhou
no jeep do Comando dos Veteranos.

EDYR DA SILVA GUIMARÃES
CMG(FN) RM1  PRESIDENTE

SR NATAL SR URUGUAIANA
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DIVERSOS

A Diretoria Administrativa da AVCFN tem procurado
desenvolver atividades visando proporcionar aos Vetera-
nos oportunidades para participar em eventos de cará-
ter esportivo, recreativo, social, cultural, educativo e
assistencial, bem como em cerimônias e exercícios
com as OM do CFN. Todavia, em alguns eventos não
houve a adesão de Veteranos com o efetivo esperado.

Assim, com a finalidade de identificar as preferên-
cias dos Associados, foi distribuído um questionário,
como pesquisa de opinião, por meio do jornal O Ve-
terano e durante o Encontro de Veteranos do CFN
realizado em 31 de julho. A seguir são apresentados
os resultados resumidos da pesquisa, relativa às res-
postas de 72 Veteranos. Para maiores detalhes pode
ser consultado o blog da AVCFN, onde consta um
relatório completo.

Comemoração dos aniversariantes do trimestre.
A grande maioria (70%) está satisfeita com a come-
moração na sede da ATA, no Centro, sábados à tarde
(78%). Ainda assim, 63% sugerem que o evento seja
realizado na nova sede, em frente ao HCM. Tendo em
vista que esta opção demanda uma avaliação nas
questões de logística e acesso, a comemoração re-
lativa ao quarto trimestre de 2010, a ser celebrada no
início de 2011, após as festas de fim de ano, será
conduzida, em caráter experimental, na nova sede.

Confraternização de final de ano. A maioria dos Ve-
teranos (78%) considera agradável o evento realizado
no CIAGA. Foram sugeridos outros eventos sociais, que
serão apreciados pela DAdm para 2011. Visitas a OM
do CFN foram realizadas, incluindo prática esportiva (fu-
tebol e torneio de tiro), sendo uma delas cancelada de-
vido à pequena quantidade de voluntários.

Atividades assistenciais. A proposta de
contratação de seguro em grupo contra acidentes
pessoais, com parte do custo bancado pela AVCFN
e parte pelo Associado (em torno de R$ 2,00 por mês)
foi aprovada por 56%. Foram também registradas
outras sugestões. Por oportuno, a Diretoria de Assis-
tência já realiza visitas a Veteranos tanto em hospital

PESQUISA DE OPINIÃO
como na residência - a AVCFN fez contato com o
SASM para obtenção de prótese auditiva para um
Veterano. Quanto ao apoio a situações de catástro-
fes, foram realizadas duas atividades este ano, em An-
gra dos Reis e na região de São Gonçalo. Nesta última,
em conjunto com a Tropa de Reforço, no período de 22
de abril a 12 de maio, dez Veteranos, com total dedica-
ção e comprometimento, levaram auxílio material e so-
lidariedade aos desabrigados das chuvas.

Atividades esportivas e locais para praticar. As
atividades esportivo-recreativas com maior aceitação
foram caminhadas/trilhas, com 24%, seguidas de
natação e musculação (19 a 20 % cada). A sede pre-
ferida foi o CEFAN (39%), seguido pela Ilha do Gover-
nador (14%). A freqüência de dois dias por semana
obteve mais sugestões (52%).

Sede própria da AVCFN para atividades esportivo-
recreativas. As preferências ficaram entre arredores
do Rio (32%), Zona Oeste (22%) e Baixada (15%).

Eventos culturais e educacionais na nova sede. A
maior quantidade de indicações foi para curso básico
de informática (79%), seguido de cursos de idiomas
(74%). Entre os idiomas, venceu o inglês (50%). A
maioria sugere que cursos/palestras sejam conduzi-
dos em dias de semana, à tarde.

Comentários e sugestões de caráter geral:
- propiciar o retorno dos veteranos à AVCFN, via

reuniões, para participação nas decisões e melhor
tratamento por parte dos funcionários;

- parabéns pela realização da pesquisa de opinião;
- tudo sob controle, tudo em perfeitas condições;
- prever eventos com a família;
- aniversariantes do quarto trimestre;
- retirar a cerca que isola os Oficiais durante o

Encontrão - os veteranos não são contagiosos
- solicitar aos Veteranos não Associados a fazer

sugestões, pois há muitas reclamações por parte
destes; e

- demora em receber o jornal, único meio de co-
municação para este Veterano.

O Diretor de Assistência, Veterano Ulisses, agora
apoiado por seu Assessor, Veterano Anchieta, pros-
segue nas suas atividades de buscar contato com
Veteranos que precisam de uma atenção da AVCFN e
de todos nós. Desta vez estiveram com os Veteranos
Manoel Expedito Giri e Damásio da Cruz Rodrigues.

O Veterano Giri, residente no bairro de Campo Gran-
de, sofreu um acidente durante exercício operativo e,
mesmo ferido, aplicou os conhecimentos de sua espe-
cialidade - Enfermagem - para coordenar seu atendi-
mento e do colega que estava na Viatura. Ficou
paraplégico, mas mantém a fibra e a coragem caracte-
rísticas dos Fuzileiros Navais. É visitado mensalmente
por equipe do Hospital Naval Marcílio Dias, que presta a
assistência necessária ao nosso combatente anfíbio.

O Veterano Cruz, morador do bairro Colégio, pos-
sui 92 anos e, embora com alguma dificuldade de
locomoção, está com perfeita lucidez e, coerente com
suas raízes de um grande Fuzileiro Naval, serve de
exemplo de lutador para todos nós.

Aos Veteranos Giri e Cruz as saudações da AVCFN
e de todos Fuzileiros Navais.

VETERANOS RECEBEM VISITA DO
DIRETOR DE ASSISTÊNCIA

A AVCFN foi representada pelo Veterano Eduar-
do Donizeti Marquini na solenidade realizada em
São Paulo, no dia 28 de setembro de 2010, pelos
nossos irmãos Fuzileiros Navais da Coréia do Sul,
em comemoração dos 60 anos da retomada de
Seul, fato importante da História daquele país.

Foi uma festa marcada por muita elegância e
irrestrita camaradagem, a começar pela acolhida do
Sr. Presidente da ROK Marine Corps, o Veterano Ho
Ku Kang. Pude observar um clima de orgulho patrio-
ta entre todos os participantes, numa festa com a
presença das bandeiras brasileira e sul coreana e o
pronunciamento de autoridades e de ex-combaten-
tes que vivenciaram os fatos nos anos 50. A cerimô-
nia, realizada no restaurante "UTOPIA", foi regiamente
coroada com um jantar típico sul-coreano.

Nossos cumprimentos aos nossos irmãos Fu-
zileiros Navais da Coréia do Sul!

ADSUMUS!

FUZILEIROS DA CORÉIA DO
SUL COMEMORAM

RETOMADA DE SEUL
Prossegue o curso de informática para a primeira

turma, na sede em frente ao HCM, agora com o mes-
tre Venâncio, tendo em vista um acidente sofrido com
a professora Luciana. A segunda turma já está esca-
lada, com previsão de iniciar suas aulas em breve.

É intenção iniciar em breve um grupo de interesse
de música, para reuniões e aulas, aproveitando o ta-
lento de nossos Veteranos.

Se você está interessado nestas atividades, faça
contato com a Secretaria da AVCFN ou com o Vetera-
no Alves, Diretor Cultural.

A Biblioteca da AVCFN, localizada na sede em frente
ao HCM, está em processo de organização, com o apoio
do CIASC, por meio de uma equipe chefiada pela Te-
nente Flávia. A equipe, que inclui os alunos do Curso de
Aperfeiçoamento 3º SG-FN-IF Franklin Alves Siqueira, 3º
SG-FN-MO Fabiano Rodrigues Silveira e 3º SG-FN- IF
Luciano Carneiro Leão, fez uma avaliação técnica do
material existente e elaborou um plano de ação. Este
plano, já em execução, inclui triagem, higienização e
arrumação dos livros considerados pertinentes para

ATIVIDADES EDUCACIONAIS NA SEDE
nossa Biblioteca,
com previsão de tér-
mino para a primeira
quinzena de outubro.

Assim, em bre-
ve nossa Biblioteca
estará pronta para
proporcionar aos
Associados e seus
dependentes opor-
tunidade para au-
mentar sua cultu-
ra e desenvolver
o saudável hábi-
to da leitura. Se
você possui al-
gum l ivro que
possa ser út i l
aos demais, faça
uma doação à
nossa Biblioteca!


