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O VETERANOO VETERANO
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No dia 4 de maio a AVCFN celebrou seu 39º aniversário com uma Sessão Sole-
ne, realizada na Sede Nacional, na Ilha das Cobras. Presentes cerca de 120 pesso-
as, entre Associados, convidados e autoridades. Página 5

AVCFN CELEBRA SEU
39º ANIVERSÁRIO

PARABÉNS ÀS
MULHERES DA AVCFN!

37º ENCONTRO DE
VETERANOS DO CFN

No dia 18 de junho, foi realizado o 37º Encontro de Veteranos do CFN no CIASC
(RJ), tradicional reunião de confraternização dos Fuzileiros Navais da reserva, que
contou com grande presença de Veteranos, familiares e militares da ativa. Página 3

193º ANIVERSÁRIO DE
NOVA FRIBURGO - RJ

No dia 16 de maio, um Pelotão Representativo da
AVCFN, constituído por integrantes da SR Nova
Friburgo e por uma Comitiva do Rio de Janeiro, partici-
pou do Desfile Cívico-Militar que celebrou o 193º Ani-
versário daquele Município. Página 6

Nesta edição parabenizamos as mulheres pelo
Dia das Mães e agradecemos pelo muito que fazem
por nós. Página 8

ANIVERSARIANTES DO
SEGUNDO TRIMESTRE

Página 7
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DIRETORIA deCOMUNICAÇÃO FALA VETERANO I

 José Corato e Eduardo Nogueira
Diretor de Comunicação e Vice-Diretor

EVENTOS PREVISTOS PARA
O SEGUNDO SEMESTRE

Veterano! Atualize sua agenda! Veja o que temos de ati-
vidades pela proa:
- CALENDÁRIO ELEITORAL
31AGO: prazo para inscrever chapas para DAdm e can-
didatos a Conselheiro Transitório.
05OUT: Eleições, pelos Associados em condições de
votar, caso haja mais de uma chapa inscrita para DAdm

Ademar Macedo nasceu no dia 10 de setembro de
1951 no sítio Oscar Nelson, no município de Santana
do Matos-Rio Grande do Norte/BRASIL. Estudou inter-
no no ginásio agrícola de Ceará - Mirim até 1968, e fez
o científico no Instituto Padre Miguelinho. Entrou para o
Corpo de Fuzileiros em 1970 ficando lá até 1981 quan-
do sofreu um acidente, perdendo uma perna, é hoje
portanto um fuzileiro Naval reformado. Depois deste
acidente começou a se interessar por poesias, escre-
veu o livro: ... E DA DOR SE FEZ POESIA. [Três edições
Já esgotadas]. É Membro da SPVA do R.G. do Norte e
da SPVA de Minas Gerais. É membro da Academia de
Trovas do R.G. do Norte [ATRN] e da União Brasileira de
Trovadores [UBT-RN], Tendo classificado várias Trovas
em concursos Nacionais. Gravou dois CDs: 'NA CA-
DÊNCIA DA POESIA e 'O POETA E A RAPOSA'. Recente-
mente lançou um Livro de Trovas intitulado:
'POESIAS EM QUATRO VERSOS' e tem um Livro pronto:
'...E DA POESIA SE FEZ VIDA.'

O que está escrito aí a baixo, vai estar na Página 87
de um livro que "SE DEUS QUISER" Será editado agora
no início do Ano.

VEJA A PÁGINA EM HOMENAGEM AOS VETERA-
NOS!!!:

"Não poderia jamais esquecer o Corpo de Fuzileiros
Navais, onde na verdade eu "formei" um batalhão de ami-
gos e de irmãos, que na época do meu acidente me doa-

Ademar Macedo
Biografia

ram o  sangue necessário e preciso à
minha vida. E anos depois ao entrar
para a ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS
DO CFN; na minha primeira reunião,
eu saudei assim os antigos compa-
nheiros de caserna :"

<<<VETERANO FUZILEIRO>>>

Hoje abracei muitos manos
amigos e companheiros,

militares veteranos
do Corpo de Fuzileiros.
Recordei com emoção,

que a nossa maior missão
era brigar pela paz;

ADSUMMUS é o nosso lema,
e ofereço esse poema
aos Fuzileiros Navais!...

Digo com sinceridade,
sem fazer demagogia;

sempre nos traz alegria
um amigo de verdade.
Com a maior felicidade

e até com certa emoção,
confesso de coração

que o Veterano Fuzileiro
além de ser companheiro
é na verdade, um irmão!

Abraços;
Ademar Macedo.

FALA VETERANO lI

Você conhece um soldado
Por meio do fardamento
Esse aqui eu apresento
Um militar preparado

Eu conheço o seu passado
As suas brilhantes façanhas
Suas lutas em campanhas
Por onde tem atuado

Quando é desembarcado
Em uma ponta de praia
Seu sabre é uma navalha
Pronto pra dar o recado

Os componentes da terra;
É fácil de decorar.
Água, fogo, terra e ar
Estão presentes na guerra

No mar, na terra e no ar
Ali lutam os fuzileiros
Desembarcando primeiro

UM FUZILEIRO NAVAL
Do livro: A Caminho da Poesia
Autor: ISALTINO NASCIMENTO

As posições vão tomar

              2

E no ardor da batalha
Correm rastejam no chão
Defendem sua nação
Sua tática nunca falha

O inimigo metralha
Fuzil, bazuca e canhão.
De lança chamas e rojão
Tanque inimigo atrapalha

Num campo foram
montadas
Minas enterradas no chão
Que pegam de supetão
As forças despreparadas

( A guerra está terminada )

Vem a luta corporal

ou mais de cinco candidatos a Conselheiro Transitório.
27OUT:  AG para prestação de contas e posse da DAdm
e Conselheiros Transitórios.
- VETERANO EM FORMA
Terças e quintas, das 9 às 11h, musculação, hidroginástica,
caminhadas, alongamento, tudo com supervisão de espe-
cialistas, além de um sabo-
roso lanche.
Com o sucesso obtido no
CEFAN, serão abertas novas
turmas, iniciando com o
CIASC, para o pessoal resi-
dente na Ilha do Governador.
Para quem mora na região
próxima a Campo Grande
ou em Niterói - São Gonçalo, faça contato com os Direto-
res de Esporte - Abused e Espíndola.
- PREPARANDO PARA A RESERVA
Este programa é para quem ainda está na ativa, serve
em OM da FFE, do CPesFN ou do CMatFN e tem previ-
são de passar para a Reserva nos próximos dois anos.
Será realizado na casa do Marinheiro. Procure por infor-
mações na sua OM para os detalhes.
- ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE: 24SET, na ATA.
- REUNIÕES DA DAdm: 28JUL; 25AGO; 29SET; 29NOV;
15DEZ.

No dia 19 de Junho de 2011, após terem participado do
Encontrão, um grupo de 25 veteranos da SR Brasília, sob o
comando do seu Presidente Silveira, acompanhado de sua
esposa Ana, participaram de um Domingo Cultural. Começou
na Sede da AVCFN, depois na Fortaleza de São José, com
uma visita ao Museu do CFN, seguida de um passeio no Espa-
ço Cultural da Marinha.

O Veterano Ubiratan, ao passar pela residência oficial do
CGCFN, começou a viajar em seu passado, lembrou da guarita
onde nos meados de 1963 dava serviço, onde, certo dia, pas-
sou o suboficial Patriota que viu um caixote de verdura do lado
da guarita. Mandou tirar o caixote dali e o então SD (FN)
Ubiratan falou "o caixote já estava ai quando peguei no servi-
ço, só tiro se o Sargento da Guarda mandar". Já o Veterano
Ano Bom não parava de falar "parece que estou sonhando,
estou feliz em estar aqui", perguntado por que seu nome de
guerra era Ano Bom, comentou que seria Alves, mas na oca-
sião já tinha Alves na sua Companhia.

Já na visitação ao Museu do CFN, o 3º SGIF Bruno foi
nosso guia.  O circuito expositivo compõe-se de acervo ex-
posto em túneis subterrâneos que, a partir da sua construção
no século XVIII, foram utilizados como caminho de ligação
entre as fortalezas pelos portugueses na Ilha das Cobras. No
percurso o SG Bruno chamou a atenção para o Pátio dos Mila-
gres, que dava acesso à entrada do Presídio da Marinha. Na-
quele tempo, quem cometia atos de indisciplina era punido
com reclusão e o nome Pátio dos Milagres se devia ao fato de
que os militares punidos dificilmente sairiam dali. Encerrando
a visitação foi servido um ótimo almoço aos Veteranos na
Praça d'Armas. Ao término do almoço, o grupo formou próximo
à Sala de Estado para despedir-se do Oficial de Serviço, CT
Silvino, do SG-FN-IF Bruno e do SG-FN-IF Ubiratan, muito
conhecido como "Jacaré", responsável pelo rancho. A recep-
ção foi de alto nível! O presidente da SR Brasília, no seu dis-
curso, realçou os laços de amizade do pessoal da ativa com
os Veteranos.

Na parte da tarde visitaram o Espaço Cultural da Marinha,
onde conheceram embarcações que participaram da 1ª e da
2ª Guerras Mundiais, helicóptero que participou de várias mis-
sões pela Marinha. A seguir, um passeio a bordo do Reboca-
dor Laurindo Pita, embarcação do ano de 1910, passando por
vários pontos históricos do Rio de Janeiro, como a Fortaleza
de Jurujuba, em Niterói, Escola Naval, Pão de Açúcar, entre
outros. No encerramento do passeio o presidente da SR Brasília
formou seu grupo e agradeceu à AVCFN Nacional, na pessoa
do seu Presidente, VAlte(FN-Ref) Fernando do Nascimento,  e
aos Diretores de Comunicação Corato e Nogueira, por acom-
panharem a comitiva nos eventos descritos.

ADSUMUS!

Estamos juntos!!!!!
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Mensagem do Presidente

Outro evento de grande abrangência e significado é o
que tem sido conduzido pelo Comando-Geral do CFN - o
Encontro Anual dos Veteranos Fuzileiros Navais - este en-
globando Associados ou não da AVCFN.

 Neste ano, o Comando-Geral ampliou as obrigações da
Direção Nacional da AVCFN, colocando-a como executora da
distribuição de convites, com prioridade para os Associados.
Também foi modificado o critério de entrega dos convites,
que até então foram enviados pelo Correio, pois havia recla-
mações de "não recebimento" e não tínhamos como entre-
gar uma segunda via do convite. Isto causava desentendi-
mentos e mal estar. De outro lado, muitos não informavam a
presença, dificultando o planejamento.

Em virtude de dificuldades de alguns para se deslocarem
até a Av. Rio Branco, 37, sala 508, Centro, Rio de Janeiro,
onde está localizada a Secretaria, para o recebimento dos
convites, instalamos no dia do Evento, 18 de junho, próximo
ao portão do Bananal um posto de entrega a aqueles que
tiveram dificuldades de locomoção, tendo havido pequenas
falhas de comunicação. Entretanto, à vista do vulto dos pre-
sentes ao Evento, com os seus familiares, foram pequenas
as falhas de comunicação, mas ainda assim, apresentamos
escusas e melhoraremos as informações no próximo ano.

O Mega-Encontro foi revestido de grande êxito com as
presenças regionais - Brasília, Natal, Salvador, Porto Alegre,
Nova Friburgo - e presenças significativas de Associados de
Recife, São Paulo e Belém. Registro com grande satisfação
a presença do nosso Associado - Gaúcho de Ladário - gran-

SESSÃO SOLENE COMEMORATIVA DO
39º ANIVERSÁRIO DA AVCFN

A AVCFN completou 39 anos de existência no dia 04 de
maio. Não foram 39 anos de existência plena, mas a Asso-
ciação existe nos corações dos "Velhas Guardas Fuzileiros
Navais" desde o almoço realizado dia 04 de maio de 1972,
no Restaurante "O Navegador" do Clube Naval. É importan-
te relembrar este evento, consagrado em todas as versões
do nosso Estatuto como a data magna de fundação da
AVCFN, que cumpriu uma "Ordem de Marcha" cobrindo uma
trajetória difícil até chegar onde estamos.

A Sessão solene foi realizada na Sede Nacional da
AVCFN e, em toda a sua história, a cerimônia foi realizada
pela primeira vez, pois não tínhamos, até então, um espaço

adequado para a realização de eventos e outras ativi-
dades de interesse dos Associados. A cerimônia cons-
tou de duas etapas, sendo a primeira realizada no tér-
reo, onde perpetuamos as memórias do Patrono
Excelso, Almirante Camargo, do Associado Excelso,
Sargento Borges, do Patrono da AVCFN, Almirante Yves,
e também deixarmos expostos os documentos que ma-
terializaram a aliança entre a Marinha e a AVCFN, por meio
do Convênio firmado em 01 de julho de 2010.

Para nós que estamos no "leme desta embarcação", é
um momento para refletirmos sobre o futuro da Associa-
ção, pois ela vem crescendo e se fazendo representar em

diversos rincões do Brasil. Não é
demais recordar a nossa presen-
ça em Natal, Salvador, Recife,
Brasília, Porto Alegre, Uruguaiana
e Nova Friburgo, com a nossa
Sede Nacional localizada no Rio
de Janeiro, onde se localiza o maior contingente de Asso-
ciados. Paralelamente, estamos empenhados para, em
breve, ativarmos Seções Regionais em São Paulo e
Belém. Ladário é outro local que deverá ser trabalhado
para fixarmos mais uma presença nacional.

No próximo ano a AVCFN completará 40 anos. A ênfa-
se que será dada a esta data será motivo da atenção da
nova administração que se avizinha e também de todos
nós que temos a obrigação de contribuir com os melho-
res dos nossos esforços para o bom êxito dos eventos.
Precisamos marcar esta data.

FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

ENCONTRO ANUAL DE VETERANOS FUZILEIROS NAVAIS
de artista com trabalhos na madeira - Dick. Ele será o
elo fundamental para a instalação da SR/Ladário. Des-
culpem-me por não citar todos. Não posso deixar de
registrar a presença da Ala Feminina de Salvador, que
este ano completa oito anos de existência, com uma
participação significativa para a nossa Associação. Ou-
tra presença feminina, embora isolada, foi a da Senhora
Ana Poli, esposa do nosso Presidente em Brasília,
Fernando Silveira que, uniformizada, desfilou junto à Re-
presentação de Brasília. Ela poderá nuclear a formação
da Ala Feminina dessa SR. A todas as Senhoras que
participaram do Encontrão os nossos agradecimentos.

Outro Grupo que se destacou foram os Veteranos Fu-
zileiros Navais Coreanos e seus familiares, com a pre-
sença do Cônsul. O Comandante-Geral prestou especial
homenagem ao Cônsul e ao Presidente da Associação
de Veteranos FN da Coréia no salão nobre do CIASC. Os
Coreanos apresentaram um Grupo que exibiu um ritmo
folclórico bastante interessante e desfilaram uniformiza-
dos com muito garbo. Pelas sucessivas participações
nos "Encontrões" os Coreanos já fazem parte deste even-
to. Em contrapartida, a AVCFN se faz representar em São
Paulo por ocasião do aniversário do CFN da Coréia, evento
comemorado no mês de abril. Todos são muito simpáti-
cos e demonstram grande afinidade com o nosso povo.

Outra Representação de grande significado foi a
dos Pára-Quedistas do nosso Exército, que, uniformi-
zados, se fizeram presentes no desfile.

Dentre os que foram distinguidos pelo Comando-
Geral por suas exemplares condutas como Fuzileiros
Navais e por serem os mais velhos cito o nosso Asso-
ciado, sempre presente, José Edgar de Moraes. È um
exemplar companheiro, cuja homenagem trouxe sa-
tisfação a todos nós.

Encerro esta mensagem relembrando o texto
final da minha alocução por ocasião das comemora-
ções do 39º aniversário da AVCFN:

 "A AVCFN para prosseguir a sua caminhada pre-
cisará de todos nós. Sobretudo, alerto, desta tribuna
e nesta Sessão Solene que comemoramos pela pri-
meira vez o aniversário da Associação, seu 39° ani-
versário, alerto, repito com ênfase, que a Associa-
ção precisa da união, resultado da convivência fra-
terna e leal como convém aos Soldados e aos Mari-
nheiros, sem criar mesquinhos atritos.

Portanto, ao não enfatizar nomes, encerro esta
minha alocução dizendo-lhes: tudo o que foi feito foi
obra de todos nós, e o que se fará também será obra
de todos nós, sem distinção de nomes e de qualifica-
ção do trabalho que for realizado".

ADSUMUS
VIVA A MARINHA
VIVA O CFN
VIVA A AVCFN
VIVA O BRASIL

02522  - (V.A) OLAVO FREIRE DA ROCHA

00041 - DAMIÃO BONIFÁCIO DOS SANTOS

02017 - ÁLVARO DE OLIVEIRA PEIXOTO

00955 - GONÇALO AUGIER DE FIGUEIREDO

00027 - ALBINO DA SILVA MOREIRA

02278 - LOURIVAL SANTANA NASCIMENTO

01148 - LOURIVAL DE SOUZA GARCIA

04070 - RODOLPHO NORBERTO DE PAULO

03452 - MANOEL DA CONCEIÇÃO SILVA (VELUDO)

03333 - VIRGILIO BEZERRA LEMOS

OBITUÁRIO

Informamos os falecimentos:
É com pesar que a AVCFN informa o falecimento do Vetera-

no Manoel da Conceição Silva (VELUDO), cerca das 20h30min
de domingo, 08 de maio, na Santa Casa de Caridade de
Uruguaiana, conforme mensagem do Comandante Falavigna.

 O Veludo desembarcou em Uruguaiana no ano de 1955,
oriundo da 7ª Cia Regional de Fuzileiros Navais, Comando
do 5º Distrito Naval, localizado à época em Florianópolis -
SC e era o terceiro FN mais antigo na Cidade sendo um dos
"fundadores" do então Grupamento Regional de Fuzileiros
Navais de Uruguaiana, posteriormente denominado
Grupamento de Fuzileiros Navais de Uruguaiana, extinto em
1976. Desde então, o Veludo escolheu a Santana Velha do
Rio Uruguai para residir. Recebeu o título de Cidadão
Uruguaianense da Prefeitura Municipal.  Era Associado da

FALECIMENTO DO VETERANO VELUDO

AVCFN, vinculado
à SR Uruguaiana,
inscrito sob o nº
03452. Introduziu,
com outros FN, a
batida característi-
ca do samba cari-
oca nas Escolas
de Samba de
Uruguaiana.

Registra-se o
agradecimento a todos os amigos que colaboraram
para que nada faltasse ao Veludo neste momento difí-
cil que passou e, particularmente, ao SG-FN-MO (Ref)
ALBECHE e à sua esposa, que providenciaram a
internação hospitalar e as tratativas post-mortem.

O corpo do amigo e companheiro de fileiras foi se-
pultado no MAUSOLÉU dos FUZILEIROS NAVAIS, no

Cemitério Nª Srª de Santana, em Uruguaiana, RS, com
as honras fúnebres de praxe.
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

No dia 29 de abril foi realizada a ativação da mais
nova Unidade do CFN, a Companhia de Defesa QBN -
Aramar, para prover segurança especializada às insta-
lações nucleares do Centro de Pesquisa de Aramar, lo-

Comitiva da AVCFN fez uma sequência de palestras
em OM da Marinha em São Paulo, entre 12 e 14 de abril,
para divulgar nossa Associação, visando conseguir no-
vos integrantes e, assim, alcançar o efetivo para criação
de uma Seção Regional (SR). Do RJ foram os Vetera-
nos Costa, Alves, Anchieta e J. Antonio, que lá se encon-
traram com o "paulista" Marquini.

As palestras foram realizadas no Comando do 8ºDN,
em São Paulo, no Centro Experimental de Aramar, em
Iperó, e na Capitania dos Portos de São Paulo, em San-
tos. Em Iperó, no próximo dia 29 de abril, será ativada a
mais nova Unidade do CFN, a Companhia de Defesa
Química, Biológica e Nuclear, CiaDefQBN-ARAMAR, sen-
do o CF(FN) Romualdo seu primeiro Comandante.

Em todos os locais a Comitiva foi recebida com a
fidalguia peculiar à nossa Marinha, tendo o Comandan-
te do 8ºDN, Vice-Almirante Bittencourt, autorizado todo o
apoio necessário, incluindo transporte, hospedagem e
alimentação. O Comandante Mozart, Oficial do DN, foi o
encarregado direto da "faina" e assegurou que tudo

ATIVAÇÃO DE OM DO CFN PARA DEFESA
QBN EM ARAMAR

calizado em Iperó, SP, e posse de seu primeiro Coman-
dante, o CF (FN) Romualdo.

A cerimônia foi presidida pelo Diretor-Geral de Mate-
rial da Marinha, AlteEsqd Pires Ramos, e contou com a
presença do ComGerCFN, AlteEsqd(FN) Guimarães, do
Diretor do CTMSP,VAlte(EN) Bezerril, do Com8ºDN, VAlte
Gusmão, do ComTrRef, CAlte(FN) Zuccaro, autoridades
civis e militares e convidados.

A AVCFN esteve presente com uma Comitiva consti-
tuída por integrantes do Rio de Janeiro e de São Paulo,
tendo à frente os Veteranos Marquini, Costa, Anchieta, J.
Antonio e Alves. A nossa nova OM já conta com panóplias
do CFN, uma, oferecida pelo ComGerCFN, outra, da
AVCFN, entregue pela nossa Comitiva.

Cumprimentamos o Comandante Romualdo e a Tri-
pulação da CiaDefQBN - Aramar com  votos de vida lon-
ga, plena de sucesso e de realizações, certos que serão
exemplo de honra, competência e determinação, carac-
terísticas marcantes dos Fuzileiros Navais.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

DIVULGAÇÃO DA AVCFN EM SÃO PAULO
transcorres-
se sem pro-
blemas.

Em cada
OM visitada
a recepção
foi marcada
pela cordiali-
dade e as
p a l e s t r a s ,
precedidas
pelo canto
do Na Van-
guarda, foram bem concorridas. As expectativas são muito
boas, de modo que estamos esperando para um futuro
breve a ativação de uma nova SR, ou, quem sabe, uma
SR e um Núcleo de Implantação de SR em Santos. Se
depender do entusiasmo dos que participaram dos even-
tos e do apoio das OM da Marinha em São Paulo o su-
cesso está garantido.

AVCFN PARTICIPA DO
DIA DO EXÉRCITO EM

SÃO PAULO

Foi comemorado em 19 de abril de 2011, pelo
Tiro de Guerra de São José dos Campos, TG 02-
037, o Dia do Exército, reunindo também os TG
das cidades de Jacareí, Cruzeiro, Guarulhos, São
Caetano do Sul, todas de SP. Também esteve
presente uma Cia do 5º Batalhão de Infantaria
Leve, de Lorena, que levou uma exposição de

material usado pela Cia de Policia do Exército.
A ordem do dia do Comandante do Exército

falou sobre os feitos do EB e as responsabilida-
des sociais em prol do povo brasileiro.  A seguir
os presentes cantaram o Hino do Exército.

O Delegado do Serviço Militar na Região, 1º
Tenente Antonio Claret de Figueiredo,  falou so-

bre a importância do jovem no Serviço Militar e
dos Tiros de Guerra e a formação  moral.

A comitiva da AVCFN foi formada pelos Vete-
ranos Marquini, Diniz, e Luiz Fernando, que agra-
deceu a acolhida e expressou a honra da AVCFN
em participar daquele evento.

O prefeito municipal se fez representar pelo

seu Vice, Dr. Luiz Antonio Ângelo da Silva, e com-
pareceram o Presidente da Câmara Municipal,
Sr. Juvenil Silvério, e a Secretária de Defesa do
Cidadão Srª Marina de Fátima.

A festa continuou com competições de cabo
de guerra e futebol.

Ao tiro de guerra TG-02-037 e ao Exército Bra-
sileiro nosso Bravo Zulu!

ADSUMUS!

A AVCFN tem organizado variados eventos para
os Veteranos, de caráter esportivo, recreativo e cul-
tural, mas nem sempre a freqüência tem sido cor-
respondente ao vulto do evento. Por outro lado, al-
guns Veteranos reclamam que não sabiam deste
ou daquele evento realizado.

Como sabemos, o nosso jornal é distribuído a
cada três meses e nem sempre , por ocasião do
fechamento da edição, temos todos subsídios rela-
tivos aos eventos previstos.

Assim, é importante que os Veteranos acompa-

VETERANO PRESENTE!
nhem o site da AVCFN - www.avcfn.com.br - e mante-
nham contato com a Secretaria (22333162 ou
22333955) para saber o que está em andamento. Des-
de já saibam que temos previstos os seguintes even-
tos:

- Veterano em forma: atividade física, terças e quin-
tas pela manhã, no CEFAN e, a partir de agosto, no
CIASC;

- Pelada do Veterano: uma vez por mês, em dia e
local a ser determinado pelos participantes, com apoio
logístico da AVCFN;

- Visita a São Pedro d'Aldeia e Arraial do Cabo,
com pernoite, em agosto, mais dados a serem di-
vulgados oportunamente;

- Sessão pipoca - cinema na Sede, toda quarta-
feira às 16h;

- Participação nos 5º Jogos Mundiais Militares;
- Desfile no 7 de setembro;
- Exercícios da FFE em Três Corações (AGO),

Formosa (SET) e Marataízes (NOV).
Portanto, escolha suas atividades e diga Vete-

rano Presente!
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No dia 4 de maio a AVCFN celebrou seu 39º
aniversário com uma Sessão Solene, realiza-
da na Sede Nacional, na Ilha das Cobras. Pre-
sentes cerca de 120 Associados e convidados,
com destaque para nosso Presidente de Hon-
ra, o Comandante-Geral do CFN, AlteEsqd (FN)
Guimarães, para o Comandante de Operações
Navais, AlteEsqd João Afonso Prado Maia de
Faria, nosso Associado, e para o AlteEsqd (FN-
Ref) Carlos de Albuquerque, ex-ComGerCFN,
acompanhado de sua esposa, a Srª Sylvia He-
lena Camargo de Albuquerque, filha do Almi-
rante Sylvio de Camargo. Também prestigiaram
nosso evento o Presidente do Clube de
Suboficiais e Sargentos da Marinha e o Presi-
dente da Associação de Taifeiros da Armada.

Na primeira parte da Sessão, após o canto do Hino Naci-
onal, foram homenageadas personalidades que tiveram atu-
ação marcante na História da Marinha do Brasil e do CFN. O
Alte Albuquerque e a Srª Sylvia Helena descerraram uma
placa contendo referências ao Patrono Excelso da AVCFN,
Almirante Sylvio de Camargo. Em seguida, dois antigos Ve-
teranos, os Srs. Suboficial Mattos e Sargento Edgar, descer-
raram uma placa com registros relativos ao nosso Associa-
do Excelso, Sargento Francisco Borges de Souza.

Para homenagear o Patrono da AVCFN, Almirante Yves
Murillo Cajaty Gonçalves, o AlteEsqd (FN) Guimarães e o
VAlte (FN-Ref) Baptista, Presidente do CDC, inaugura-
ram um quadro com pintura da figura do Alte Yves e uma
vitrine com pertences oferecidos pelo seu irmão, o sau-
doso Comandante Ivan Marcio Cajaty Gonçalves.

Uma vitrine com a documentação do convênio firma-
do entre a MB e a AVCFN, pelo qual a AVCFN ficou autoriza-
da a utilizar instalações da Marinha, assinado em 2010, foi
inaugurada pelo AlteEsqd Prado Maia e pelo VAlte (FN) Lei-
tão. Como justa homenagem aos pioneiros da AVCFN, o
CAlte (FN-Ref) Edésio e o Sr Sargento Agostinho Campos
descerraram uma placa com os nomes dos Associados
Fundadores da AVCFN. Finalmente, o Sr. CMG(FN-Ref)
Nunes e o Sr. Suboficial Falcão descerraram uma placa
com os nomes dos associados que já presidiram a AVCFN.

Na segunda parte da sessão, realizada no auditório,
o Presidente Nacional, VAlte(FN-Ref) fez uma alocução,
cujo texto encontra-se no sítio da AVCFN,
www.avcfn.com.br, mostrando como a singradura, inicia-
da por um "Grupo de Velhos Guerreiros Fuzileiros Na-
vais, embalados nos sonhos nascidos na caserna", reu-
nidos em 4 de maio de 1972, no Clube Naval, se trans-
formou na AVCFN que hoje desfrutamos, com presença
de âmbito nacional, por meio das Seções Regionais de
Salvador, Natal, Recife, Brasília, Porto Alegre, Uruguaiana
e Nova Friburgo. Nos agradecimentos, o Alte Fernando
ressaltou a importância, ao longo da existência da AVCFN,
do apoio conduzido pelas OM da Marinha, principalmen-
te as Unidades do CFN e, em especial, os Distritos Na-
vais, pois este apoio é que proporciona condições para
que possamos manter o vínculo com a nossa Marinha.

A seguir, após alocução do Presidente de Honra da
AVCFN, todos presentes cantaram entusiasmados o "Na
vanguarda" e referenciaram o Brasil, a Marinha do Brasil,
o Corpo de Fuzileiros Navais e a AVCFN com nossos
tradicionais hurras. Depois de encerrada a Sessão So-
lene todos participaram de animada confraternização.

Para terminar este artigo, são transcritas as palavras
finais do nosso Presidente Nacional:

"A AVCFN para prosseguir a sua caminhada precisará

AVCFN CELEBRA SEU 39º ANIVERSÁRIO

de todos nós. Sobretudo, alerto, desta tribuna e nesta Ses-
são Solene que comemoramos pela primeira vez o aniver-
sário da Associação, seu 39° aniversário, alerto, repito com
ênfase , que a Associação precisa da união, resultado da
convivência fraterna e leal como convém aos Soldados e

CALENDÁRIO ELEITORAL 2011
Conforme previsto no Estatuto e de acordo com o

detalhamento constante do Regimento Interno da
AVCFN, este ano haverá eleição para a DAdm e para

o CDC (Conselheiros Transitórios e Mesa Direto-
ra). Assim, segue um extrato do calendário eleito-
ral.

   DATA   EVENTO

24AGO Designação, pelo Presidente do CDC, da Comissão Eleitoral que conduzirá a eleição da
DAdm e dos Conselheiros Transitórios (CE-1)

31AGO Limite para inscrição de candidatos individuais a Conselheiro Transitório e de chapa
para a DAdm

01ºSET Primeira reunião da CE-1 - Posse e Instruções
05SET Edital de convocação para AG de 05OUT e 27OUT
05OUT AG Eleições, caso haja mais de uma chapa inscrita ou mais de cinco candidatos a

Conselheiro Transitório.
07OUT Reunião da CE-1 - Elaboração do Relatório da Eleição da DAdm e Conselheiros Transi-

tórios
24OUT Designação, pelo Presidente do CDC, da Comissão Eleitoral que conduzirá a eleição da

Mesa Diretora do CDC (CE-2)
27OUT             AG Relatório Anual, Prestação de Contas e Posse da DAdm e Conselheiros Transitórios
01ºNOV Limite para inscrição de chapa para Mesa Diretora do CDC
3NOV Primeira reunião da CE-2 - Posse e Instruções
18NOV Eleição da Mesa Diretora do CDC
22NOV Reunião da CE-2 - Elaboração do Relatório da Eleição da Mesa Diretora do CDC
24NOV Posse da Mesa Diretora do CDC

aos Marinheiros, sem criar mesquinhos atritos. Portanto, ao
não enfatizar nomes, encerro esta minha alocução dizendo-
lhes: "tudo o que foi feito foi obra de todos nós, e o que se
fará também será obra de todos nós, sem distinção de
nomes e de qualificação do trabalho que for realizado".
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Atividades das SEDES REGIONAIS

A SR Uruguaiana tem manti-
do excelente relacionamento
com instituições e autoridades
civis e militares na região
fronteiriça dos pampas gaú-
chos, como se pode comprovar
pelas atividades recentes a se-
guir citadas:

- comemoração do Aniversá-
rio do Comando da 2ª BdaCMec
("Brigada Charrua"), do Esqua-
drão de Comando e Tomada de Monte Castelo, em
21FEV;

- solenidade militar no 8º RCM, em 19ABR;
- Dia da Cavalaria, no 8º RCMec, em 3MAI;
- jantar em recepção ao novo Comandante da 2ª

BdaCMec, em 5MAI;
- Passagem de Comando da 2ª BdaCMec, do GenBda

Celso Leite Rodrigues para o GenBda Luiz Claudio
Cyrillo, em 6MAI;

- participação em exposição de material, viaturas, uni-

SR URUGUAIANA PARTICIPA DE VÁRIOS
EVENTOS NOS PAMPAS

formes, baners, Estandarte,
guiões e publicações do CFN;

- Dia Internacional dos
Mantenedores da Paz das Na-
ções Unidas, promovida pela
DelFluv de Uruguaiana, em
27MAI;

- Dia Mundial do Meio Ambi-
ente, em 5JUN, promovida pela
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.

Na foto aparece o Prefeito de Uruguaiana, Prof. Fran-
cisco Sanchotene Felice visitando o estande da SR
Uruguaiana, junto com os Veteranos Albeche,  Quadros
Rossini,  Jorge Rossini (Vice-Presidente), Ypojucan,
Pessano e Ferrarelli. Pode-se perceber pelo vestuário que
o frio era de "fazer cusco renguear", mas os Veteranos
estavam firmes. Vale ressaltar que o Regulamento de
Uniformes, que será aprovado em breve, contempla aga-
salhos apropriados para regiões frias como o Sul do Bra-
sil.

NOTÍCIAS DA
SR PORTO ALEGRE

No último dia 2 de abril, a SR Porto Alegre come-
morou seu terceiro aniversário de criação, os 203 anos
do CFN e aniversariantes dos primeiro trimestre, na
sede do Clube Navegantes São João, às margens do
rio Jacuí. O almoço reuniu mais de 50 pessoas, entre
Veteranos, familiares e amigos e contou com a partici-
pação especial de Representação da AMIRCAN de Rio
Grande, demonstrando uma integração cada vez mai-
or entre as duas Instituições. Também presentes o
Veterano Paulo Alberto de Lima Soares, de Santa Cruz
do Sul, o Veterano Antonio Nicolau G. da Silva, o Vetera-
no Valmir Pereira Araujo, de Santa Maria, o CC (T)
Manente do RJ e Carlos César Reis de Oliveira da
SOAMAR. O SG-FN Daniel Matos Rojas, adido junto ao
Colégio Militar de Porto Alegre, esteve representando a
Delegacia da Capitania dos Portos em Porto Alegre.

Houve também o lançamento da placa de funda-
ção da AVCFN SR Porto Alegre com data de 16 de
março de 2008, registrando assim um marco histó-
rico desta Associação, sendo a primeira do RS e
Região Sul, SC e PR. Para o Cel Floriano Gonçalves,
Presidente da Liga de Defesa Nacional no RS, a
impressão que ficou é de que a AVCFN é uma gran-
de família, reúne indivíduos de diversas gerações e
não se restringe apenas aos militares.

Visita à Delegacia Fluvial de Uruguaiana
O Presidente da SR Porto Alegre e Jair Gonçal-

ves visitaram a DelFlu Uruguaiana, sendo recebi-
dos pelo CT (T) Ricardo Paulo Mattos, Imediato re-
cém chegado à Cidade. Foram tratados diversos
assuntos ligados aos Veteranos, à divulgação dos
pré-requisitos para aluno do Ensino Médio entrar na
Marinha e à seleção para o CFN

Este ano, quando Nova Friburgo vivenciou a tragédia
das chuvas, maior catástrofe natural ocorrida no Brasil, a
AVCFN se fez presente. Um contingente de Veteranos tra-
balhou no Hospital de Campanha instalado pela Força
de Fuzileiros da Esquadra que, junto com um Destaca-
mento da Força Aeronaval e com o apoio do Sanatório
Naval de Nova Friburgo, constituiu valioso apoio prestado
pela Marinha à população da Região Serrana naqueles
momentos difíceis. Enquanto os Veteranos atuavam no
Hospital de Campanha, outro grupo, no Rio de Janeiro,
coordenava a coleta de material para os necessitados -
alimentos e roupas incorporados aos donativos encami-
nhados pela Marinha para as regiões carentes. Neste
Grupo de Apoio estavam os Veteranos Ulisses, Xavier,
Antoninho, Marcio e Assis - ressaltando-se que o Assis
veio de Natal somente para trabalhar na Operação Jabuti.

No dia 16 de maio, um Pelotão Representativo da AVCFN,

VETERANOS PARTICIPAM DO 193º ANIVERSÁRIO
DE NOVA FRIBURGO - RJ

No dia 15 de maio houve um culto de Ação de Graças
na Igreja Assembléia de Deus Central de Nova Friburgo,
alusivo ao primeiro aniversário da SR Nova Friburgo.
Estiveram presentes os integrantes daquela SR e uma
Comitiva do Rio de Janeiro, que assistiram uma emoci-
onante homenagem aos Veteranos da Região Serrana
do Rio de Janeiro.

O Pastor Castro ministrou a palavra e fez uma bela
alocução mostrando a compatibilidade da vida cristã
com a vida militar. O Pastor Castro, morador de Nova
Friburgo, é Capelão Naval e filho do saudoso CMG (FN)
Adriano.

AVCFN presente em
Nova Friburgo, mais uma
vez, agora para participar
no apoio à realização de
Ação Social e Exposição
Náutica realizadas pelo
Sanatório Naval de Nova
Friburgo, de acordo com
seu lema de "Apoio amigo
sempre presente".

Realizado no dia 11 de junho - Batalha Naval do
Riachuelo - o evento compreendeu missa e culto, vári-
as "oficinas" de ação social, tais como orientações
sobre higiene bucal, aferição de pressão,
massoterapia e corte de cabelo, além de instruções
sobre ingresso na Marinha, encerrando com um con-
certo conduzido pela Banda de Música. Contou tam-
bém com uma exposição de artesanato náutico, com
trabalhos de Ronald Botelho e Marcos Cardino.

O Grupo Serrano, constituído por doze Veteranos do
Rio de Janeiro, esteve presente, ajudando no controle
do acesso à OM e na organização da visita à exposição,
destacando-se que o Diretor e a Tripulação do SNNF
mais uma vez receberam a Comitiva da AVCFN com a
típica fidalguia naval, provendo hospedagem com o
conforto e qualidade que nossos Veteranos merecem.

Bravo Zulu ao SNNF pelo grande evento!
Bravo Zulu ao Grupo Serrano!
Bravo Zulu à população de Nova Friburgo pelo exem-

plo de superação!

PRIMEIRO ANIVERSÁRIO DA SR NOVA FRIBURGO

constituído por integrantes da SR Nova Friburgo e por uma
Comitiva do Rio de Janeiro, participou do Desfile Cívico-Mili-
tar que celebrou o 193º Aniversário daquele Município.

A Cidade teve grandes perdas. Muitas vidas foram
ceifadas, inclusive valorosos integrantes da Guarnição
do Corpo de Bombeiros. Mas seus cidadãos mostram
como são perseverantes e a cada dia superam as per-
das e reorganizam seu dia a dia. Ainda há muito a fazer,
mas vontade não falta àquela valente população.

Nós, Valentes Guerreiros, que com eles estivemos
naqueles trágicos dias, praticando nosso Espírito de
Corpo, retornamos para, juntos, celebrarmos mais um
aniversário da Cidade e, unidos a eles, homenagear-
mos os que se foram e todos que hoje constroem a
retomada de suas vidas.

À população de Nova Friburgo o nosso Bravo Zulu!
ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

AÇÃO SOCIAL E EXPOSIÇÃO
NÁUTICA EM NOVA FRIBURGO
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Entre os anos 60 e 90, o CFN
empregou, nos seus meios de
divulgação, a imagem de um FN
executando um salto. A imagem
retrata o CB-FN-IF Valmir Gomes
de Araújo, integrante de um Gru-
po de Combate da 2ªCiaFuz do
Batalhão Riachuelo, Cellula
Mater dos Combatentes Anfíbi-
os, obtida em 1962, visando a
divulgação do CFN e da MB na
Semana da Marinha daquele
ano.

Atualmente SG-FN-RM1, o
Veterano Valmir visitou a sede
Nacional da AVCFN, onde teve
oportunidade de relembrar fatos
marcantes de sua carreira, inici-
ada em 1959, no então Centro
de Recrutas (atuais instalações
do Btl Humaitá). O destaque foi
sua experiência de combate real em São Domingos,
como integrante da FAIBRÁS, sob o Comando do
então Comandante Fernando do Nascimento, hoje
nosso Presidente Nacional. Além do Btl Riachuelo, o
Veterano Valmir serviu no CGCFN, no Centro de Mu-
nição da Marinha e no Batalhão de Transporte Motori-
zado.

SG VALMIR
UM BRAVO FUZILEIRO DE ESCOL!

"Tenho muito orgulho de ser
Fuzileiro! A Marinha é minha
vida!" foram as palavras deste FN
de escol para resumir sua car-
reira, encerrada no Centro de Ins-
trução e Adestramento, hoje
CIASC, como Instrutor de Topo-
grafia. O Almirante Ponte, Co-
mandante do CIASC à época,
presidiu a cerimônia de despe-
dida do SAM deste bravo Guer-
reiro, registrando merecidos elo-
gios a ele. O SG Valmir casou-
se com a Srª Léa de Oliveira Ara-
újo, tendo o casal quatro filhos,
todos com graduação superior:
Charles (Processamento de da-
dos), Suziane (Serviço Social),
Cristiane (Enfermagem) e
Caroline (Fisioterapia). Tem seis
netos, o mais velho hoje com 17

anos.
Nascido em Unaí-MG, no dia 7 de agosto de 1941,

se emociona quando é reconhecido por seus ex-alu-
nos, que o citam como referência, e passa a seguinte
orientação para os mais  novos: "Tudo o que você
aprender é só seu, ninguém vai lhe tirar".

Veterano Valmir, BRAVO ZULU!

O dia 25 de junho foi inesquecível para os ani-
versariantes do segundo trimestre. Mais uma vez
nos reunimos na ATA e, com uma boa música can-
tada pelo nosso eterno Associado DINO, tomamos
cervejas geladinhas e refrigerantes e saboreamos
deliciosos petiscos.

Antes de partirmos o bolo, convidamos o Presi-
dente da ATA, nosso Associado Gouveia que em suas
palavras nos franqueou a sede campestre em Nova
Iguaçu e também elogiou a AVCFN. Logo após, o
Veterano Cassiano, representando os aniversarian-
tes, com belas palavras parabenizou a todos os que
juntos com ele comemoravam mais uma primavera.
Em seguida o nosso Presidente Nacional, Almirante
Fernando do Nascimento, também aniversariante do
período (30JUN), agradeceu a presença de todos e
falou sobre a importância do nosso site.

Finalmente chegou o momento esperado por
todos os aniversariantes, a bela canção de Vilas
Lobos, "Saudamos". Desta vez fomos surpreendi-
dos por uma convidada, que inovou de forma bri-
lhante com uma vela que após acesa parecia um
carrossel e também um artefato que ao explodir
espalhou papel brilhoso sobre todos aniversarian-
tes. Em seguida, enquanto Dino cantava "Parabéns"
alegrando o salão, o Veterano Ivan, aniversariante
mais idoso, e o Presidente, Almirante Fernando,
cortavam o bolo.

Veteranos, todos vocês receberam em casa o
cartão de aniversário e junto um lembrete para com-
parecer à ATA, onde a sua presença e de seus fami-
liares é muito importante, afinal devemos sempre
aproveitar o que a AVCFN nos oferece para juntos
confraternizarmos.

  Você que vai aniversariar no terceiro trimestre,
ligue para a Secretaria da AVCFN e dê o seu nome
para participar da festa de mais uma primavera em
setembro.

Não se esqueçam de levar pelo menos 1 (um)
quilo de ali-
mento não
p e r e c í v e l .
Muitos ne-
cessi tados
e s p e r a m
pela nossa
c o n t r i b u i -
ção.

C o n t a -
mos com
você!

ANIVERSARIANTES DO
SEGUNDO TRIMESTRE

O CPesCFN convida a todos os Veteranos para
um passeio em São Pedro D'Aldeia e Arraial do
Cabo a ser realizado nos dias 11 e 12 de agosto de
2011, com pernoite no local do passeio, a alimen-
tação será a parte devendo cada associado inscri-
to levar R$ 30,00.

Inscrições até o dia 20 de julho de 2011, pelos
telefones 22333162 e 22333955 com o Gerente Ad-
ministrativo Márcio ou 94285099 com o Diretor
Social Costa.

Atenção FESTA PAI VETERANO,
VETERANO PAI

Será no dia 27 de agosto de 2011 no CIAGA (Av.
Brasil), com delicioso churrasco e boa música.

Convites limitados - 500 no valor de R$ 20,00 cada,
não deixe para comprar na ultima hora.

Vendas na Secretaria da AVCFN, com início no dia
15 de julho e término no dia 22 de agosto ou quando
terminarem os convites. Não serão vendidos convites
após esta data nem no local do evento.
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DIVERSOS

Dia 9 de junho foi realizada, no Comando da FFE,
a cerimônia de desligamento do Serviço Ativo de al-
guns militares, entre eles o CMG(FN-RM1) Marco An-
tônio VEPPO dos Santos. Sua mensagem de des-
pedida, abaixo transcrita, bem retrata o
profissionalismo e a dedicação demonstrados ao longo
de sua singradura na nossa Marinha. Boas vindas à
AVCFN!

"Com muito orgulho chego a este tão significativo
momento de minha vida profissional e pessoal. Tudo
começou em 1978 quando concretizei meu primeiro
sonho - ingressar no Colégio Naval. De lá pra cá, inú-
meros sonhos nortearam minha vida. Alguns foram
realizados, outros não. Sonhar é estar vivo. O quan-
do paramos de sonhar, morremos. Alicerçado em
bases firmes pude aprender, por meio de orientações
e exemplos de meus queridos pais Rosa e Hélio, os
princípios da boa educação, do bom caráter, da mo-
ral e dos bons costumes.  Infelizmente eles não es-
tão presentes por motivo de saúde de meu velho pai
(Cel-Cav Cardoso).

Minha carreira como oficial começou no Batalhão
Paissandu em 1985, onde comandei o 2º/1ª. Retornei
ao Batalhão, como Capitão, em 1995 e fui o S-4. Em
2005 fui agraciado com o Cargo de Comandante
do 3ºBtlInfFuzNav .  Durante este comando, na bus-
ca de motivar a tripulação, começamos a nos
autodenominar PRIMEIRA VAGA , pois a história apre-
sentava dados suficientes para concluirmos que o
Paissandu era realmente a PRIMEIRA VAGA , pois
normalmente era designado para dar início em inú-
meras operações consideradas difíceis ou bastantes
desgastantes (Angola, Haiti, dentre outras). Neste

PARABÉNS ÀS MULHERES DA AVCFN!

COMANDANTE VEPPO - NOVO VETERANO DO CFN
período nosso grito de guerra era executado em dois
tempos: "PRIMEIRA VAGA!!"  e a resposta era "P A
I S S A N D U !!!"  Fico extremamente feliz e orgulho-
so ao saber que este sentimento permanece até hoje,
seis anos depois.

A Marinha proporcionou-me inúmeras oportunida-
des profissionais, inclusive ser o comandante do cerne
do nosso CFN, qual seja, o BtlInfFuzNav. Fui ainda o
comandante do GptOpFuzNav Haiti 4º Contingente
(MINUSTAH) e o Comandante do CIAB. Sinto-me to-
talmente realizado, profissionalmente, pois coman-
dar três vezes é muito significativo, principalmente
quando um dos comandos ocorre no combate real,
como foi o caso no Haiti. Proporcionou-me, também,
várias oportunidades pessoais. Elenco como princi-
pal a movimentação de um jovem e empolgadíssimo
1º Ten (FN) para servir no GptFNNa, fato  que mudou
decisivamente minha vida.  Em Natal, mais uma vez
fui abençoado, pois em apenas cinco meses conhe-
ci, namorei e casei com minha alma gêmea - Môni-
ca. Mulher, esposa, mãe, companheira e amiga. Al-
guém capaz de entender, por mais de 22 anos, que
minhas inúmeras ausências eram fruto de intenso
amor dedicado à nossa Marinha, mais especificamen-
te ao nosso CFN. Compreendeu, também, que tanto
ela quanto nossos amados filhos Larissa, Marco An-
tônio e Marco Vinícius sempre foram e sempre serão
alvos de meu mais puro amor, carinho e proteção.
Dou minha vida por cada um e todos eles.

A decisão de pedir transferência para a reserva
remunerada foi bastante difícil. No meio familiar, por
exemplo, meu filho Marco Antônio (15 anos), ao to-
mar conhecimento, comentou com a mãe que não

estava acreditando, e disse: "mãe, não consigo ver
meu pai fora da Marinha !!  Será que ele conti-
nuará a me chamar de "fuzil" ou de "Anfíbio"??
Minha filha Larissa (20 anos) chorou emocionada ao
saber da notícia e disse: mãe, não imaginava que
um dia isso poderia acontecer.  Ao mesmo tempo,
recebi inúmeros telefonemas e e-mail de chefes, pa-
res e subordinados questionando e perguntando-me
qual era o motivo de minha atitude.

Na verdade senhores, este é um momento único e
que cada um de nós identifica o seu próprio. O meu
momento é agora!! Após 33 anos de serviço ativo, cer-
ca de 1000 dias de Manobra e Exercícios e 6500 Dias
de Tropa, inicio outra jornada bastante feliz, recom-
pensado e motivado para nova etapa de minha vida.
Tenho a plena certeza de que escolher a Marinha do
Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais como profissão,
aos 14 anos de idade, foi absolutamente correto e,
principalmente, FARIA TUDO, TUDO, TUDO DE NOVO.

Agradeço aos meus comandantes, instrutores,
companheiros da ATBM - Turma Cadência na Ma-
rinha , aqui representada pelo meu leal amigo Cmte
Jonatas, pares e subordinados pela amizade, respei-
to e confiança em mim depositados ao longo do
tempo.Finalmente agradeço ao criador por ter me pro-
porcionado várias conquistas, muitos aprendizados,
razoável experiência e o eterno sentimento de amor à
nossa Marinha do Brasil e ao nosso Corpo de Fuzilei-
ros Navais.

A partir de agora senhores, sou VETERANO DO
NOSSO CFN.

1ª VAGA!! PAISSANDU!! ADSUMUS!! VIVA A MA-
RINHA!! TUDO PELA PÁTRIA !!"

Esta edição do nosso jornal abrange o mês de
maio, em que é celebrado o Dia das Mães, de modo
que cumprimentamos nossas mães, nossas espo-
sas (mães de nossos filhos), nossas filhas (mães de
nossos netos), nossas namoradas (futuras mães...),
enfim, cumprimentamos as mulheres, que tanto fa-
zem por nós e para nós. É oportunidade também para
um cumprimento especial para as mulheres que
envergam o uniforme da nossa AVCFN, as quais a
cada dia ocupam mais espaço no nosso meio, espa-
ço este conquistado por sua competência e sua dedi-
cação.

O reconhecimento desta "ocupação" faz parte de
nossos documentos básicos. O Art. 86 do Estatuto diz
"A AVCFN poderá dispor de Alas Femininas, em âmbi-
to nacional ou regional, organizadas pelas esposas,
viúvas ou dependentes diretas de Associados, cujas
participações serão reguladas no RI". Já o Regimen-
to Interno no § 6º do art. 2º estabelece que "Poderão
ser ativadas Alas Femininas na DAdm e nas DAdmR,
conforme o artigo 86 do Estatuto, devendo as suas
atividades ser coordenadas pelo Diretor Social ou por
quem desempenhar este papel. Elas poderão partici-
par de eventos sociais festivos ou de caráter filantró-
pico e poderão formar, quando uniformizadas, seguin-
do os padrões estabelecidos para cada região, sen-

do os uniformes aprovados pelas Diretorias a que
estiverem subordinadas tais Alas. Os padrões esco-
lhidos poderão seguir os costumes e as tradições
locais, sendo de livre escolha das integrantes".

Também é pertinente destacarmos trecho da

alocução feita pelo nosso Presidente Nacional na
Sessão Solene alusiva ao 39º Aniversário da AVCFN:
"O Estatuto passou a reconhecer a Ala Feminina, Ala
que nasceu na Seção Regional de Salvador, com uma
forte participação das Senhoras, que criaram seus
uniformes, e hoje ajudam nas ações sociais e filan-
trópicas do 2° Distrito Naval, e participam das forma-
turas, envergando seus uniformes. Portanto, acom-
panhando a tendência cada vez mais forte da inclu-
são da mulher em todas as atividades da Sociedade,
esta atualização do Estatuto constituiu-se, sem dúvi-
da, em um avanço. Vamos incentivar outros setores
da AVCFN a seguirem o exemplo da Seção Regional
de Salvador, para que organizem as suas Alas Femi-
ninas".

A foto mostra as integrantes da Ala Feminina da
SR Salvador. Que sejam elas exemplos a serem se-
guidos pelas demais SR!

Parabéns às mamães, parabéns às mulheres, pa-
rabéns às nossas "Veteranas"!

Por oportuno, segue o seguinte aviso:
No dia 27 de julho, às 15 horas, na Sede, na Ilha

das Cobras (em frente ao HCM), haverá uma reunião
para as Srªs e Srtªs que desejam organizar uma Ala
Feminina na área do Rio de Janeiro, coordenada pela
D. LINDINAURIA.


