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 203° ANIVERSÁRIO DO CFN

Presidida pelo Comandante da Marinha, em 15 de março,
na Fortaleza de São José.

Aniversário
da FFE

A AVCFN participou da cerimônia militar em co-
memoração ao aniversário da Força de Fuzileiros da
Esquadra. Página 7

Ação humanitária em
Nova Friburgo

Aniversariantes

Os Veteranos e seus familiares comemoraram
no dia 08 de janeiro, na sede da ATA,  os aniversa-
riantes do 40 trimestre de 2010. No dia 26 de mar-
ço, foi a vez dos aniversariantes do primeiro tri-
mestre de 2011.  O próximo evento será no dia 25
de junho, das 13 às 18h. Página 4

Presidida pelo ComGerCFN, em 22 de março, na Sede Nacional da  AVCFN.
Páginas  4 e 5

 SESSÃO SOLENE

A convite da Força de Fuzileiros de Esquadra, 15
veteranos viajaram para Nova Friburgo, em 14 de ja-
neiro, para auxiliar as vítimas das chuvas. Página 8

 CERIMÔNIA MILITAR
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Foi com tristeza que li publicado no O VETERA-
NO do 3° semestre do corrente, na relação de obituá-
rio o nome do SG-FN-IF-WALTER DE SOUZA SAN-
TOS, "O Macarrão", assim era como todos o conhe-
ciam na Fortaleza de São José, para não citar tantos
nomes das OM, já que houve muitas mudanças, hoje
Batalhão Naval. Conheci, Cabo-IF Walter nos idos de
1973, na Direção de Serviços do Comando Geral do
CFN, na Seção de Intendência, quando eu recém che-
gado do CIAdestCFN, após término do curso de Cabo,
tive o prazer de trabalhar junto a este grande escre-
vente, tempos depois, eu voltava do Curso de Forma-
ção e fomos trabalhar novamente na Guarnição do
Quartel General, no Paiol de Material, eu como Fiel
do Material e ele como Auxiliar do Fiel. Embora, te-
nha cursado Infantaria, aliás, de Infantaria só conhe-
cia o nome, já que se dedicou todo o seu tempo na
área administrativa. O SG-Walter me ensinou muito,
para minha profissão, no que se referem à Execução

DIRETORIA deCOMUNICAÇÃO

UM INFANTE, GRANDE
ESCRIBA

FALA VETERANO l
Financeira e Material, serviços que era papa. O anti-
go Livro de Incumbência, ele era especialista, tinha
um domínio fascinante na escrituração. Duvido que
alguém soubesse escriturar aquele livro tão bem quan-
to ele, muitos encarregados de incumbência deixa-
vam seus livros para que O Macarrão fizesse as alte-
rações do semestre que eram necessárias, além de
organizado ele possuía uma linda caligrafia, visto que
o livro ficava limpo e bem escriturado. Embora, não
fosse um torcedor fanático, o Fluminense era o seu
time de coração, aliás, um bom coração, um bom
caráter e prestativo, qualquer onça que ele pudesse
safar, podia contar com ele, ou seja, um verdadeiro
"gentleman". Houve muitos militares cursados em In-
fantaria que trabalhavam na Administração Naval, al-
guns chegavam, até ser Secretário do Comando, mas,
inegavelmente o Sr. WALTER - Escrita e Infante, a
meu juízo foi o melhor deles.

Meu querido Walter, onde você estiver que esteja
com a benção de DEUS, daqui faço o meu agradeci-
mento pela ajuda à minha profissão, o muito que sei
dou graças a você.

Adeus,

INALDO M. DA SILVA
Escrita e Fazenda-Conselheiro da AVCFN

FALA VETERANO II

Caro Companheiros, espero que ao receber esta
os companheiros Fuzileiros estejam todos bem aí
no Rio.

Quero dizer a vocês que aguardo ansiosamente
o jornal O VETERANO, chegar a minha residência,
a fim de saber noticias e reviver um pouco daquilo
que passamos e revivemos anos atrás. Estou envi-
ando uma foto minha e de uma "ESCULTURA" toda
feita em madeira, por mim, ao qual dei o nome de
"CB-IF- MARESIA" numa cidade próxima a Porto
Alegre, chamada Morungava. As pessoas que vem
em minha casa tiram fotos e dizem o "MARESIA" e
o máximo, isso e uma verdadeira obra prima.

Um dia recebi a visita de um Ex-Prefeito de uma
cidade onde servir e morei na fronteira em Porto
Xavier, que queria levar o "MARESIA" de qualquer
maneira para expor na Prefeitura a fim de mostrar
as novas gerações de moradores daquela pequena
cidadezinha que um dia ali existiu o Destacamento
de Fuzileiros Navais, orgulho da Marinha Brasileira.

Sem mais,
Um forte abraço a todos,

Pedro Paulo Corrêa
Adsumus

Carta de um Veterano

Que venha 2011!!!
É ele chegou!

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

É, ele chegou! E chegou com muita força, prece-
dendo 2012. A começar com uma mulher na Presidên-
cia da República e com a despedida do Serviço Ativo
da Marinha do AlteEsq(FN)ALVARO AUGUSTO DIAS
MONTEIRO,que é um ícone na nossa AVCFN. Foi nos
meados de 1981 no Centro de Recruta em Campo Gran-
de-RJ, que tive o privilégio de começar a conhecê-lo na
minha primeira caminhada ao CFN. Os também AMI-
GOS: "PEIXOTÃO", com sua fala inesquecível - "Cen-
tro de Recruta, sentido", SG (FN) BARRETO, SG (FN)
BARCELOS, CB (FN) HÉLIO. Um amigo nunca está
mais distante do que o alcance de uma necessidade,
torcendo por você, intervindo a seu favor e esperando
você de braços abertos, abençoando sua vida! Foram
pessoas que DEUS colocou cruzando em minha vida
para que eu tivesse uma nova visão e rumo em minha
caminhada, ou como já sabemos "Fuzileiro nasce Fu-
zileiro" só precisava ser instruído.

Mas, não precisamos ficar preocupados, apreensi-
vos. Tenha "ESPERANÇA". A escritura nos orienta: "seja
feita a tua vontade", (Mateus Cap.6). O mais importante
é que você ainda pode realizar muitas coisas nesta vida.
Não importa quantos anos você tenha e qual seja sua
situação atual. Simplesmente você pode! Espere sem-
pre dias melhores, amanhãs felizes. A ESPERANÇA
deve estar em nossas vidas como uma LUZ sempre
ACESA. Deseje sempre o melhor para você, para os
seus, para o mundo. E é com essa ESPERANÇA que a
AVCFN está caminhando. Começou como uma sim-
ples utopia e hoje vemos que bastou sonhar e plantar
para acontecer. Não podemos nunca esquecer aqueles
que, com determinação, mantiveram suas idéias, mes-
mo quando muitos não as entendiam. Aproveito para
deixar aqui minha homenagem ao inesquecível Vetera-
no e ex-Tesoureiro ABEL, "In memorian", que, com mão
de ferro, manteve a disciplina em nosso caixa. Parece
que DEUS, naquela época, já conversava com ele: "fi-
que tranqüilo ABEL, isso tudo eu deixarei acontecer,
tenha ESPERANÇA, afinal de contas é conforme a mi-
nha vontade. Esqueceu?". É, companheiros, a cami-
nhada continua. Muitos irão passar por aqui, deixando
suas marcas, seus feitos, suas idéias, muitas vezes
sem se mostrarem. Mas, sempre contribuindo. Aos nos-
sos Presidentes que por aqui passaram, parabéns por
manterem o timão em águas tranqüilas. Aos futuros que
sempre olhe para cima, perguntando ao nosso Coman-
dante Eterno, "qual é a sua vontade?" Ao atual, que
DEUS, mais e mais, possa estar juntamente com o
Senhor segurando esse timão, que muita das vezes
passa por Mar revolto, mas consegue chegar a terra
firme. Associados, continuem plantando sementes boas,
para que seus filhos, netos ou bisnetos comam do me-
lhor dessa plantação. Adsumus!
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Mensagem do Presidente

FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

Após a catástrofe de Nova Friburgo, este
projeto fará com que Friburgo volte a ser Nova

Nova Friburgo é uma cidade conhecida pela
natureza e relevância histórica de sua coloni-
zação. O que pouca gente sabe é que o muni-
cípio abriga a única base da Marinha do Brasil
na serra, que é o Sanatório Naval. Diante de
um fator tão importante como este, a cidade
serrana está prestes a ganhar um Museu Na-
val. A iniciativa de mobilizar autoridades para a
implantação do museu em Nova Friburgo par-
tiu do maquetista naval Marco Cardinot e do
colecionador Ronald Botelho, ambos veteranos
da AVCFN - SR NF

A paixão por artigos navais, navios e sub-
marinos foi o que impulsionou Marco e Ronald
a reunir um acervo náutico tão expressivo.
Atualmente a Associação Mar na Serra, pre-
sidida por eles, reúne 230 maquetes catalo-

Com o apoio da AVCFN, Museu Naval
pode se tornar realidade em Nova Friburgo

OCFN acaba de completar 203 anos de ex-
celentes serviços prestados ao Brasil. Em
razão deste significativo evento, a AVCFN

realizou uma Sessão Solene dia 22 de Março, em
sua Sede Nacional, situada na Ilha das Cobras,
que foi presidida pelo nosso Comandante-Geral,
Almirante-de-Esquadra (FN) Marco Antonio Correa
Guimarães, na qualidade de Presidente de Honra
da AVCFN.
Foi a primeira vez que usamos, para Sessão Sole-
ne, as instalações que estão cedidas à AVCFN,
mediante Convênio celebrado com a Marinha.  Con-
fesso que ao usar da palavra para falar do nosso
CFN do passado, usando a tribuna do auditório da
AVCFN, fiquei emocionado por me sentir em casa.
Finalmente, depois de tantos anos, e, lá se vão 39
anos de existência, a AVCFN está ancorada em
seu porto. Permita Deus, que novas conquistas
venham a acontecer, fruto dos nossos esforços em
bem servir a causa daqueles que foram Fuzileiros
Navais na ativa e insistem em continuar sendo Fu-
zileiros Navais. Irmanados conosco, ombro a om-
bro, estão Marinheiros, Militares de outras Forças
e Civis que se identificam com os nossos ideais.

Vale recordar que falei da importância que a

extinta Guarnição do Quartel Central represen-
tou para a expansão do nosso CFN. Foi a pri-
meira Grande Unidade (GU) que teve o CFN,
constituída de dois Btl de Infantaria, um Gru-
po de Artilharia e nove Companhias isoladas.
Dela partiram as Unidades Regionais, as sau-
dosas Companhias Regionais que deram ori-
gem aos atuais Grupamentos, com melhor ex-
pressão militar. Dela partiu a Companhia Es-
cola,  depois Centro de Recrutas e atual
CIAMPA. Criados naquela GU foram os ele-
mentos formadores das primeiras OM da For-
ça de Fuzileiros da Esquadra, maior expres-
são militar do nosso CFN.

Falei da importância da transferência do Co-
mando-Geral do CFN, que tinha o seu Quartel
General localizado na Rua do Acre 21, para a
Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras,
onde ganhou expressão e dignidade.

Ao relembrar tais feitos, não deixei de re-
conhecer o trabalho das atuais gerações que,
com competência e determinação, tornaram o
CFN uma Instituição moderna, expandindo a
sua presença fora do País. Vale recordar que
a primeira missão foi em Caiena e, mais de

cem anos depois, 1965, na
República Dominicana, o
que levou o saudoso Almi-
ran te  He i to r  Lopes  de
Sousa ,  g rande  Comandan te -Gera l ,  a
denominá-la "Operação Renascimento". De-
pois desta participação exitosa seguiram-se
ou t ras ,  todas  cober tas  de  e f i c iênc ia  e
profissionalismo, fechando atualmente com a
presença dos Fuzileiros Navais no Haiti.

Por onde passaram, os Fuzileiros Navais
do Brasil marcaram as suas presenças pelo
cumprimento dos seus deveres, dignificando
a trajetória da nossa Marinha e das Forças
Armadas.

Por tais razões, Fuzileiros Navais, não dei-
xemos de lutar e trabalhar diuturnamente, pois
o futuro do nosso CFN há de ser sempre gran-
dioso.

ADSUMUS
VIVA A MARINHA

gadas e 452 peças de antiguidade, entre elas
painel de submarino, a bitácula (equipamen-
to que protege a bússola da água e da umi-
dade), lança retinida, timão, sextante, lune-
ta, balas de canhão, roldanas de caravelas
do século XVII, telefone de submarino, e ou-
tros artigos.

Em relação à criação do museu, Marco co-
menta: "A idéia surgiu após uma exposição
no Sanatório Naval, restrita para convidados
por ser uma área militar. A mostra foi um su-
cesso e a partir daí resolvemos expandir esse
acervo com o intuito de criar o museu. Foi
então que criamos a Associação Mar na Ser-
ra para dar mais ênfase à implantação do mu-
seu. Nós já temos a carta de reconhecimen-
to da Marinha, do Sanatório Naval, e todo o
aval e apoio do Vice-Almirante Bittencourt,
diretor do patrimônio histórico da Marinha do

Brasil que constatou a importância da cri-
ação do museu em Nova Friburgo. Além
disso, o Vice-Almirante Fernando do Nas-
cimento, Presidente Nacional da AVCFN
e o Vice-Presidente, Contra-Almirante
Elkfury conheceram o projeto e são um
dos maiores incentivadores da idéia.

O Museu Naval de Nova Friburgo terá
como foco principal os estudantes. Com
o acervo, os visitantes poderão conhecer
um pouco mais sobre a história náutica
e da Marinha. O local servirá ainda como
um importante patrimônio cultural da ci-
dade. O museu deverá ser um lugar ins-
t r u t i v o ,  c o m  m a q u e t e s  d e  a n t i g a s
caravelas e maquetes de diversos navios
que fizeram história, assim como as pe-
ças de antiguidade e outros equipamen-
tos de navios e submarinos.
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

No dia 22 de março foi realizada, na Sede Nacio-
nal da AVCFN, a Sessão Solene alusiva ao 203º Ani-
versário do CFN, presidida pelo Almirante-de-Esqua-
dra (FN) Marco Antonio Correa Guimarães,
ComGerCFN e Presidente de Honra da AVCFN. A
Sessão foi conduzida por uma Mesa Diretora consti-
tuída pelo Presidente de Honra, Almirante-de-
Esquadra(FN-RM1) Álvaro Augusto Dias Monteiro e
pelo Presidente do Conselho Deliberativo e Consulti-
vo, Vice-Almirante (FN-Ref) Moacyr Monteiro Baptista,
e contou com a presença de grande número de As-
sociados e convidados. O CC (T- RM1) Juvenal
Veríssimo Bulhões atuou como Secretário e o SO
(FN-Ref) Antoninho Sancha de Paiva, 1° Secretário
da DAdm, foi o Mestre da Cerimônia.

Após o canto do Hino Nacional foi feito um minuto
de silêncio em homenagem aos Associados falecidos
após a última Assembléia-Geral, que partiram para
outras Praias de Desembarque, mas que deixaram
entre nós seus exemplos de combatentes anfíbios.

A seguir o Presidente Nacional, Vice-Almirante
(FN-Ref) Fernando do Nascimento, fez uma alocução,
abordando aspectos históricos relativos à formação
dos Quadros de Pessoal do CFN, tanto de Oficiais
como de Praças, à Guarnição do Quartel Central,
antiga "GQC", e à transferência da sede do Coman-
do-Geral do CFN da Rua do Acre para a Fortaleza de
São José. Foram citados detalhes de importância
histórica, alguns até mesmo pitorescos, que prova-
velmente poucos Fuzileiros das novas gerações co-

SESSÃO SOLENE PELO ANIVERSÁRIO DO CFN
nhecem. A íntegra da alocução está na página
da AVCFN na Internet - www.avcfn.com.br.

Prosseguindo, foram prestadas homenagens
aos militares e aos civis que contribuíram com
a AVCFN.

Inicialmente o AlteEsqd (FN-RM1) Monteiro,
ex-ComGerCFN, foi agraciado com o título de As-
sociado Grande Benemérito, tendo em vista seu
irrestrito apoio e seu apreço constante pelos Ve-
teranos, demonstrados em variadas circunstânci-
as, como em cerimônias militares, nos Encontros
de Veteranos, no envio de Comitiva Representati-
va ao Haiti e, principalmente, por haver proporcio-
nado à AVCFN a sua atual Sede Nacional, na Ilha
das Cobras, em prédio totalmente reformado e
equipado para a realização de eventos culturais,
sociais, educacionais, recreativos e administrativos em
prol dos Associados. Em sequência, receberam o título
de Amigo do Veterano, pelos relevantes serviços presta-
dos à AVCFN, o Ilmº.Sr. CMG (T) Washington José
Landin, Diretor da Casa do Marinheiro; a Ilmª.Srª 1ºTen(T)
Kátia Cilene da Cunha Freire, Encarregada da Divisão
de Assistência Social do CPesFN; e os funcionários da
Empresa Única, Ilmo.Srs. Rogério Antunes Nogueira,
José Bento Pinto Nunes e Alex Pereira.

Foi agraciado com uma placa, singela lembrança
da AVCFN considerando o valioso apoio prestado aos
Associados em diferentes momentos e situações, o
CAlte (FN-RM1) Jorge Mendes Bentinho, pelos exce-
lentes serviços prestados e pela afeição especial com

que sempre brindou os Veteranos.
Depois das homenagens, o ComGerCFN fez uso

da palavra, agradecendo a presença de todos e
enaltecendo a importância e as peculiaridades da
AVCFN, Instituição ímpar na nossa Marinha, asse-
gurando que desenvolverá todos os esforços possí-
veis para que nada falte à Associação durante a sua
gestão no Comando-Geral do CFN.

O canto da canção "Na vanguarda" e os hurras
ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzilei-
ros Navais e à Associação de Veteranos do Corpo
de Fuzileiros Navais completaram a bela Sessão
Solene alusiva a mais um aniversário do nosso CFN.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

No dia 26 de março tivemos mais uma celebração de aniversariantes do trimestre, reali-
zada na sede da ATA que, como sempre, nos recebeu com sua peculiar fidalguia. Tendo
como mais antigo presente o Presidente do CDC, Vice-Almirante (FN-Ref) Baptista, e sua
esposa, Dª Ana, cerca de 130 pessoas entre Associados e convidados. Desfrutamos de uma
agradável tarde. embalados pelo nosso cantor "DINO" e seu conjunto.

A esposa do Presidente do CDC também era aniversariante do trimestre e foi homenageada
pela Dª Altenira,  nossa Associada e esposa do nosso Diretor de Assistência, que lhe entregou
rosas vermelhas - a alegria foi tanta que chegaram às lágrimas.  O momento mais sublime foi
quando cantamos o já tradicional "SAUDAMOS" de Villas Lobos.

O Presidente da AVCFN não compareceu em virtude de compromissos na Escola Naval,
uma vez que está comemorando sessenta anos de ingresso na Marinha. A sua esposa, Dona.
Maria Regina, aniversariante do trimestre, gostaria muito de ter comparecido à festa. Mas não
faltarão oportunidades.

 Assim, pedimos aos Veteranos que guardem um pouquinho de seu tempo e vamos
juntos homenagear os aniversariante do segundo trimestre, previsto para 25 de junho das
13hs às 18h. Não se esqueçam de entrar em contato com a Secretaria para informar a sua
presença, pois é de suma importância o controle do que consumimos durante a festa e
também peço que não se esqueçam de levar 1 (um) quilo de alimento não perecível, pois
estamos ajudando a quem mais precisa.

Nesta festa arrecadamos 100kg de alimentos!
Feliz aniversário a todos aniversariantes do primeiro trimestre!
ADSMUS!

ANIVERSARIANTES

Mais uma grande festa proporcionada pela AVCFN, mais uma
vez na ATA!

No dia 08 de janeiro de 2011, no período de 13h00min às
17h30min, homenageamos os aniversariantes do quarto trimestre
de 2010. A festa foi inesquecível! Contamos com a presença do
cantor DINO que alegrou a todos os Veteranos presentes e seus
familiares. Alguns convidados trouxeram alimentos não perecíveis,
que resultou em 64Kg, doados ao "Serviço de Assistência Social
EVANGÉLICO" pelo Diretor de Assistência Ulisses, o que já é uma
rotina em nossas festas. Pedimos que não se esqueçam de levar
pelo menos um quilo de alimento, pois esta prática ajudará aos
necessitados.

O nosso Presidente, Vice-Almirante Fernando Nascimento, como
já é de costume, falou aos associados. Momentos inesquecíveis.
A Diretoria Social vem tentando melhorar a cada evento.

O Veterano Barcelos (filho) em suas palavras desejou a todos
os aniversariantes presentes e ausentes, inclusive ao seu pai, ani-
versariante do dia, um feliz aniversário com muitos anos de vida,
saúde e paz e que durante o ano de 2011 todos possamos esque-
cer os conflitos e lutarmos a cada dia por um mundo melhor.

FELIZ ANIVERSÁRIO!

 4º trimestre de 2010 1º trimestre de 2011

Luiz Carlos Costa, Diretor SocialLuiz Carlos Costa, Diretor Social
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CERIMÔNIA MILITAR ALUSIVA AO 203º ANIVERSÁRIO DO CFN
Presidida pelo Comandante da Marinha, Almi-

rante-de-Esquadra Julio Soares de Moura Neto, foi
realizada a cerimônia militar alusiva ao 203º Aniver-
sário do CFN, que contou com a presença de vári-
as autoridades, com destaque para o Almirante-de-
Esquadra Alfredo Karam, ex-Ministro da Marinha, e
para o Almirante-de-Esquadra(FN) Carlos de
Albuquerque, ex-ComGerCFN mais antigo.

Por ocasião da entrada da tropa no Pátio Al-
mirante Maximiano, foi emocionante ver a repre-
sentação de Aspirantes FN da Escola Naval, ge-
ração futura de Oficiais do nosso CFN, junto com
o Pelotão Representativo da AVCFN, composto
por Veteranos que, com suas feições marcadas
pelos longos anos de serviço, constituem exem-
plo para todos nós.

O Comandante da Marinha, na sua mensa-
gem, expressou o orgulho do povo brasileiro pelo
nosso CFN, o que representa grande responsabi-
lidade para todos nós que usamos o gorro de fitas.
Esta responsabilidade também ficou evidente nas
palavras do nosso Comandante-Geral, Almirante-de-
Esquadra(FN) Marco Antonio Correa Guimarães,

constantes da Ordem do Dia alusiva à data, que
inicia citando um verso de Fernando Pessoa, "Deus
quer, o homem sonha, a obra nasce". Ao dizer que
"Deus quis que houvesse em solo brasileiro uma

tropa anfíbia, expedicionária e composta por va-
lorosos guerreiros, os quais, por sua determina-
ção e inabalável Crença em seus valores morais,
éticos e profissionais, não temessem a adversi-
dade, os desafios e mesmo a morte", nosso
ComGer resume muito bem nossa trajetória na
História do Brasil e o compromisso que temos
em manter as conquistas dos que nos antecede-
ram.

Outros dois momentos marcantes fizeram par-
te da cerimônia: a imposição da Medalha Mérito
Anfíbio com quatro âncoras para os combaten-
tes anfíbios que cumpriram significativas marcas
em atividades operativas e a entrega de prêmio
ao Fuzileiro Padrão de 2010, CB-FN-IN Bruno
Leandro Pereira.

Finalmente, após o vibrante canto do "Na Van-
guarda", a tropa desfilou em continência ao Co-
mandante da Marinha, oportunidade em que mais

uma vez brilharam nossos Veteranos, os garbosos
Fuzileiros de sempre.

ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!
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Atividades das SEDES REGIONAIS

Uma representação dos
Veteranos Fuzileiros Navais
da Fronteira Sudoeste do Rio
Grande do Sul, constituída de
dezessete Veteranos da
AVCFN SR URUGUAIANA e
de quatro Veteranos da
ASFUMAR - por convite des-
ta Associação  ao Presidente
Moacir dos Passos , visando
manter a excelente convivên-
cia  entre as duas entidades -
marcou presença significativa
na referida cerimônia, presidi-
da pelo Comandante do 5º
Distrito Naval.

O convite dirigido a este Presidente pelo CF(FN)
Glênio Ricardo GADAS de Matos, que passou o car-
go ao CF(FN) JOSÉ LUIS Ferreirinha Fernandes, foi
recebido com muita satisfação pelos Veteranos das
barrancas do Rio Uruguai e imediatamente aceito.

O Destacamento de Desfile de Veteranos, que foi
integrado, também, por três Representantes da
AVCFN SR PORTO ALEGRE, inclusive o seu Presi-
dente, o Veterano Aymone, rompeu a marcha à testa
do Gpt de Desfile, sob a cadência firme da Banda de
Música da OM. Destaca-se, ainda, a presença na ce-
rimônia dos Veteranos da AMIRCAM de Rio Grande,
liderados pelo seu Presidente, o Veterano Luis Olmiro.

Vale ressaltar a existência do magnífico Salão
Uruguaiana, localizado na área nobre onde se reali-

AVCFN SR URUGUAIANA PRESENTE NA PASSAGEM DE COMANDO
DO GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO GRANDE

CF(T-Ref) Jayme Falavigna Filho
Presidente da AVCFN SR URUGUAIANA

zam os eventos pós-so-
lenidades do GptFNRG.
Uma significativa home-
nagem prestada pela OM
aos muitos Veteranos
uruguaianenses que aju-
daram a ativar e dar
operatividade ao
GptFNRG.

Ao CF(FN) JOSÉ
LUIS os agradecimentos
pela excelente
receptividade e pela cor-
tesia dispensadas aos
Veteranos gaúchos da
AVCFN. Conte com os

barranqueiros do Rio Uruguai, sempre. Sucesso na
nova Comissão, Cmt José Luis.

Ao CF(FN) GADAS o agradecimento especial pelo
apoio dado à AVCFN UGN, oportunizando duas apre-
sentações do FUZI PAMPA na Cidade de Uruguaiana,
quando da realização do 1º Encontrão dos Veteranos
do RGS e por ocasião da Festa Natalina, promovida
pela Prefeitura Municipal, por solicitação pessoal do
Prefeito Sanchotene Felice ao Comandante Gadas.
Ambos os eventos foram realizados na Concha Acús-
tica do Parque D. Pedro, naquela cidade.

BRAVO ZULU à Tripulação do Gpt FNRG!
ADSUMUS!

O Veterano Erasmo Pereira da Silva acusou o
recebimento do jornal "O Veterano" lá em Cachoeira,
na Bahia, e aproveitou para enviar o relato a seguir
transcrito, ocorrido em 1960, quando ele servia na
extinta GQC-CFN.

"Na época, ali existia muitos cachorros e gatos e
o Comandante da GQC mandou todos para os quar-
téis da Ilha do Governador. Meses depois, o pessoal
que estava em uma viatura passando pela Avenida
Brasil viu os cachorros e gatos, um atrás do outro,
em coluna, cachorros à frente, retornando para a Ilha
das Cobras. Alguém mais lembra deste fato?"

Veterano, envie você também sua "estória" para
publicar no nosso jornal - não precisa de testemu-
nhas...

ESTÓRIA DE UM
VETERANO DE
CACHOEIRA-BA

Tendo ao fundo o Rio Uruguai e as mar-
gens da República Argentina, vemos o Vetera-
no DELMI Almeida dos Santos demonstrando
sua eterna paixão pelo Corpo de Fuzileiros
Navais. O mastro e as bandeiras foram doa-
dos à ASFUMAR ("Clube Naval") pela SR
URUGUAIANA e prontificado para o evento do
Encontrão em Uruguaiana, em agradecimen-
to ao permanente apoio do Clube à AVCFN.

VETERANOS NO
RIO URUGUAI

Representação  da SR/SALVADOR, presentes na pas-
sagem de comando do GptFNS, no dia 09/02/2011, du-
rante o coquetel, servido no restaurante das praças deste
grupamento.

O Comandante do 2º DN, VAlte  Autran (à esquerda) co-
memorou o 203º aniversário do CFN, entre o pessoal da
ativa, convidados e os Veteranos.

 Veteranos aos pés do altar da Igreja de nossa Senhora da
Imaculada Conceição da Praia, quando da celebração da
missa em ação de graças, pela passagem do 14º aniversá-
rio de fundação da SR/SALVADOR, em 28/10/2010.

SR/SALVADOR
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AVCFN PRESENTE NO ANIVERSÁRIO DA FFE

O CB-FN-IN BRUNO LEANDRO PEREIRA re-
cebeu das mãos do COMANDANTE DA MARINHA,
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA JÚLIO SOARES DE
MOURA NETO, acompanhado pelo COMANDAN-
TE-GERAL DO CFN, o Prêmio FUZILEIRO NAVAL
PADRÃO 2010. O Fuzileiro Naval Padrão é esco-
lhido por meio de processo seletivo realizado anu-
almente entre todos CB-FN, destacando-se pelo seu
alto padrão moral e profissional demonstrado ao lon-

FUZILEIRO PADRÃO 2010
go da carreira.

O CB-PEREIRA fez o C-FSD-FN em junho de 2002
no CIAMPA e o Curso de Especialização em 2006. Ao
longo de sua carreira serviu nas seguintes Unidades,
onde completou mais de 2.100 dias de tropa: Btl Humaitá,
Btl Naval, Btl Riachuelo, Comando da FFE, GptFNRJ e
Comando do Material d Fuzileiros Navais. Atualmente,
como prêmio, serve no NE Brasil, para realizar a XXV
Viagem de Instrução de Guardas-Marinha.

No dia 20 de fevereiro foi realizada no Rio de
Janeiro, no aterro do Flamengo, o CISM Day Run
- a Corrida da Paz, que acontece desde 2006 em
diversas cidades de mundo e comemora o aniver-
sário do Conselho Internacional de Esportes Mili-
tar (CISM). A entidade foi fundada em 1948 após o
término da Segunda Guerra Mundial com o propó-
sito pacifista e de integração entre das nações.
Este ano o evento contou com cerca de dez mil
pessoas e marcou também a chegada do Fogo
Simbólico dos 5º Jogos Mundiais Militares, pre-
vistos para 16 a 24 de julho no Rio de Janeiro.

A AVCFN esteve presente, com Veteranos par-
ticipando da corrida de 10km e da caminhada de
3km. Na foto aparecem os Veteranos Ulisses e
Joseval "escoltando" a vencedora da corrida, CB
Denise Paiva Campos, que serve no CEFAN.

VETERANOS PARTICIPAM
DA CORRIDA DA PAZA AVCFN participou do

aniversário de criação da
nossa gloriosa FFE, a For-
ça que vem do mar, origem
dos Grupamentos
Operativos de Fuzileiros
Navais que, desde 1957,
constituem vetor de proje-
ção do Poder Naval.

O Pelotão de Veteranos,
comandado pelo ASSIS,
que veio de Natal para parti-
cipar da Operação Friburgo,
desfilou com o garbo e o entusiasmo que lhe são pe-
culiares. Também estiveram presentes outros Vetera-
nos, como o nosso Presidente, VAlte (FN-Ref)
Fernando do Nascimento, ex-comandante da FFE.

A AVCFN esteve presente também nas referênci-
as feitas pelo Comandante de Operações Navais,
AlteEsqd João Afonso Prado Maia de Faria, e pelo
Comandante da FFE, VAlte (FN) Fernando Antonio
de Siqueira Ribeiro. O Almirante PRADO MAIA ini-
ciou sua alocução mencionando "ser o primeiro mem-
bro da AVCFN a exercer o cargo de Comandante de
Operações Navais". Depois, ao citar o estágio atual
da FFE, destacou que "Essa conquista é fruto do ta-
lento e do suor de várias gerações de Fuzileiros Na-
vais, representadas por seus Veteranos e pelos Che-
fes Navais que os lideraram e conduziram, muitos aqui
presentes, distinção que muito nos honra". O Almi-
rante FERNANDO ANTONIO enfatizou que nossos
antecessores mantiveram vivas suas utopias, "na ten-

tativa de transformá-las
em metas e estas últi-
mas em objetivos con-
quistados, graças à ma-
nutenção da crença no
espírito de corpo dos
Fuzileiros Navais de
sempre, aqui represen-
tados por insignes Che-
fes Navais e pela Asso-
ciação de Veteranos do
Corpo de Fuzileiros Na-
vais".

Para nós, Veteranos, Fuzileiros de sempre, é um
orgulho muito grande ouvir palavras como estas pro-
feridas por insignes Chefes Navais, sendo incentivo
para que o vínculo com nossa Marinha e com o CFN
seja reforçado a cada dia. São oportunidades de
"viver" nossa Marinha e nosso CFN, que a AVCFN
proporciona aos seus Associados, sem contar com
a participação em exercícios realizados em Formo-
sa-GO, Três Corações-MG, Marataízes-ES, e em
Missão de Paz no Haiti, além de eventos sociais,
culturais e esportivos.

Veterano! Se você não participou deste evento e
quer estar nos próximos, visite nosso site
WWW.avcfn.com.br e faça contato com a Secretaria.
Fuzileiro! Se você ainda não é da AVCFN, aceite nos-
so convite, seja mais um Veterano! É só fazer contato
com a Secretaria para obter as informações necessá-
rias, pelo site ou pelos telefones (21) 2233 - 3955 ou
2233 - 3162.

Esta foto foi tirada em 1959, no Saco do Valente,
por ocasião da primeira vez em que uma Vtr1/4 TON
TNE, foi colocada em uma EDVP, para fins de desem-
barque. Foi  necessária uma adaptação na posição
do step, que era colocado lateralmente para ser
posicionado na parte de trás.

Tratou-se de um exercício levado a efeito pela  Afonso H. C. Real Nunes CMG(FN Refº)

LEMBRANÇAS
CiaCmdoSv, do Btl Riachuelo, comanda pelo então
CT (FN) Real Nunes, que é  visto ajoelhado próximo
à rampa da embarcação, ordenado a saída do pes-
soal e material.

O motorista da viatura era o CB FN MO Cardozo.
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DIVERSOS

PRIMEIRA TURMA
01 - LUIZ CARLOS COSTA
02 - FRANCISCO ALVES
03 - ALOIZIO GOMES DA SILVA FILHO
04 - JAMIL PEREIRA FILHO
05 - LAERCIO BARBOSA DA SILVA
06- JEFERSON RICARDO S. CARDOSO
07 - EDUARDO NOGUEIRA DE SOUZA
08 - JOSÉ EDGAR DE MORAES
09 - EDUARDO DONIZETE MARQUINI
10 - LUIZ FERNANDO S. MARQUINI
11 - JORGE JACINTO DOS SANTOS
12 - EDUARDO DE SOUZA GOMES
13 - EDNEZIO GREGORIO DA SILVA

MISSÃO JABUTI EM NOVA FRIBURGO

No dia 14 de janeiro de 2011, a
convite da Força de Fuzileiros da Es-
quadra, 15 Veteranos partiram para
a cidade de Nova Friburgo, com o
propósito de ajuda humanitária às
pessoas que enfrentaram a tragédia
das águas. Saímos do Rio de Janei-
ro determinados e prontos para o
combate, pois sabíamos que encon-
traríamos a cidade destruída como
se fosse uma guerra.

Ao chegarmos observamos a destruição em todas
as encostas. Passamos pelo Sanatório Naval de Nova
Friburgo, onde fomos recebidos pelo Diretor, CF (Md)
Nestor, e pela Vice-Diretora, CC(Md) Cândida, almo-
çamos e recebemos nosso alojamento.

Em seguida seguimos para o local onde estava
montado o Hospital de Campanha (HCamp), dentro
da área da Prefeitura. Fomos apresentados ao mais
antigo da área e partimos para todo tipo de ajuda,
quando observamos que o conhecimento do Fuzilei-
ro Naval ia ser de grande valia pois notávamos que
eles estavam perturbados pela situação. Então co-
meçamos a controlar a entrada e saída de viaturas
que carregavam e descarregavam donativos, impe-
dindo que o local ficasse engarrafado, e começamos
também a ajudar controlando filas para o carregamento
e descarregamento de material. Também observamos
que havia uma grande necessidade de veteranos no
controle de filas e no transporte de feridos para o Raio-
X e ortopedia, e assim fomos ajudando e colocando
todo nosso conhecimento em prática.

No dia 17 de janeiro fomos apresentados ao CMG
(CD-RM1) Farias e ao CF(Md) Carlos Mesquita, para
trabalharmos somente no HCamp, pois ali naquele
momento estava mais necessitado de ajuda. Então
continuamos no RAIO-X, na ortopedia e no controle
das filas e também fizemos um trabalho de grande
valia que foi a separação de remédios, colocando em
computador na ordem alfabética, e jogando fora os
que estavam com o prazo de validade vencido.

No dia 18 de janeiro houve a tro-
ca de oito Veteranos que precisavam
retornar à sua vida de trabalho, com
nove que chegaram. Passamos a
contar então com dezesseis Vetera-
nos.

No dia 19 de janeiro fomos convi-
dados para uma ajuda externa ao
hospital e então saímos em cinco vi-
aturas UNIMOG com a missão tal-
vez mais difícil, distribuir cestas bá-

sica, roupas remédios e tentar localizar pessoas que
estavam na relação de desaparecidos. Fomos em
lugares de difícil acesso, como: Campo do Coelho,
Córrego D'Antas, Conselheiro Paulino, Rio Grandina,
Prainha e Olaria. Saímos às 10h e retornamos às
22h, com a satisfação da missão cumprida.

Também o Capelão do Sanatório Naval precisou
de nossa ajuda para separação de donativos e na
distribuição destes mantimentos. Não podia deixar
de mencionar que a SR. Nova Friburgo, com seu Pre-
sidente, Veterano Valter, e seus Associados traba-
lharam com seu conhecimento na região como
mateiro e  ajudaram externamente na remoção de
corpos e separação de donativos, demonstrando que
estão preparados para recomeçar mesmo após a
perda de muitos entes queridos.

Quero agradecer, primeiramente a Deus, e em se-
guida à AVCFN por ter me dado esta oportunidade de
ajudar aqueles que estavam realmente sofrendo com
a maior catástrofe que já houve no Brasil. Quero tam-
bém agradecer aos Veteranos voluntários que se em-
penharam e com garbo e espírito de companheirismo
se engajaram elevando com certeza o nome da As-
sociação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Na-
vais.

Um bravo ZULÚ a todos, ADSUMUS e VIVA
A MARINHA!

Luiz Carlos Costa
Diretor Social

VETERANOS QUE PARTICIPARAM DA
MISSÃO JABUTÍ-I -NOVA FRIBURGO

14 - OSVALDO TRAJANO DE SÁ
15 - ROBERTO CASSIANO DE OLIVEIRA

SEGUNDA TURMA
01 - VALDO GENÉSIO DE ANDRADE
02 - VIOLANTE DA SILVA
03 - JESSE JORGE GOMES DE PAULA
04 - JOSÉ PEREIRA DA SILVA
05 - VILSON CARLOS GOMES SARAIVA
06 - JOSÉ CARLOS FRANCA DOS SANTOS
07 - MOACIR NASCIMENTO SANTOS
08 - MÁRIO MADUREIRA
09 - SAULO NUNES

VETERANOS PARTICIPAM DE
PALESTRA SOBRE A FORÇA

EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA
Os Veteranos Costa, Alves, Anchieta, Barce-

los e Edgar representaram a AVCFN, em 24 de
março, em palestra sobre os nossos heróis da
Segunda Guerra Mundial, atendendo convite feito
pela Associação Nacional dos Veteranos da For-
ça Expedicionária Brasileira (ANVFEB).

A palestra faz parte do Ciclo de Encontros FEBianos
2011, Fórum sobre a FEB - Força Expedicionária Bra-
sileira. O palestrante, General-de-Exército (R1) Paulo
Cesar de Castro, apresentou o tema "NOSSA VITÓ-
RIA FINAL, O PRECIOSO LEGADO DA FEB!" e
enfatizou a glória daqueles que caíram em solo Italiano.

Realmente foi de suma importância esta palestra,
pois, revivemos tudo o que aconteceu na Itália e prin-
cipalmente em Monte Castelo. Os nossos heróis ja-
mais poderão ser esquecidos e nós nos despertamos
para um passado não muito distante, porem esqueci-
do por muitos aqui no Brasil. Quando o palestrante
falou sobre o Presidente da Associação, o Primeiro
Tenente Dalvaro Jose de Oliveira, ficamos estarrecidos
ao saber que aquele homem parecia ser de ferro ou
apenas eterno, pois ele havia sobrevivido a dois nau-
frágios e a uma grande guerra mundial. O mais impor-
tante foi saber que até hoje em muitas cidades da
Itália as autoridades comemoram a liberdade e se
curvam diante de nossa Bandeira, que tremula naque-
le país, outrora dominado por um inimigo. Saímos
daquele auditório com a certeza de que os nossos
Pracinhas merecem que todos nos curvemos diante
de sua bravura.

Um BRAVO ZULU a todos os Ex-Combatentes
e lembrem-se a: "A cobra vai fumar"!

OBITUÁRIO

A TRAGÉDIA DA ÁGUAS

FALECIDOS NO 4º TRIMESTRE DE 2010
00896 - RAFAEL MARQUES DOS SANTOS
00868 - ANTONIO GOMES DA SILVA
00182 - ABEL FERNANDES MOURÃO
00155 - RONALDO GUIMARÃES DE ALMEIDA
02753 - JOSÉ FLORENCIO FREIRE
00059 - HILARIO ARAUJO RIBEIRO

FALECIDOS NO 1º TRIMESTRE DE 2011
01522 - JOÃO CÂNDIDO DA SILVA
02276 - JOSÉ MARIA DOS SANTOS
00363 - GERALDO DE ALMEIDA PIMENTEL
01447 - EDVALDO SILVA GUIMARÃES
00665 - RAYMUNDO PINTO DA LUZ FURTADO DE

 MENDONÇA
01549 - JOEL NASÁRIO DE ARAUJO
02017 - ALVARO DE OLIVEIRA PEIXOTO
03665 - JULIO FERREIRA MORENO
01795 - ORLANDO SOARES DO ROSARIO
03664 - MARCOS NUNES DE CARVALHO
02619 - FRANCISCO BARBOSA DE MELO
00652 - JUVINO SOARES DA SILVA
00955 - GONÇALO AUGIER FIGUEIREDO


