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CFN TEM NOVO COMANDANTE-GERAL

MARCO ANTONIO CORRÊA GUIMARÃES
Almirante-de-Esquadra (FN)

Comandante-Geral

ALVARO AUGUSTO DIAS MONTEIRO
Almirante-de-Esquadra (FN)

Comandante-Geral

No dia 17 de dezembro ocorreu passagem de Coman-
do do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

O Almirante-de-Esquadra Álvaro Augusto Dias
Monteiro transmitiu o cargo para o Almirante-de-Es-
quadra Marco Antonio Corrêa Guimarães.

Veja na íntegra o discurso de transmissão de car-
go e de posse.

                                         Página 5

MAIS ATIVIDADES CULTURAIS

NOVA SEDE

A AVCFN tem nova sede e com ela mais ativi-
dades culturais para o associado. Foram inaugu-
rados uma biblioteca, uma sala de cinema que
deverá ter sessões semanais e um novo site. In-
forme-se de como aproveitar tudo isto na Secre-
taria da AVCFN ou no site: www.avcfn.com.br.
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VETERANOS
NOS PAMPAS

No dia 14 de novembro foi realizado o 10 En-
contro dos Veteranos do CFN do Rio Grande do
Sul. A SR/Uruguaiana sediou o evento.

Veteranos de outras cidades como Itaqui, San-
ta Maria e Santa Cruz do Sul.  Florianópolis e Rio
de Janeiro também compareceram.
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FFE cumpre Programa
Anual de Adestramento

Entre os dias 05 a 13 de outubro a Força de Fuzi-
leiros da Esquadra (FFE) realizou o Programa Anual
de Adestramento no Campo de Instrução de Formo-
sa, Goiás.

A AVCFN participou do evento que é considerado o
maior treinamento já realizado pela Marinha no Pla-
nalto Central.
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VETERANOS
ACOMPANHAM

PREPARAÇÃO PARA
O HAITI  Página 2

VISITA AO CEFAN
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Uma comitiva da Associação de Veteranos do CFN
e a Tripulação da secretaria da Comissãode Promo-
ções de Oficiais visitaram o CEFAN em 30 de novem-
bro de 2010.
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No dia 29 de outubro, por ocasião da Assembléia
Geral Ordinária, foi realizada uma homenagem ao
CMG(FN-RM1) EDISON DA SILVA NUNES FILHO,
que, após longos anos no Serviço Ativo e, mais re-
centemente, trabalhando no Comando da Tropa de
Reforço como TTC, passou a ficar exclusivamente
sob o "controle operacional" de sua esposa e demais
familiares.

Sua atuação na AVCFN sempre foi destacada,
como Presidente da DAdm e, em especial, como pre-
cursor, organizador, coordenador e facilitador da par-
ticipação da AVCFN em representações e exercícios
operativos. Se a AVCFN tivesse uma Diretoria de
Operações o Comandante NUNES certamente seria
seu Diretor... É exemplar Chefe Naval, modelo de lí-
der e, acima de tudo, um grande amigo de todos,
verdadeiro praticante do espírito de corpo que carac-
teriza os Fuzileiros Navais.

Assim foi que, por iniciativa dos Veteranos Ivan, Valdo,

Comitiva de Veteranos esteve em Marataízes, entre
20 e 24 de novembro, para, em atendimento a convite
do Comandante da FFE, VAlte (FN) LEITÃO, acom-
panhar o exercício de Batalhão de Proteção, etapa
final da preparação do nosso próximo contingente para
a Força da Paz no HAITI.

Na região de Itaóca foi montada área semelhante à
Base Raquel de Queiroz, que apóia o Grupamento
Operativo de Fuzileiros Navais da MINUSTAH, de onde
a tropa parte para instrução em oficinas e condução
de situações táticas. Estas oficinas e temas táticos
permitem aos Fuzileiros a prática de situações que
serão vividas durante a missão no HAITI, fruto dos
ensinamentos colhidos pelos contingentes anteriores.

No dia 20 a comitiva com 38 Veteranos (poderiam
ter sido 46, capacidade do ônibus colocado à disposi-
ção pela FFE - faltou você...) chegou à Área de Apoio
Administrativo de Itaóca, mantida pela Base de Fuzi-
leiros Navais da Ilha das Flores, às 15h, onde foi rece-
bida pelo Comandante AYRES, com o entusiasmo
peculiar aos Fuzileiros Navais, e alojada em barracas.
Em seguida houve tempo para confraternização com
a tropa que ali se encontrava em adestramento.

Dia 21, acompanhados pelo Comandante
SOBREIRA, os Veteranos fizeram um passeio em
Guarapari, passando por todo o litoral, com destaque
para Anchieta, lugar histórico, onde conheceram a
Catedral, a casa do Padre José de Anchieta e o mu-
seu da cidade. Em Guarapari a programação iniciou
com saboroso almoço no restaurante La Viola.

Nos dias 22 e 23, acompanharam eventos de ades-
tramento e, após deslocamentos de todos a bordo
da Viatura Blindada Sobre Rodas Piranha, seis vete-

HOMENAGEM AO COMANDANTE NUNES
Costa, J. Antonio e
Cassiano, mais a
adesão espontâ-
nea de outros 57
Veteranos, foi en-
tregue ao Veterano
C o m a n d a n t e
NUNES uma pla-
ca, para registrar de
forma perene o
agradecimento de
todos que tiveram o
privilégio de com-
partilhar inesquecí-
veis momentos
com tão ilustre Fu-
zileiro Naval.

Ao comandan-
te NUNES nosso Bravo Zulu! ADSUMUS!
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VETERANOS ACOMPANHAM PREPARAÇÃO PARA O HAITI
ranos foram convidados a participar do exercício, re-
presentando Senadores da República, durante práti-
ca de segurança de autoridades, sendo elogiados pelo
CF(FN) STARK, que será o próximo Comandante do
Contingente.

Dia 24, após o café da manhã, foi feita a despedi-
da ao VAlte (FN) LEITÃO, cantando a canção Na Van-
guarda, seguida dos tradicionais urras. O retorno foi
pleno de felicidade pelo prazer de ter cumprido mais
uma missão.

Veterano! Participe também de eventos como este!
É só entrar em contato com a Secretaria, da AVCFN
por meio do Gerente Administrativo MÁRCIO, ou com
o Diretor Social COSTA, pelos telefones 22333162 ou
22333955, pela internet, enviando mensagem para a
caixa postal avcfn@ecrj.com.br, ou pelo "fale conosco"
no site www.avcfn.com.br.

No dia 18 de dezembro de 2010, mais uma vez
com o prestimoso apoio do CIAGA, a AVCFN rea-
lizou sua confraternização de final de ano.

Curtimos uma boa música e dançamos junto
com a Banda Real Dance, que tem como maestro
o SO-FN-MU Gilmar. Saboreamos petiscos e de-
pois um delicioso churrasco, com vários tipos de
saladas e muita cerveja e refrigerante. A sobremesa
foi banana caramelada.

Veterano, o importante foi a sua presença e de
seus familiares que compareceram e curtiram de to-
das as formas. Sei que fizemos o dia 18 de dezembro
um dia inesquecível e isto só foi possível porque o
Comando do CIAGA nos cedeu o espaço para nossa
associação e a comissão de festa, junto com o Dire-
tor Social Costa, seu Vice Pedro Ribeiro e o Logístico
J. Antonio se empenharam para que neste dia você e
seus familiares tivessem todo conforto. Também de-
vemos citar o empenho do Veterano Valdo, que per-
maneceu durante quase toda festa no portão da OM
para manter a ordem e a disciplina, e do Diretor de
Assistência Ulisses, que mais uma vez coordenou a
arrecadação de alimentos não perecíveis, o que já é
uma rotina em nossas festas. Foram arrecadados 308
kg, doados para o Instituto Sodalício da Sagrada Fa-
mília. O Veterano Rocha, Diretor de Patrimônio, e seu
Vice Anvers, montaram um estande com material da
AVCFN e o Diretor Cultural Alves coloriu o salão com
seus banners e painéis de fotografias.

A festa foi de 10h30  às 17h30 e tenho certeza
que você e seus familiares ficaram satisfeitos. O
encerramento foi feito com o toque de silêncio, ho-
menageando o término de 2010 e também todos os
Veteranos que desembarcaram nas praias
celestiais. Em seguida fomos saudados com o to-
que de alvorada, anunciando o novo ano que se
aproxima. Como toda boa festa, terminamos em
ritmo de carnaval, pulando e cantando com a banda
que muito abrilhantou o nosso evento.

Um bravo zulu a todos os Veteranos!
ADSUMUS!
Viva a Marinha!

CONFRATERNIZAÇÃO
DE FINAL DE ANO
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Mensagem do Presidente

Com a presença do Ministro de Defesa, Dr. Nelson
Jobim, que abrilhantou a ceri-mônia, o Coman-
dante da Marinha, AlteEsqd Julio Soares de Moura

Neto, presidiu, em 17 de dezembro, na histórica Fortale-
za de São José, a cerimônia de passagem do cargo de
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais do
AlteEsqd (FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro para o
AlteEsqd (FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães.

O Almirante Monteiro deixa o serviço ativo da Ma-
rinha após quase 45 anos de brilhante carreira com
total dedicação à Marinha. Como legado para todos
nós ficam seus exemplos de honra, competência e
determinação, associados à vibração, ao entusias-
mo e à ousadia que lhe são peculiares.

Sua gestão foi marcada pela continuidade que
deu ao trabalho dos que o antecederam e colocou
nossa Instituição em elevados patamares, com des-
taque para o texto da Estratégia Nacional de Defe-
sa que aponta o CFN como "a força expedicionária
por excelência", com positivos reflexos para a dou-
trina de emprego do Poder Naval, em especial na
sua tarefa básica de projetar poder sobre terra. O
decorrente Plano de Articulação e Equipamento da
MB nos proporcionará o aumento no efetivo, que pas-
sa dos 16.000 para cerca de 21.000, permitindo a
ativação de novas unidades, em especial a Segun-
da FFE, no Norte-Nordeste.

Na área do Pessoal, tivemos aprimoramentos na
carreira de Oficiais e Praças, o incentivo ao exercício
da liderança e a transferência para o CPesFN de todas
atividades relativas ao nosso pessoal, inclusive dos ina-
tivos e dependentes. No setor do Material, vemos nos-
sos Fuzileiros atuando no Haiti com o que há de me-
lhor no mundo e temos o CMatFN administrando todo
material de uso exclusivo ou preponderante pelo CFN,
incluindo armamento, comunicações e eletrônica.

A criação do Centro de Estudos do CFN e a trans-
formação do CADIM para Centro de Avaliação
Operacional permitirão a ativação do Comando de De-
senvolvimento de Doutrina de Fuzileiros Navais. Com
a incorporação da Comissão de Desportos da Marinha
e do CEFAN, passou o CFN a atuar de forma marcante
na área de Treinamento Físico Militar. O CEFAN está
em processo de ampliação, visando os Jogos Mundi-
ais Militares de 2011, que deixará importantes instala-
ções e equipamentos em benefício à Família Naval,
em especial na área de reabilitação.

Como disse o Almirante Guimarães, por ocasião de
homenagem ao Almirante Monteiro, no CIASC, uma
palavra resume o CFN de hoje: modernidade.
Modernidade no material, nas instalações, na doutri-
na, na gestão do Pessoal e, principalmente, nas idéi-

CFN TEM NOVO COMANDANTE-GERAL
as, na mentalidade dos Fuzileiros Navais.

Para nós, integrantes da AVCFN, muitas foram
as demonstrações de apreço por parte do Almi-
rante Monteiro, com destaque para o convênio as-
sinado com a MB, que permite a utilização de ins-
talações da Marinha para atividades dos Vetera-
nos o que nos proporcionou receber o prédio em
frente ao HCM, atual sede da AVCFN. Também

podemos registrar o inédito convite, que levou seis
Veteranos ao Haiti, a bordo do NDCC Garcia
d'Ávila.

Ao Almirante Monteiro ficam a nossa admiração
e o eterno agradecimento dos Fuzileiros de Sempre!
ADSUMUS!

O Almirante Guimarães, ao assumir o honroso
cargo de Comandante-Geral dos Combatentes Anfí-
bios do Brasil, atinge o coroamento de brilhante car-
reira, iniciada na Escola Naval em 1968. Ao longo
desses mais de 42 anos teve atuação destacada

FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

Ao encerrarmos mais um ano de ativida-
des é meu dever agradecer a todos os mem-
bros da Diretoria Administrativa, a todos os
membros das Diretorias Regionais, aos mem-
bros do Conselho Consultivo e Deliberativo e
aos funcionários, pelo excelente trabalho que
desenvolveram em prol da nossa Associação.
Estou certo que o sacrifício realizado não foi
em vão.

Aos Associados que participaram dos di-
versos eventos e que colaboraram para a rea-
lização dos nossos trabalhos, o nosso reco-
nhecimento.

Aos que não puderam participar dos even-
tos por justas razões, mas que estão contri-
buindo com as suas mensalidades em dia,
saibam que estão ajudando a consolidar a nos-
sa AVCFN, pelo que somos muito gratos.

 Muitos de nós poderemos não ver os re-
sultados já, porém os que vierem depois de
nós usufruirão de uma Associação com mais
recursos e consolidada.

Que o bom Deus permita que o ano vin-
douro nos traga muita paz, saúde e prosperi-
dade, com trabalho e confiança.

Mensagem de fim de ano

nos cursos e nas comissões,
desempenhadas sempre
com sua peculiar dedicação
ao CFN e à Marinha. O Almirante Guimarães tam-
bém tem demonstrado elevada consideração com
a AVCFN, comparecendo aos nossos eventos e as-
segurando apoio irrestrito às nossas atividades.

MANTENHA SEU
ENDEREÇO PARA QUE

VOCÊ, ASSOCIADO, POSSA
DESFRUTAR DE TODOS

OS BENEFÍCIOS DA AVCFN.
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

PASSAGEM DE CARGO DO ComGerCFN
O Almirante-de-Esquadra Marco Antonio Correa Guimarães assumiu no dia 17 de dezembro o Comando

Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Publicamos na íntegra os discursos de  transmissão do cargo e de posse.

ALVARO AUGUSTO DIAS MONTEIRO
Almirante-de-Esquadra (FN)

Comandante-Geral

MARINHA DO BRASIL
FB/LF/033 COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZI-

LEIROS NAVAIS
083.9
RIO DE JANEIRO, RJ.

Em 17 de dezembro de 2010.
ORDEM DE SERVIÇO No 28/2010
Assunto: Transmissão de Cargo de Comandante-

Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
Para conhecimento deste Comando-Geral e devi-

dos fins, torno público o seguinte:
1 – PASSAGEM DE CARGO
Exonerado pelo Decreto Presidencial de 24 de no-

vembro de 2010, passo, na presente data, o cargo de
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

2 – MENSAGEM
Coube-me, nos últimos quatro anos, portar o Estan-

darte do Corpo de Fuzileiros Navais, tarefa desmedida,
muito embora, plena de prazer e realizações, pois, por-
tar nosso Estandarte significa, também, e, principalmen-
te, portar os sonhos, as aspirações e os anseios de
todos os Fuzileiros Navais, os de hoje e os de sempre.
Por isso, algumas vezes, senti-me curvar pelo peso da
angústia de não corresponder, de não ser capaz de per-
ceber e aproveitar, tempestiva e adequadamente, todas
as oportunidades que a conjuntura estava a oferecer.

Logo intuí que o único meio de saber, ao final desta
minha singradura, se a houvera bem navegado, seria
entregar-me, inteiramente, sem pejo e sem peias, ao
doce desvario de comandar o Corpo de Fuzileiros Na-
vais da Marinha do Brasil; o que fiz, sem medir perdas.
Dei tudo de mim, dei o meu melhor; não poderia, por-
tanto, ser capaz de modificar o que fiz ou deixei de fazer,
razão porque, julgo que não seria conveniente, neste
momento, enumerar realizações, se é que as tive de
vulto. Meus atos como Comandante-Geral do Corpo de
Fuzileiros Navais já não me pertencem; entrego-os ao
julgamento dos pósteros, e minha grande aspiração é
que em sua análise não me julguem muito menor do
que a glória e a nobreza de nosso passado.

Conforta-me saber que nosso Estandarte estará,
doravante, nas respeitadas mãos do Almirante de Es-
quadra Fuzileiro Naval Marco Antônio Corrêa Guimarães.
Tenho absoluta certeza que, mercê de suas qualidades
profissionais e pessoais, o Almirante Guimarães sabe-
rá conduzir, com pleno sucesso, os Fuzileiros Navais
por mares ainda não navegados. Já perfilado sob seu
Comando, rogo aos ventos que lhe sejam, sempre, à
feição e a Netuno que lhe amaine os mares.

Ao findar meu comando, seria injusto não reconhe-
cer o quanto tantos me ajudaram a torná-lo mais fácil.

Muito devo aos Oficiais e Praças do Comando-Geral
e aos meus Comandantes subordinados que não me-
diram esforços para o pleno êxito de minha missão. Em
particular, agradeço com especial carinho aos Oficiais e
às Praças do meu gabinete pelo desvelo com que trata-
ram meus assuntos, muitos dos quais de natureza es-
tritamente particular, que não deveriam ser motivo de

suas preocupações.
Devo, também, e muito, aos membros do Almiranta-

do, que além de me fazerem um dos seus, apoiaram-
me em todas as minhas iniciativas. Jamais esquecerei
o ambiente fraterno e amigo com que conduzimos nos-
sas atividades.

Sensibilizado, agradeço ao Ministro de Estado da
Defesa, Doutor Nelson Jobim, que desde a primeira

hora reconheceu em mim méritos que estou longe de
merecer. A presença de Vossa Excelência nesta cerimô-
nia é prova cabal do apreço e da admiração que o se-
nhor nutre pelos Fuzileiros Navais.

Em instantes, o abater de meu pavilhão, que panejou
sobranceiro à brisa marinha que embala esta Fortaleza,
para nos lembrar que somos gente do mar, significará o
cair do pano de minha carreira; venturosa carreira que me
possibilitou participar da extraordinária saga do meu que-
rido Corpo de Fuzileiros Navais: dotar a Marinha do Brasil
de uma tropa de caráter expedicionário, portanto, peculi-
ar, que dotada de elevada credibilidade profissional con-
ferisse ao Poder Naval brasileiro capacidade de projetar
seu poder por meio de Força que, vindo do mar, conquis-
ta, mantém e ocupa terra, e cuja mera presença na cena
de ação, ainda que embarcada, já é suficiente para alte-
rar o balanço estratégico das forças em confronto, avul-
tando a importância das ações no mar, pela sua capaci-
dade de interferir nos destinos dos homens em terra.

Nesses mais de quarenta e cinco anos de carreira
recolhi incontáveis realizações, emoções e venturas que,
hoje, compõem os verdejantes campos de minhas recor-
dações, nos quais pretendo colher saudosas lembran-
ças que me reanimem, toda vez que me vier o cansaço.

Os louros que recebi ao longo dos anos de minha
carreira, em absoluto me pertencem.

Devo-os a muitos.
Aos companheiros de armas, amigos que pela vida

fiz, que jamais me negaram apoio e estímulo, alguns
dos quais, muito mais qualificados, ficaram à beira do
caminho, para que eu passasse.

Aos estimados chefes com quem tive a honra de
servir, pelo apreço e pelo cuidado que sempre tiveram
comigo e com minha carreira.

Acima de tudo, devo-os aos oficiais e praças de mi-
nhas tripulações, que com seu trabalho silencioso e de-
dicado asseguraram o cumprimento das tarefas que me
foram atribuídas.

É a eles, portanto, meus Fuzileiros Navais, que, neste
momento de despedida, julgo relevante dirigir-me pela úl-
tima vez como seu Comandante, em particular, aos jovens
moços que recém-ingressaram em nossas fileiras.

Afastem-se dos desanimados, daqueles que trazem
o olhar opaco e a alma fria, pois lhes falta o brilho do
entusiasmo e o calor da motivação, que possibilitam
realizar com perfeição qualquer tarefa, por mais difícil
que possa parecer; afastem-se deles, pois nada têm a
lhes oferecer.

Sejam altivos, mas desprezem a soberba que impe-
de a correção dos erros, pois seria veleidade julgar que
não os temos.

Cultivem o profissionalismo, só alcançável median-
te árduo, diligente e diuturno adestramento, ao invés da
improvisação e da esperteza que, ao fim e ao cabo, tudo
degradam.

Submetam-se aos cânones da disciplina, sem con-
fundi-los, contudo, com a subserviência que abastarda
e humilha.

Sonhem sem medo suas utopias, mas mantenham
com elas inarredável compromisso, para que não se
tornem simples quimeras.

Não se esqueçam, jamais, que ao ingressar nas
fileiras do Corpo de Fuzileiros Navais, vocês não abra-
çaram uma carreira nem, muito menos, uma profissão;
vocês entregaram-se, e o fizeram voluntariamente, a uma
servidão militar que tudo lhes exigirá, mas que os re-

compensará com o inexcedível orgulho de declarar: eu
sou um Fuzileiro Naval.

Ao dirigir-me ao passadiço para solicitar a meu Co-
mandante, o Almirante de Esquadra Júlio Soares de
Moura Neto, permissão para desembarcar, não pode-
ria deixar de apresentar-lhe, em público, meu preito de
reconhecimento e gratidão pelo apoio incondicional,
entusiasmado e imediato com que, sempre, me brin-
dou. Sobretudo, devo agradecer-lhe pelas águas totais
que me ofereceu para manobrar, o que me possibilitou
exercer, na mais completa plenitude, o cargo de Co-
mandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

Ao assomar o Portaló, diviso no cais os meus; au-
sentes e presentes foram, na verdade, quem me trou-
xe até aqui.

Diviso meus pais, que à semelhança dos Fuzilei-
ros Navais da Brigada Real da Marinha lançaram-se
ao mar oceano em busca de melhores condições de
vida e que posteriormente, orgulhosos e felizes, entre-
garam seu filho ao serviço da Pátria que tão generosa-
mente os acolhera.

Vejo o talhe gracioso de Lucia Maria, mulher que
tantas e tão intensas cores trouxe à paleta de minha
vida. Deu-me dois belos filhos, combateu o bom com-
bate, guardou seus valores, sustentou nosso lar. Ora,
percebo, que embriagado pela minha avareza profissi-
onal, exigi-lhe, sempre, muito; muito pouco lhe dei em
troca. Não importa, como bom Fuzileiro Naval, com um
sorriso maroto, corro a seu encalço, pois, é no acon-
chego de seu regaço, que pretendo colher os doces
frutos maduros que o outono de minha vida ainda ha-
verá de me oferecer.

Ao cumprimentar o Pavilhão Nacional, única Ban-
deira que servi, sinto-me tranquilo.

Serena-me o acalanto do grande poeta: “as coisas
tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão, mas
as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão”.

ADSUMUS
VIVA A MARINHA!
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

MARCO ANTONIO CORRÊA GUIMARÃES
Almirante-de-Esquadra (FN)

Comandante-Geral

MARINHA DO BRASIL
RC/MA/03.1 COMANDO-GERAL DO CORPO

DE FUZILEIROS NAVAIS 089.4
RIO DE JANEIRO, RJ.
Em 17 de dezembro de 2010.
ORDEM DE SERVIÇO No 28/2010
Assunto: Assunção de Cargo, Assunção de

Função, Mensagem e Ordens em vigor.
Para conhecimento deste Comando e devidos

fins, torno público o seguinte:
1 – ASSUNÇÃO DE CARGO
Nomeado pelo Decreto Presidencial de 24 de

novembro de 2010, assumo, na presente data, o
cargo de Comandante-Geral do Corpo de Fuzilei-
ros Navais.

2 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Assume, na presente data, a função de As-

sistente do Comandante-Geral do Corpo de
Fuzi le i ros Navais,  o CC (FN) ADILSON

CAPPUCI JUNIOR.
Assume, na presente data, a função de Aju-

dante de Ordens do Comandante-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, o CT (AFN) RENATO GON-
ÇALVES DE ALMEIDA.

3 – MENSAGEM
Ao prestar concurso para a Escola Naval, no

ano de 1967, portanto há 43 anos, e sem nenhu-
ma experiência anterior da vida militar, transpus,
pela primeira vez, a ponte de Villegagnon, onde
descobri um novo e fascinante mundo: a Marinha
do Brasil e o Corpo de Fuzileiros Navais.

Após longa jornada, quis o destino que, hoje,
nesta histórica Fortaleza de São José, a casa dos
Fuzileiros Navais desde 1809 – pudesse desfrutar
deste momento inigualável de orgulho profissio-
nal, ao receber o estandarte do Corpo de Fuzilei-
ros Navais, pelo qual cabe-me, doravante, zelar.

Zelar por um legado de 202 anos de honra,
competência e determinação, que, ao lado do
inigualável espírito de corpo, traduz nossos valo-
res maiores, os quais, a nenhum Fuzileiro Na-
val, é dado o direito de macular.

Porém, além do orgulho que este momento
me traz, estou ciente da enorme responsabilida-
de que me é atribuída pela Marinha, ao indicar-
me para compor a Alta Administração Naval, o
que me obriga a, de público, agradecer a confi-
ança em mim depositada.

Agradecer ao Ministro de Estado da Defesa,
Dr. NELSON JOBIM, por ter referendado o meu
nome para promoção a Almirante-de-Esquadra e
ao abrilhantar esta cerimônia com sua presença.

Agradecer ao Comandante da Marinha, Almi-
rante-de-Esquadra JULIO SOARES DE MOURA
NETO, meu comandante quando no Comando da
Força de Fuzileiros da Esquadra, a quem, desde
aquela ocasião, aprendi a admirar pelas inúme-
ras provas de excelência profissional e de devo-
ção à Marinha, por ter-me indicado à promoção
e, conseqüentemente, ao Cargo de Comandan-

te-Geral, e me honrar ao dar-me
posse neste destacado cargo.

Agradecer aos membros do Al-
mirantado, insignes Chefes Navais
que, ao fazerem-me um deles, me
emprestam subida honra.

Agradecer ao Almirante-de-
Esquadra  (FN)  ALVARO
AUGUSTO DIAS MONTEIRO, es-
timado amigo que, após longa e
destacada carreira, devotada,
única e exclusivamente, ao MA-
RINHA DO BRASIL Corpo de Fu-
zileiros Navais, sempre com ar-
dor e brilhantismo, retira-se do
Serviço Ativo para o merecido des-
canso daqueles que combateram
o bom combate e mantiveram a
fé .  Ass im,  dese jo  ao  A l te
MONTEIRO, sua esposa LUCIA e
seus filhos LUISA e LUCIANO, fe-
licidades e sucesso pessoal nes-
ta nova etapa de vida que, muito
merecidamente, ora iniciam.

Aos Fuzileiros Navais, nossa gente do mar,
sim, porque também o somos, pois, no nosso
emprego maior, viremos do mar e para o mar
retornaremos, desejo expressar minha confian-
ça e minha crença em nossa instituição. Somos
venturosos por pertencermos, indissoluvelmente,
à Marinha do Brasil que, há muito, vem com o
sacrifício de outros setores, aprestando seus sol-
dados-marinheiros e transformando-nos em um
corpo combatente de extraordinário valor militar,
e, o que é mais importante, com credibilidade.

Os mais jovens, representados aqui por Aspi-
rantes Fuzileiros Navais, talvez não se dêem con-
ta do esforço de nossos fuzileiros de sempre,
nossos veteranos, que, ao sonhar e perseguir um
Corpo sempre melhor, legaram-nos o CFN tal
como o temos hoje.

Este é o legado o qual não temos o direito de
transgredir!

Neste momento, peço vênia a todos os Se-
nhores e Senhoras para citar um pequeno trecho
da nossa Estratégia Nacional de Defesa, que diz
o seguinte:“Para assegurar sua capacidade de
projeção de poder, a Marinha possuirá ainda
meios de Fuzileiros Navais, em permanente con-
dição de pronto emprego. A existência de tais
meios é também essencial para a defesa das ins-
talações navais e portuárias, dos arquipélagos e
ilhas oceânicas nas Águas Jurisdicionais Brasi-
leiras, para atuar em operações de paz, em ope-
rações humanitárias, em qualquer lugar do mun-
do. Nas vias fluviais, serão fundamentais para as-
segurar o controle das margens durante as ope-
rações ribeirinhas. O Corpo de Fuzileiros Navais
consolidar-se-á como a força de caráter expedi-
cionário por excelência.”

5

Portanto, o rumo está dado e o caminho a
seguir, traçado.

Para cada Fuzileiro Naval, a instrução, o ades-
tramento e a manutenção de nossos meios de-
vem ser verdadeira obsessão, a ser perseguida
a qualquer custo, o que nos remeterá ao dife-
rencial que caracteriza os nossos Grupamentos
Operativos de Fuzileiros Navais: a prontidão
operativa.

Assim, exorto a cada Fuzileiro Naval, onde
quer que esteja, desde as planícies geladas da
Antártida às terras conturbadas do Haiti, a acre-
ditar no que faz, buscando exemplos de nossos
líderes maiores, invocando a moral, a ética, a dis-
ciplina, a responsabilidade e a honestidade pro-
fissional, e obedecendo nossos valores e a tradi-
ção que honra os Fuzileiros Navais desde 1808.

Agradeço a antigos Chefes Navais, alguns de-
les ex-Comandantes-Gerais do CFN, aqui presen-
tes, dos quais nomino, representando a todos, o
estimado Alte-Esq ALFREDO KARAM, ex-Minis-
tro da Marinha. Agradeço, ainda, aos companhei-
ros da turma Visconde de Ouro Preto da Escola
Naval, Mestres, Comandantes, Oficiais, amigos
e familiares que, com seus brilhos  próprios ensi-
naram-me e motivaram-me a ser como sou, pois,
somente e humildemente, reflito a luz da sabedo-
ria que, anos após anos, me iluminaram.

ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!
4 – ORDENS EM VIGOR
Permanecem em vigor as ordens de meu

antecessor.
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Atividades das SEDES REGIONAIS

Com as efetivas participações das SR/Porto Alegre e
SR/Uruguaiana e do Clube Naval de Uruguaiana foi reali-
zado no dia 14 de novembro de 2010 o 1° Encontro dos
Veteranos do CFN do Rio Grande do Sul. Coube à SR/
Uruguaiana a honra e o privilégio de sediar o Encontro

O resultado do Encontrão do Rio Grande do Sul foi
exitoso e deixou, ao final, uma promissora expectativa
para a realização do próximo evento, tal a sua
aceitabilidade por todos os participantes. Vale ressaltar
a presença de Veteranos de outras cidades do Rio Grande
do Sul, além daquelas onde se situam as SR da AVCFN
e/ou de outras associações de Veteranos do CFN, como,
Itaqui, Santa Maria e Santa Cruz do Sul, além
Florianópolis-SC e Rio de Janeiro-RJ.

A nossa Associação socorreu-se, mais uma vez, da
eficiência do Presidente da ASFUMAR, o Veterano Mo-
acir, para apoiar com o tradicional almoço festivo aos
participantes do evento, bem como aos seus familiares
e convidados. É notável o apoio que aquela celula mater
dos veteranos do CFN de Uruguaiana tem prestado à
AVCFN UGN, sempre que solicitada a fazê-lo.

Foram realizados os seguintes eventos, com  repre-
sentações de todas as Associações de Veteranos pre-
sentes ao Encontrão, bem como de militares do
GptFNRG e da DelFluv Uruguaiana, estes sob o co-
mando do Imediato e do Ajudante das respectivas OM:

- ato in memoriam  dos Fuzileiros Navais falecidos em
Uruguaiana, diante do Mausoléu dos Fuzileiros Navais no
Cemitério Municipal Nª Srª Santana. O ato contou com
aposição de coroa de flores e o toque de Silêncio, executa-
do por militar do GptFNRG. Vale ressaltar o apoio prestado
pela Del Fluv Ugn na prontificação do Mausoléu;

- visita às instalações do Museu do Rio Uruguai/
Marinha do Brasil, projeto executado pelo atual Prefeito
Municipal, Prof. Sanchotene Felice, em parceria com a
Delegacia Fluvial de Uruguaiana, inaugurado em 2008.
Durante a inauguração do Museu - à qual este Presi-
dente fez-se presente -, o Prefeito, em sua alocução,

VETERANOS FAZEM
ENCONTRO
NOS PAMPAS

proferiu as se-
guintes pala-
vras: "Não se
pode falar sobre
o Rio Uruguai
sem referir-se
aos Fuzileiros
Navais." Menci-
onava o ilustre
Prefeito o perío-
do de 28 anos
(1948 a 1976) em que nossos soldados do gorro de fita
predominavam no patrulhamento e na preservação dos
limites territoriais brasileiros ao longo de 750 km de fron-
teira com a Argentina, pelo Rio Uruguai, e de mais 150
km ao longo do Rio Quaraí, na fronteira com o Uruguai.
O Museu apresenta várias fotografias de militares e de
instalações de Destacamentos de FN do extinto Gpt
FN UGN e de uniformes tradicionais do CFN;

- almoço festivo no "Clube Naval", com o compareci-
mento de cerca de 150 pessoas. Este evento ficou a
cargo do Presidente Moacir, que esmerou-se no traba-
lho, no atendimento e na receptividade dos Veteranos
da AVCFN, da AMIRCAM, dos militares do Gpt FN RG e
da Del Fluv Ugn;

- apresentação dos músicos da AVCFN SR UGN/
ASFUMAR e do Fuzi Pampa;

- ato de aposição de placa comemorativa ao 1º En-
contro no obelisco do Trevo dos Fuzileiros Navais; e

- show do Fuzi Pampa na concha acústica da Praça
D. Pedro II (Parcão) para o público de Uruguaiana e para
os Veteranos e convidados.

Faz-se necessário registrar o grande impacto positi-
vo alcançado por este Encontrão de Uruguaiana entre
os Veteranos. A idéia proposta pelo Presidente da
AVCFN, Almirante Fernando, de expandir o Encontrão
do Rio de Janeiro para as demais Regiões do Brasil
começa a produzir os frutos esperados, objetivando a
reunião dos nossos Veteranos do CFN que, até pouco
tempo atrás, estavam dispersos, gauderiando campo a
fora.  Agora, o norte verdadeiro foi restabelecido e as
ZReu definidas e ocupadas. Parabenizo-o Almirante
Fernando e parabenizo o Comandante Gadas pela idéia
de congraçamento dos Veteranos no Rio Grande do Sul.
O apoio da AVCFN SR Porto Alegre, como centro coor-
denador, foi fundamental para o êxito de um evento que
produzirá raízes fortes, certamente.

No dia 5 de dezembro a SR Nova Friburgo
realizou um evento de confraternização para
marcar as realizações de 2010. A SR, ativada
este ano, tem mantido em elevado nível sua
motivação, organizando eventos locais, estabe-
lecendo boa articulação com a sociedade serra-
na e participando de eventos nacionais.

Realizado nas dependências do Sanatório
Naval de Nova Friburgo, que tem prestado valio-
so apoio à AVCFN, sempre com suas portas
abertas para nossas atividades, o evento contou
também com a presença de Veteranos vindos
do Rio de Janeiro. Foi uma belíssima manhã de
sol, com boa música - relembrando a Jovem
Guarda - e apetitoso churrasco. No final, os Ve-
teranos presentes cantaram Parabéns a Você,
de Villa Lobos, pelo aniversário da Fernanda, fi-
lha do Veterano Foly.

Na oportunidade a AVCFN entregou uma bar-
raca ao 40º GE - Grupo Escoteiros Anchieta de
Nova Friburgo.

Bravo Zulu para a SR Nova Friburgo!
ADSUMUS!

CONFRATERNIZAÇÃO DA
SR NOVA FRIBURGO

08 JAN - Aniversariantes do Trimestre
27 JAN - Reunião da DAdm
24 FEV - Reunião da DAdm
17 MAR - Sessão solene Aniversário do CFN *
22 MAR - Reunião da DAdm
26 MAR - Aniversariantes do Trimestre
28 ABR - Reunião da DAdm
04 MAI - Sessão solene Aniversário da AVCFN *

ASD Encontro de Veteranos do CFN, orga-
nizado pelo CGCFN ("Encontrão")

31 MAI - Reunião da DAdm
21 JUN - Reunião da DAdm
25 JUN - Aniversariantes do Trimestre
28 JUL - Reunião da DAdm

CALENDÁRIO 2011*

* Datas a serem confirmadas,
oportunamente, pelo CGCFN

20 AGO - Festa Pai Veterano (A
confirmar, depen-
dendo da data do
"Encontrão")

25 AGO - Reunião da DAdm
31 AGO - Prazo para inscrever chapas para DAdm

e candidatos a Conselheiro Transitório
04 SET - Edital de convocação das AG de 05OUT

e 27OUT
24 SET - Aniversariantes do Trimestre
29 SET - Reunião da DAdm
05 OUT - Eleições, pelos Associados, em condi-

ções de votar, em AG, caso haja mais de
uma chapa inscrita para DAdm ou mais de

cinco candidatos a Conselheiro Transitório
25 OUT - Reunião da DAdm
27 OUT - AGO para Relatório Anual, Prestação de

Contas, posse da nova DAdm e posse dos
novos Conselheiros Transitórios do CDC *

01 NOV - Prazo para inscrever chapa para Mesa
Diretora do CDC

18 NOV - Eleições, pelos integrantes do CDC, em
reunião deste, caso haja mais de uma
cha pa inscrita para Mesa Diretora do CDC

24 NOV - Posse da nova Mesa Diretora do CDC
29 NOV - Reunião da DAdm
10 DEZ - Festa de final de ano
15 DEZ - Reunião da DAdm
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FFE, A FORÇA QUE VEM DO MAR, CUMPRE PROGRAMA DE ADESTRAMENTO
EM FORMOSA. VETERANOS FORAM CONFERIR

Cumprindo seu Programa Anual de Adestramen-
to, a Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) reali-
zou, no período no período de 05 a 13 de outubro,
no Campo de Instrução de Formosa, GO, um trei-
namento de grande vulto, denominado OPERAÇÃO
FORMOSA 2010, sendo o maior treinamento já re-
alizado pela Marinha no Planalto Central. O exercí-
cio envolveu aproximadamente 2000 militares, Ae-
ronaves, Carros de Combate, Veículos Blindados
de Transporte de Tropas, Veículos Anfíbios sobre
Lagartas, Mísseis Anti-Carro, Mísseis Superfície-
Ar, Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANT) e Arti-
lharia, entre outros meios de combate, que foram
empregados de forma integrada em manobras mili-
tares ofensivas e defensivas. Foi também simulada
uma Operação Anfíbia e, visando a assegurar o
máximo realismo, todo o armamento foi emprega-
do com a utilização de munição real

É um exercício de grande importância para o
CFN, que, conforme determina a Estratégia Nacio-
nal de Defesa, é a força de caráter expedicionário
por excelência. Assim, a manutenção de sua con-
dição de pronto emprego exige treinamento em va-
riados ambientes operacionais.   Esta condição de
prontidão constante materializa a capacitação da
Marinha na proteção da Amazônia Azul e na defesa
das instalações navais, portuárias, arquipélagos e
ilhas oceânicas, além de assegurar a capacidade
de atuação em Operações Internacionais de Paz e

em Operações Humanitárias, em qualquer lugar do
mundo, como é o caso do Grupamento Operativo de
Fuzileiros Navais presente hoje no Haiti

No dia 13 de outubro, foram realizadas demonstra-
ções, que proporcionaram uma visão geral sobre o exer-
cício. Na ocasião, que contou com a presença do Co-
mandante de Operações Navais e de outros Almirantes,
todos os sistemas de armas utilizados durante o exercí-
cio foram empregados. Estava presente, também, uma
comitiva da AVCFN, que saiu do Rio de Janeiro em 10
de outubro, com 40 Veteranos, além de 10 Veteranos da
SR Brasília, atendendo convite do Vice-Almirante (FN)
LEITÃO, Comandante da FFE. Para grata surpresa, o
Oficial de Ligação com a AVCFN em Formosa foi o Co-
mandante MONTANHA, filho do Veterano BOTARO, Vice
Presidente da SR Porto Alegre.

Antes de assistir aquela grande demonstração, na
chegada a Brasília, dia 11, a comitiva da AVCFN teve
oportunidade de visitar o Centro de Instrução e Ades-
tramento de Brasília (CIAB) e o "marco zero", onde
existem dois singelos monumentos alusivos às mar-
chas a pé Rio-Brasília realizadas por Fuzileiros e Mari-
nheiros em 1960, na inauguração da capital e em 2008,
como parte das celebrações dos duzentos anos do
CFN. A seguir, foi gentilmente acolhida no Grupamento
de Fuzileiros Navais de Brasília, onde ficou hospeda-
da. No dia 12, tendo como guia o veterano SILVEIRA,
de Brasília, fez um city tour na capital federal.

Apreciar os Fuzileiros de Hoje foi uma grata oca-

sião para os Fuzileiros de Sempre relembrarem
seus tempos de outrora e ficarem certos que con-
tinuaremos sempre prontos a bradar nosso
ADSUMUS!

Veterano! Você que você que ainda não partici-
pou de nenhum evento como este, compareça à
sede da AVCFN ou entre em contato com a Secre-
taria pelos telefones 22333162 ou 22333955 e faça
sua inscrição. Tenho certeza que você vai gostar
muito!

Bravo Zulu a todos!

ARMISTÍCIO DA
PRIMEIRA GUERRA

 MUNDIAL

AVCFN PARTICIPA DE CERIMÔNIAS
No dia 30 de novembro de 2010, comitiva da As-

sociação de Veteranos do CFN, juntamente com a
Tripulação da Secretaria da Comissão de Promo-
ções de Oficiais visitaram o CEFAN.

O C Alte (FN) FERNANDO, Comandante do CEFAN,
apresentou as boas vindas e proferiu uma palestra sobre
a importância do CEFAN/CDM para o CFN e a MB,
abordando os aspectos de sua revitalização e a pre-
paração de equipes da MB e dos atletas que partici-
parão dos 5º Jogos Mundiais Militares Rio 2011, os
Jogos da Paz. Coube à MB a responsabilidade de
preparar as equipes de Atletismo, Basquete, Boxe,
Futebol, Vela e Pentatlo Naval e contribuir com a par-
ticipação em uma delegação com 219 militares, distri-
buída entre vinte modalidades. Desta forma, além de
proporcionar aos militares todas as condições para a
prática do treinamento físico-militar inerente à ativida-
de profissional, o CEFAN segue firme no seu rumo,
aprimorando-se como um centro de qualidade do es-
porte e da Educação Física e estabelecendo parceri-
as com o objetivo de colaborar com o esporte brasilei-
ro em seu Projeto Olímpico para 2016.

Oficiais do CEFAN também proferiram palestras so-
bre fisioterapia, alimentação e atividade física, destacan-
do a importância da higidez física, tanto para as ativida-
des de caráter militar como para melhores condições de
vida, a fim de  possibilitar o bem estar social.

Em seguida, foi realizada uma visita às instalações

VISITA AO CEFAN
esportivas e admi-
nistravas da OM,
onde foi possível
constatar o alto
padrão dos equi-
pamentos, as ex-
celentes condi-
ções para a práti-
ca do TFM e trei-
namento esporti-
vo. Destaque especial merece o Departamento de Re-
abilitação Físico-funcional, que conta com toda
infraestrutura necessária para as atividades de fisiotera-
pia, biomecânica e fisiologia do exercício, além de pos-
sibilitar pesquisas relacionadas à recuperação de atle-
tas de alto nível, em treinamento para os 5º Jogos Mun-
diais Militares Rio-2011. O referido Serviço de Reabilita-
ção é um legado para apoiar toda a Família Naval.

Após a visita, houve esporte à vontade para a AVCFN
e CPO, com acompanhamento de militares do CEFAN.
Encerrando a programação, ocorreu um almoço de con-
fraternização, com um excelente churrasco e muita
descontração, o que proporcionou uma aproximação
ainda maior entre os militares do CEFAN, da CPO e os
Veteranos do CFN. Mais uma vez temos uma OM da
Marinha prestigiando e apoiando a AVCFN, de modo
que registramos o bravo Zulu ao Almirante Fernando e
Tripulação do CEFAN! ADSUMUS! VIVA A MARINHA!
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DIVERSOS

A nova sede, no prédio em frente ao HCM, cedi-
do no contexto de convênio celebrado entre a Mari-
nha do Brasil, representada pelo Comandante-Ge-
ral do CFN, e a AVCFN, conforme anunciado anteri-
ormente, tem sido muito utilizada pelos Veteranos.
Além de proporcionar espaço para as reuniões men-
sais da Diretoria Administrativa para nossa Assem-
bléia Geral Ordinária de outubro de 2010, tem sido
empregada para atividades culturais.

No segundo semestre de 2010 foram realiza-
dos dois cursos básicos de informática, com for-
matura de sete Veteranos. O curso foi concebido
pela Professora LUCIANA de Almeida Sabóia, Ofi-
cial da Secretaria da Comissão de Promoções
de Oficiais, que iniciou a primeira turma, mas que,
devido a acidente, precisou ser substituída pelo
Professor Eclaiton VENÂNCIO, Oficial do Coman-

A nova sede da AVCFN, no prédio em frente ao
HCM, além de proporcionar um local para reuniões e
atividades administrativas, é também ideal para even-
tos culturais destinados aos Veteranos e, eventual-
mente, seus dependentes. Neste contexto, no dia 16
de dezembro foram realizadas várias atividades na-
quele novo espaço dos Veteranos.

Inicialmente, foi feito o re-lançamento do site da
AVCFN - www.avcfn.com.br - que, além de ser mais
um meio para divulgar nossas atividades, as atas das
reuniões da DAdm e os balancetes mensais da te-
souraria, oferece uma opção de interação com os
Veteranos, por meio do "Fale Conosco". Em breve
novas ferramentas serão disponibilizadas, incluindo
acesso on line para atualização de dados cadastrais.
Sugestões para conteúdo e apresentação da página
serão muito apreciadas.

Logo após foi inaugurada a Biblioteca da AVCFN,
atualmente reunindo 300 títulos, fruto do acervo já
existente mais doações feitas pelo Alte Fernando Nas-
cimento, pela família do Alte Cajaty, pelos SG Rocha
e Inaldo, pelo CIAGA e Secretaria da CPO e uma
grande contribuição do Comando-Geral do CFN. As-
sim, os Fuzileiros de sempre passam a contar com
livros e filmes, de interesse para os combatentes
anfíbios, incluindo os títulos do Programa de Leitura
Profissional do CFN e outros voltados para o lazer. É
importante destacar o prestimoso apoio do CIASC
nesta empreitada, em especial da Tenente Flávia, que
providenciou a aquisição de todo material e a organi-
zação da nossa Biblioteca. Fica o registro do agra-
decimento ao CAlte (FN) Alexandre, Comandante do
CIASC, pelo irrestrito apoio à AVCFN, e à Tenente
Flávia, pelo exemplo de profissionalismo, dedicação

CURSO DE INFORMÁTICA NA NOVA SEDE
do do Pessoal de Fuzileiros Navais. O curso visa
proporcionar aos Veteranos conhecimentos bási-
cos de informática de modo que possam redigir do-
cumentos simples e acessar a internet. É o pri-
meiro passo para que os bravos combatentes anfí-
bios de ontem entrem na era digital, realidade do
presente que muito mais poderá oferecer, a todos
nós, no futuro.

O terceiro curso já iniciou suas atividades e em
2011 continuaremos a formar novas turmas. Portan-
to, se você, Veterano, ainda trata o computador de
Vossa Excelência, faça contato com o Veteranos
ALVES ou com a Secretaria da AVCFN, por meio do
Gerente Administrativo MÁRCIO, pelos telefones
22333162 ou 22333955, pela internet, enviando men-
sagem para a caixa postal avcfn@ecrj.com.br, ou
pelo "fale conosco" no site www.avcfn.com.br.

Formandos: Joseval, Anvers, Rocha e Abused

AVCFN INCREMENTA  A CULTURA:
NOVO SITE NA WEB, BIBLIOTECA E SESSÃO DE CINEMA

e espírito de corpo.
Ainda no dia 16 de dezembro foi realizada a for-

matura da segunda turma do Curso Básico de
Informática, oferecido pela AVCFN, com mais três Ve-
teranos iniciados nos mistérios da era digital: Valdo,
Ulisses e Jessé.

É nossa intenção que, uma vez por semana, seja
realizada uma "sessão da tarde", em que os Vetera-
nos poderão assistir filmes saboreando deliciosa pipo-
ca preparada pelo Veterano Joseval. No próprio dia 16
foi realizada a primeira sessão, com o documentário
"Sentinelas da Paz", registro oficial da preparação e
efetivo emprego dos Grupamentos Operativos de Fuzi-
leiros Navais na Missão das Nações Unidas para Es-
tabilização do Haiti (MINUSTAH), resultado de parce-
ria entre a Marinha, a Professora Sabrina Medeiros, da
Escola de Guerra Naval, e a TVa2 Produções. O
documentário visa contribuir para a formação de uma
memória audiovisual das operações realizadas pela MB.

Ao final, os presentes participaram de uma con-
fraternização, aproveitando outra opção de espaço
oferecida pela nova sede.

Inauguração da Biblioteca da AVCFN

Visite o novo site da AVCFN

2a turma do
Curso de

Informática


