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Sessão Solene em Homenagem ao
202° Aniversário do CFN

Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais

Visita à Base de
Fuzileiros Navais da
Ilha do Governador

Na passagem de
2009 para 2010 o mu-
nicípio de Angra dos
Reis - RJ foi fortemen-
te atingido por um
temporal que trouxe
graves consequências
para os moradores,
com grande número

de vítimas e perdas materiais.
Dois Veteranos - Dagoberto e Inaldo  - apresenta-
ram uma proposta de ajuda em prol daquela popula-
ção, aprovada pelo Presidente da Diretoria Adminis-
trativa, que autorizou contato com a Força de Fuzilei-
ros da Esquadra para apoio à iniciativa. Página 7

SOS ANGRA DOS REIS

AINDA NESTA EDIÇÃO
Não deixe de ler também as páginas

2, 3, 6, e 8

No dia 08 de março de
2010 foi comemorado o
202° aniversário do Corpo
de Fuzileiros Navais, em
cerimônia presidida pelo
Comandante da Marinha,
Almirante-de-Esquadra
Julio Soares de Moura
Neto. A Associação dos
Veteranos do CFN partici-
pou do evento, represen-
tada na formatura por um
pelotão com 32 Vetera-
nos, além de outros Vete-
ranos, que estavam nas
tribunas.           Página 5

No dia 29 de janeiro de 2010, uma repre-
sentação de  37 veteranos participou de visita
à Base de Fuzileiros Navais na Ilha do Gover-
nador, sendo recebida pelo Comandante da
Base, CMG (FN) BASTOS. Depois das boas
vindas, houve uma pequena palestra e, em se-
guida, de Camuflado, fomos para os estandes
de tiros. Veja mais em nosso blog.

No dia 25 de março de 2010, a AVCFN pres-
tou justa homenagem ao Corpo de Fuzileiros
Navais. A Sessão Solene, realizada no auditó-
r i o  do  Museu  Nava l ,  f o i  p res id ida  pe lo

AlteEsq(FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro, Co-
mandante-Geral do CFN e Presidente de Honra
da Associação, e contou com um auditório
lotado. Página 4
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REFLEXÕES

José Corato/Eduardo Nogueira

FALA VETERANO I FALA VETERANO II
UM HOMEM

Altieres Fernando da Costa

Um homem, quando entra para o Corpo de

Fuzileiros Navais, se vê num mundo totalmente

diferente onde os dias não têm fim e as noites só

começam... enfrenta duros treinamentos não só

físicos, suportando horas de calor, frio, fome, sede,

cansaço, fadiga, dias sem dormir, mas também

psicológicos onde suas crenças e convicções são

colocadas à prova, enfim ele é levado a superar

seus limites. Um dia ele se torna Fuzileiro Naval.

No seu corpo um camuflado, nas suas mãos um

fuzil. Por muito tempo ele usa esse fuzil, entre-

gando sua vida. Depois o devolve, pois acredita

que não precisará mais dele, partindo assim em

busca de novos desafios e conquistas. Só que

não importa mais o que ele faça, esses dias ja-

mais serão esquecidos, ficarão cravados não ape-

nas em suas lembranças mas também em sua

alma. UMA VEZ FUZILEIRO, SEMPRE FUZILEI-

RO... ADSUMUS

Ulisses Vilela de Lima, Diretor de Assistência

No dia 19 de março estive, juntamente com os
Veteranos Joseval e Moscoso, visitando o Veterano
Severino José Aquino no bairro de Pilar em Duque de
Caxias no Rio de Janeiro. O referido Veterano tem
dificuldade de audição e de locomoção, não podendo,
assim, comparecer em nossos eventos.

 Fomos recebidos com muito carinho e percebi uma
forte emoção que tomou o nosso guerreiro ao falar do
CFN.  O Aquino é praça de 1947 e deveria servir por
25 anos, mas, por ser um vibrador e amar o CFN,
serviu a nossa gloriosa Marinha por 30 anos.

O grande orgulho do Aquino é a sua casa à qual
deu o nome de "viagem de ouro" por ter construído
com o dinheiro que ganhou na viagem que fez.  O
nosso Veterano é muito conhecido na cidade como
"Naval do Pilar" e também tem o dom de escrever
poemas.  O Veterano já foi agraciado com o diploma
de Cidadão Caxiense e foi palestrante em algumas
Faculdades no Rio de Janeiro.

Apesar dos seus 81 anos encontra-se com perfei-
ta lucidez, mostrando que não foge das raízes de um
guerreiro Fuzileiro Naval com fibra e coragem e, o mais
importante, é um grande ser humano. Basta ver seu
poema a seguir transcrito.

GUERREIRO AQUINO - O NAVAL DO PILAR

O dia mais bonito - Hoje
A coisa mais fácil - Errar
O maior obstáculo - O medo
O maior erro - O abandono
A raiz de todos os males - O egoísmo
A distribuição mais bela - O trabalho
A pior derrota - O desânimo
Os melhores professores - As crianças
A primeira necessidade - Comunicar-se
O que lhe faz mais feliz - Ser útil aos demais
O pior defeito - Mau humor
A pessoa mais perigosa - A mentirosa
O sentimento mais ruim - O rancor
O presente mais bonito - O perdão
O mais imprescindível - O lar
A rota mais rápida - O caminho certo
A sensação mais agradável - A paz interior
A maior proteção efetiva - O sorriso
O maior remédio - O otimismo
A maior satisfação - O dever cumprido
A força mais potente do mundo - A fé
As pessoas mais necessárias - Os pais
A mais bela de todas as coisas - O amor

No dia 27 de março de 2010, pela primeira vez num
sábado, nos reunimos na Associação dos Taifeiros da
Armada (ATA), para a comemoração dos aniversarian-
tes do primeiro trimestre de 2010. Convidamos o cantor
Kaco e sua esposa Cintia para alegrar a todos os vete-
ranos e familiares com uma boa música, inclusive a can-
ção "SAUDAMOS" que foi cantada por todos de pé.
Enquanto aguardávamos o corte do bolo, dançamos e
saboreamos um delicioso petisco acompanhado de uma
cervejinha bem gelada ou de um saboroso refrigerante.
Agradecemos também a todos que contribuíram com
alimentos não perecíveis para entidades assistenciais.
Desta vez foram doados 44,5 kg de alimentos para o
Centro Espírita Jorge Niemeyer. Coube ao Veterano
Ulisses, Diretor de Assistência, fazer a entrega dos
donativos. Ele vem trabalhando para que a ajuda ao pró-
ximo se torne um hábito dentro da nossa Associação.

O Diretor Social Costa e seu Vice Pedro Ribeiro
lembram a todos os Veteranos a importância de ligar
para a Associação, pelos telefones 22333162 e
22333955, confirmando a presença nas festas de ani-
versário, pois somente assim poderemos ter um me-
lhor controle e mais fartura durante a festa. Para encer-
rar, agradecemos a presença das 120 pessoas aproxi-
madamente que compareceram e transformaram um
simples sábado em mais um dia maravilhoso.

Confraternização de aniversariantes na ATA
No dia 26 de junho estaremos comemorando os

aniversários do segundo trimestre. Contamos com a
sua presença! Juntos transformaremos esta data em
um dia inesquecível! Não se esqueça de trazer um
quilo de alimento não perecível para continuarmos com
a nossa campanha de fraternidade.

A AVCFN parabeniza a todos os aniversariantes
do primeiro trimestre e deseja a todos muita paz e
muita saúde e um feliz aniversário.

ADSUMUS!
                          Luiz Carlos Costa, Diretor Social

Reuniões da  Diretoria Administrativa, em 29 de abril, 25 de maio, 24 de junho.

Veteranos acompanham exercício da
FFE na Marambaia

No período de 22 a 25 de março sete veteranos
comandados pelo CMG (FN) NUNES, acompanharam
o ADESTEQ/FFE/2010 na Ilha da Marambaia/RJ.

Os veteranos ficaram alojados no CADIM e faziam
todo dia deslocamento em embarcação de casco rígi-
do do CADIM à Praia da Armação, onde acompanha-
ram as seguintes atividades: adestramento de Explo-
sivos/Destruições conduzido pelo BtlEngFuzNav, de-
monstração da CiaApDbq com a nova esteira MobMat,
adestramento de tiro de combate por PelFuz, seguido
de tiro de familiarização com o fuzil M-16 pelos Vetera-
nos, e oficinas de Orientação e Primeiros Socorros.
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FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

Mensagem do Presidente

"Me orgulho muito quando vejo os Vetera-
nos desfilando, participando da vida da Mari-
nha. A Marinha é uma instituição centenária.
Os homens que estão na ativa ou estão na re-
serva, são eles que fazem a Marinha, homens
e mulheres.

É esse grupo de pessoas que faz a Mari-
nha. O Comandante tem muito orgulho de ver
isso e acho que o caminho que os Fuzileiros
têm da Associação de Veteranos é o caminho
correto".

 Parabéns veteranos!
Felicidades para vocês!

Mensagem do Comandante
da Marinha aos Veteranos

Fuzileiros Navais em
comemoração ao

202° aniversário do
Corpo de Fuzileiros Navais

Alte Esq. JULIO SOARES DE MOURA NETO
COMANDANTE DA MARINHA

A Associação está prestes a receber o imóvel lo-
calizado na Ilha das Cobras entre o elevador e a en-
trada do HCM. O prédio já vinha sendo utilizado de
forma compartilhada com outras atividades. O Coman-
dante Geral, Almirante de Esquadra (FN) Álvaro
Augusto Dias Monteiro, sensível as necessidades dos
Veteranos, ele que é nosso Associado também,
envidou esforços junto à Administração Naval para a
obtenção deste espaço, o primeiro que vamos ocupar
exclusivamente. Sendo um prédio antigo, teve que
passar por uma profunda reforma, havendo o cuidado
de se instalar um elevador para o transporte de
"cadeirantes", conforme manda a Lei. Disporá a
AVCFN de espaços para os Gabinetes do Presidente
e do Vice-Presidente, um espaço para a realização
dos trabalhos dos Conselheiros e Diretores, espaço
para a reunião de Diretoria, Assembléias, Sessões
Solenes, dentre outras atividades. O Vice Presidente
está coordenando a aquisição do mobiliário e demais

Prezados Veteranos. Como é do conhecimento de to-
dos, o orçamento da nossa Associação é aprovado com
antecedência para cada ano. Assim, quando surgem fatos
novos relevantes este orçamento precisa ser adaptado à
nova realidade. É o que está acontecendo no momento.
Dois fatos principais levaram a DAdm a propor ao CDC
uma revisão no orçamento aprovado para 2010: o reajuste
nas mensalidades, conforme previsto no Estatuto, propor-
cionando aumento nas receitas, e o recebimento da nova
sede, conforme mencionado em outras notas desta edi-
ção, que representará um centro de novas atividades para
os Veteranos, mas que exigirá despesas com investimen-
to (mobiliário, computadores para os cursos etc), e com a
execução das atividades, conservação e manutenção das
instalações. Mesmo com o aumento nas receitas, as des-
pesas precisarão ser revistas visando sua redução.

Para adequar os limites de despesa à nova realidade,

equipamentos. Alguns deles serão doados por OM do
CFN. A Comissão de Promoções de Oficiais doará me-
sas em ótimos estados que serão substituídas. A Admi-
nistração terá gastos para a aquisição de alguns itens.
O Vice Presidente, em conjunto com o Diretor e Vice
Diretor Cultural montarão cursos de interesse dos Vete-
ranos. Inicialmente instalarão um curso de informática
para os Diretores e Vice Diretores que ainda não estão
familiarizados com computadores abordando o uso des-
sas máquinas no programa Word (destinando a escre-
ver) e internet. Após serão estendidos mediante áreas
de interesse, conforme manifestação dos Associados.

O Comandante Geral enfatizou em sua OD, que ao
longo da história do CFN diversas utopias foram vencidas
pela tenacidade da nossa gente. Durante a minha
alocução, enfatizei que a ocupação de uma sede pró-
pria vinha sendo perseguida por todas as Administra-
ções e que agora o Comandante Geral estava transfor-
mando esta utopia em realidade.

Sabemos que teremos
que buscar mais espaços
para o atendimento de outras
pretensões dos Associados,
particularmente área de laser.
Para este fim temos trabalha-
do, porém não obtivemos êxito. Mas estamos ca-
minhando sem esmorecimento.

Com fé, trabalho e confiança haveremos de ir
consolidando a nossa Associação que nasceu da
esperança de um grupo de veteranos que se reuniu
num almoço, lá pelos idos de 1972.

Eles não serão esquecidos.

ADEQUAÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2010
serão necessários alguns cortes. Um destes cortes
será na rubrica "Festas", que tem o maior valor previs-
to no orçamento, passando de R$ 65.000,00 para R$
35.000,00 na proposta a ser encaminhada ao CDC.
Com este novo limite, dois eventos inicialmente pre-
vistos serão cancelados este ano: a visita ao sítio Mi-
moso e a festa "Pai Veterano Veterano Pai" - este ano
aconteceria muito próximo do "Encontrão", previsto
para 31 de julho. Além disso, teremos despesas com
a confraternização prevista para a inauguração da nova
sede. Será mantida a confraternização de final de ano.

Estamos certos da compreensão dos Associados,
pois os benefícios advindos da nova sede - além da
"concretização de uma utopia" passaremos a contar com
um centro para atividades educacionais, culturais e so-
ciais - certamente serão apreciados por todos. As festas
canceladas poderão ser retomadas no próximo ano.

A Diretoria de Assistência da AVCFN tem realizado
suas atividades voltadas para identificar e acompanhar
situações em que Veteranos estejam precisando de al-
gum tipo de apoio, em especial casos de enfermidade
própria ou na família.

Assim, o Veterano Ulisses, Diretor de Assistência,
juntamente com outros "combatentes anfíbios", reali-
zam visitas em residências e hospitais, entre outras ati-
vidades.

Recentemente, conforme matéria específica
publicada neste jornal, organizaram e executaram cole-
ta e entrega de donativos para vítimas dos deslizamentos
de terra em Angra dos Reis.

Entre suas visitas vale destacar aquela realizada na
residência do "Naval do Pilar", motivo de outra matéria
neste jornal, que ensejou também o início de providên-
cias para apoiar aquele bravo Fuzileiro.

Qualquer um de nós pode vir a precisar de algum

ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA
tipo de ajuda, de modo que nos conforta saber que
podemos contar com nossa AVCFN em momentos
difíceis. É quando identificamos os "amigos certos
de horas incertas".

É possível que algum "campanha" esteja preci-
sando de algum apoio, seja na área de saúde ou
mesmo simplesmente de alguém com quem con-
versar. Se você, Veterano, souber de alguém nesta
situação, procure ajudá-lo e também avise à AVCFN,
para que nossa Diretoria de Assistência possa che-
gar até aquele combatente. Sugestões sobre o tema
também são bem vindas.

Para isso, faça contato com o Diretor de Assis-
tência, Veterano Ulisses, ou com a Secretaria da
AVCFN, pessoalmente, pelos telefones (21)
22333162 ou 2233-3955 ou pelo e-mail
avcfn@ecrj.com.br, fornecendo sua sugestão e
nome, telefone e/ou e-mail para contato.
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

AVCFN realizou uma sessão solene dia 25 de
março, no auditório do Museu Naval, sito à rua D.
Manoel 15, Centro, Rio de Janeiro, em homenagem
ao 202° aniversário de criação do CFN. O Coman-
dante-Geral, Almirante-de-Esquadra (FN) Álvaro
Augusto Dias Monteiro, presidiu a sessão e a mesa
foi composta pelos Almirantes Guimarães, Leitão,
Bittencourt, Ribeiro e Fernando.

Conforme a tradição, após a composição da mesa
e declarada pelo Presidente aberta a sessão, foi can-
tado o hino nacional brasileiro. Seguiu-se a apresen-
tação de um documentário abordando o estado da
arte do CFN, pelo qual se constatou o avanço
tecnológico do material e a capacidade operacional
do pessoal FN, seguido da alocução do Presidente
da AVCFN.

Foram entregues diplomas de "Amigo dos Vete-
ranos", pelos serviços extraordinários prestados à
AVCFN às seguintes personalidades: SO-MO Kleber
Olegário de Santana, 1ºSG-TI Ercipe José Tavares
Junior, 2ºSG-EL Francisco Araújo Passos, 2ºSG-MA

SESSÃO SOLENE 202° ANIVERSÁRIO DO CFN
Silvio Machado Guia e ao 3ºSG-ET Laerte Pinho Gui-
marães.

Foram agraciados com o título de Associados
Beneméritos os Contra-Almirantes José Carlos
Mathias e Carlos Alberto Guimarães de Almeida e
Albuquerque, que não compareceram, porém justifi-
caram antecipadamente as ausências em razão de
compromissos inadiáveis. A Administração já lhes
encaminhou os títulos por meio de carta.  Os referi-
dos agraciados prestaram serviços à AVCFN, o pri-
meiro como Comandante do CIAGA que vem apoian-
do os encontros, pela cessão graciosa de espaço e o
segundo quando foi Diretor da Diretoria de Assistên-
cia Social da Marinha.

Por fim foi cantada a canção do CFN "Na Van-
guarda" seguida dos hurras tradicionais. O Presiden-
te da mesa, antes de encerrar a sessão fez menção
aos valores herdados das diversas gerações, que fo-
ram os alicerces do atual CFN. Falou também da nova
sede, cujo prédio está sendo preparado com muito
zelo para que possa abrigar a AVCFN com o conforto

que merecem os Veteranos.  Por fim, deu por encer-
rada a sessão. Foi servido um coquetel de confrater-
nização entre os Veteranos e convidados.

O Diretor do Museu Naval e a sua tripulação, uma
vez mais, foram incansáveis e muito atenciosos. A
todos o nosso Bravo Zulu.
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FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

                                        RIO DE JANEIRO, RJ.
                                     Em 7 de março de 2010.

ORDEM DO DIA Nº 1/2010

Assunto: 202° Aniversário do Corpo de Fuzileiros
Navais

Ensinam os velhos marinheiros que só pode haver
ventos à feição, quando se sabe o rumo a aproar.

Ao completarmos, orgulhosos, 202 anos de dedi-
cação ao Brasil, os Fuzileiros Navais podemos cons-
tatar que a despeito das procelas que bramiram me-
donhas em nossas proas, as quais nos obrigaram,
por infindáveis oportunidades, a bordejar, jamais per-
demos de vista o rumo que deveríamos navegar, eis
que se encontra indelevelmente apontado no próprio
ato de nossa criação - o Alvará de Dona Maria Primei-
ra de Portugal - quem, em 1797, criou a Brigada Real
da Marinha, no qual, categoricamente, expressa: "
sendo inútil que tropas de embarque sejam exercita-
das a grandes manobras e evoluções próprias dos re-
gimentos de meu Exército de Terra e devendo ser pró-
prias, particularmente, para defenderem as embarca-
ções de guerra e para fazerem algum desembarque e
tentar algum ataque: é sobre objetos análogos a este
fim proposto que devem principalmente exercitar-se".

Se ao guarnecer as naus que transmigraram para
o Brasil as armas e os barões assinalados demos
mostra cabal de uma de nossas vocações, a de prote-
ger naus, pessoas e instalações de interesse do po-
der marítimo, tão logo chegados ao Rio de Janeiro,
em 7 de março de 1808, fomos convocados a dar pro-
vas, também, da nossa razão maior de existir: ser
tropa expedicionária de pronto emprego.

Em novembro desse mesmo ano de 1808, Fuzilei-
ros Navais da Brigada Real da Marinha, embarcaram
nos navios da esquadra que demandou Caiena, na
Guiana Francesa, a fim de contribuir para sua con-
quista, em cumprimento à determinação do Príncipe
Regente que declarara guerra à França, em represália
à invasão de sua terra natal.

Diante da artilharia costeira que protegia Caiena e
do limitado calado que impedia a aproximação dos
navios, quer para bombardear a cidade, quer para rea-
lizar o desembarque de tropas diretamente sobre ela,
os Fuzileiros Navais da Brigada Real da Marinha, a
bordo de suas embarcações miúdas, sob o comando
do Tenente Luiz da Cunha Moreira, que viria a tornar-
se o primeiro Ministro da Marinha do Brasil indepen-
dente, subiram o rio Mahury, para tomar Caiena, ata-
cando-a em seu setor meridional, menos fortificado.

Graças à ousada ação desses Fuzileiros Navais,
Caiena caiu em três dias.

Cumprida a missão, voltamos ao mar, como é do

COMANDO GERAL DO CORPO DE
FUZILEIROS NAVAIS

pendor das tropas expedicionárias, afeitas à iniciativa
e à manobra, mas que, por serem leves, têm limitada
capacidade de durar na ação.

Assim, já ao final de março de 1809, ocupávamos
a Fortaleza de São José, de onde jamais nos retira-
mos.

Desde então, envolvemo-nos em todos os confli-
tos internos e externos que ameaçaram a integridade
brasileira ou seus interesses, escrevendo uma saga
que se confunde com a própria História do Brasil. Nessa
trajetória, 1622 Fuzileiros Navais imolaram-se por um
Brasil uno e soberano.

Nos dias atuais, a Estratégia Nacional de Defesa
ao estabelecer que o Corpo de Fuzileiros Navais se
consolidará como a força expedicionária por excelên-
cia aponta-nos, à semelhança do Alvará de nossa cri-
ação, novamente, o mesmo rumo a navegar; é nossa
obrigação, portanto, aproveitar os ventos à feição, a
fim de atender, o quanto antes, a esse ditame.

Está será, todavia, uma singradura em que não po-
deremos navegar sozinhos, pois, expedicionário há que
ser o conjugado anfíbio e não, unicamente, o Fuzileiro
Naval. Só assim, será possível responder, prontamen-
te, às demandas futuras que, cada vez mais, na medi-
da em que conflitos e tensões se aproximam das fím-
brias dos mares, exigem a presença de poder naval
dotado de prontidão operativa e capacidade anfíbia ex-
pedicionária, porquanto, somente o poder naval é ca-
paz de projetar, nos cenários de interesse, tropa pronta
para combater, com todos os seus requisitos, sejam
de comando, de controle, de manobra, de apoio de fogo
ou, sobretudo, logísticos atendidos e íntegros.

Mais do que nunca, o sucesso dessa empreitada -
consolidar o Corpo de Fuzileiros Navais como a força
expedicionária por excelência - dependerá de nossa
competência em convencer e de nossa determinação
em superar dificuldades. Inspiremo-nos, para tanto,
no exemplo de nossos antecessores que, contando
apenas com a inabalável determinação de realizar suas
utopias, foram capazes de construir e desenvolver este
Corpo de Fuzileiros Navais, de que tanto orgulho te-
mos em pertencer, em meio a um dominante pensa-
mento estratégico-naval que não contemplava espaço
para a dimensão anfíbia.

Fuzileiros Navais, embora tamanha, esta é tarefa
que não nos deve intimidar, pois foi enfrentando desa-
fios muito maiores que forjamos nossa têmpera. Aten-
tos às singraduras, aos ventos e ao mar, embalados
por nosso inquebrantável espírito de corpo, haveremos
de saber conduzir, com honra, competência e deter-
minação, os destinos do Corpo de Fuzileiros Navais.

ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

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

Comandante Geral

Aniversário do Corpo de Fuzileiros
Navais  - 202 anos de história

Luiz Carlos Costa, Diretor Social

Comandante da Marinha em inspeção da tropa

No dia 08 de março de 2010 foi comemorado
os 202° aniversário do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, em cerimônia presidida pelo Comandante
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto. A Associação dos Vetera-
nos do CFN participou do evento, representada
na formatura por um pelotão com 32 Veteranos,
além de outros Veteranos, que estavam nas tri-
bunas. A AVCFN estava representando o pas-
sado. Podia-se notar a dedicação, o entusias-
mo, o garbo e o espírito de corpo de todos os
presentes. O Almirante-de-Esquadra Álvaro
Augusto Dias Monteiro, Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, leu com entusias-
mo a Ordem do Dia alusiva ao evento. A seguir
assistimos a entrega da Medalha Mérito Anfíbio
com quatro âncoras.

Ao término da cerimônia houve um desfile em
que podia se ouvir ao longe um andar cadencia-
do sob os clarins da Banda Marcial. Ao som da
canção Soldado da Liberdade, os Veteranos com
o seu uniforme de gala, exibindo o seu gorro de
fita, peitos estufados, mãos espalmadas e com
marcialidade cumpriram mais uma tarefa. Em
seguida todos participaram de uma confraterni-
zação, onde os Veteranos receberam os cumpri-
mentos de todos que estavam no salão.

Veteranos, compareçam à nossa sede! Li-
guem para um de nossos telefones! A sua pre-
sença é muito importante, vamos juntos aumen-
tar as fileiras da AVCFN, faça sua inscrição para
participar dos eventos.

Aos veteranos que participaram da come-
moração do 202º aniversário do Corpo de Fu-
zileiros Navais do Brasil, o meu Bravo Zulu
e ADSUMUS!
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Atividades das SEDES REGIONAIS

 Aniversariantes do segundo trimestre: (abril,maio,junho). Sábado, 26 de Junho.

Associação de Veteranos é notícia na cidade de
Nova Friburgo, RJ

José Moacir de Souza Aymone
Presidente da SR/Porto AlegreEM TEMPO

Liga de Defesa Nacional do
Rio Grande do Sul

AVCFN SR PORTO ALEGRE
 PRESENTE NA PASSAGEM DE

COMANDO DO GptFNRG

A Escola de
Samba Imperatriz
Uruguaianense
homenageou os
Fuzileiros Navais
das barrancas do
Rio Uruguai nesse
carnaval de 2010,
com letra e
musica de autoria
do Veterano Adão
Quintana, sócio
da AVCFN de
Uruguaiana.

HOMENAGEM
9° Encontro/ 1° aniversário de

criação e ativação da SR da nossa
Associação.
Adsumus!

 Jayme Falavigna Filho
Presidente SR/Uruguaiana

Com o objetivo de criar mais uma Sede Regional,
a AVCFN se fez presente no auditório do Sanatório
Naval, na cidade de Nova Friburgo, na tarde do dia 17
de março, onde foi realizada a primeira reunião na-
quela cidade.

Na reunião, o VA (FN-Refº) Fernando do Nasci-
mento, Presidente da AVCFN, ressaltou em seu dis-
curso a importância da Associação aos presentes.

A  solenidade contou com a presença de vários

Veteranos e de diversas autoridades, entre as quais o
Diretor do Sanatório Naval, CF(Md) Nestor Francisco
Mendes Junior, o Presidente e o Vice da Associação
Mar na Serra, e o Vereador Edson Flávio, represen-
tando a Câmara Municipal, que na ocasião disse, "o
legislativo apoiará a Associação, sejam bem vindos a
Nova Friburgo".

O jornal "A Voz da Serra" divulgou o evento em
primeira pagina.

Na manhã de quinta-feira, dia 18 de feverei-
ro, em Uruguaiana, o Presidente da AVCFN SR
Porto Alegre junto com seu Vice-Presidente
Sergio Bottaro e o Secretário Leo dos Santos,
fizeram uma visita à Delegacia Fluvial de
Uruguaiana. Foram recebidos pelo CC Amelio
Alves de Marins Filho, Comandante empossado
em janeiro de 2010.

O assunto tratado foi a apresentação da
AVCFN em âmbito nacional, incluindo o convi-
te para o Almirante Fernando participar de uma
visita à OM, tendo o Delegado colocado sua
unidade à disposição da AVCFN no que for ne-
cessário. Também foi falado que Uruguaiana
possui uma unidade da AVCFN . Depois das
apresentações o Comandante presenteou os
veteranos com um boné da OM, retribuído com
um exemplar do jornal "O Veterano".

AVCFN SR PORTO ALEGRE DÁ
BOAS VINDAS AO NOVO

COMANDANTE DA DELEGACIA
FLUVIAL DE URUGUAIANA

AVCFN SR-Uruguaiana EM CURITIBA

No dia 20 de outubro de 2009, o Presidente da
LDN/RS Paulo Roberto de Carvalho Ferro, por meio
de oficio, agradeceu o apoio recebido nas comemora-
ções da Semana da Pátria e da Corrida do Fogo Sim-
bólico no Estado do Rio Grande do Sul pela SR/SUL
da AVCFN na pessoa do Presidente José Moacir de
Souza Aymone.

"Mais uma vez conseguimos levar avante nossa
tarefa de promover e exaltar a data magna da Pátria e
tal não seria possível sem o apoio desmedido e patri-
ótico dos nossos parceiros e amigos".

Presença da SR-DF/AVCFN na passagem de
Comando do CIAB - CMG (FN) Leo Pereira dos San-
tos, destacando o CPesFN, o Com7ºDN e represen-
tantes da SR-DF.

Na manhã do dia 05 de fevereiro de 2010, correu a
cerimônia de passagem do comando do GptFNRG. O
CF (FN) Sérgio Luiz Frizoni passou o comando ao CF
(FN) Glênio Ricardo Gadas de Matos.

Em um gesto de prestígio, o novo Comandante fez ques-
tão de ter a comitiva da AVCFN SR SUL PORTO ALEGRE
presente à cerimônia, ressaltando em seu pronunciamento
a importância destes para a instituição, já que os mesmos
são parte viva da história do CFN e o futuro de todo Fuzileiro
da ativa. No desfile, os Veteranos foram inseridos no corpo
da tropa, o que foi recebido com grande orgulho pelo grupo,
pelas lembranças pessoais que isto acarretou e pela valori-
zação e reconhecimento que produziu no corpo da tropa. Aos
Veteranos o singelo gesto indicou o reconhecimento do tra-
balho, da dedicação que os mesmos empregaram ao CFN.

José Moacir de Souza Aymone
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Está prevista para abril deste ano a assinatura de
um convênio entre a AVCFN e a Marinha do Brasil,
representada pelo Comando-Geral do CFN, para atua-
ção conjunta, em instalações da Marinha, na condu-
ção de atividades da AVCFN, visando a promoção de
eventos de caráter social, esportivo, cultural e educaci-
onal, entre outros.

Em decorrência deste convênio, a partir de abril a
AVCFN poderá utilizar o prédio de dois andares exis-
tente em frente ao Hospital Central da Marinha. O cita-
do imóvel está passando por uma grande reforma, o
que proporcionará à AVCFN as seguintes instalações:
auditório, sala de reunião (que poderá ser utilizada pe-
los Diretores), biblioteca e dois gabinetes para a Dire-
toria, além de sala de recepção, paiol, copa, banheiros
e - muito importante - elevador para cadeirantes, com
rampa de acesso.

Assim, além de lugar apropriado para as atividades
administrativas rotineiras, a AVCFN contará com um
espaço para eventos, tais como sessões solenes, pa-
lestras e confraternizações, bem como para atividades
culturais e educacionais. Já está sendo planejado um

NOVAS INSTALAÇÕES PARA A  AVCFN!
MAIS OPORTUNIDADES PARA ATIVIDADES

CULTURAIS E EDUCACIONAIS!
curso de informática para
principiantes, mas outras
idéias poderão ser
implementadas, como cur-
sos de idiomas,
microempresas, música etc.

Para isso, é impor-
tante que os Veteranos
apresentem suas suges-
tões, de modo que, de
acordo com a procura,
haja prioridade na orga-
nização de cursos, pa-
lestras ou outros even-
tos. Estas sugestões
podem ser encaminha-
das ao Diretor Cultural, Veterano Moura, ou ao Ge-
rente Administrativo na Secretaria da AVCFN, pes-
soalmente, pelo telefone (21) 22333162 ou pelo e-
mail avcfn@ecrj.com.br, fornecendo nome, telefo-
ne e/ou e-mail para contato e especificando quais
eventos gostaria de participar.

ATIVIDADES ESPORTIVAS E
RECREATIVAS EM 2010

Na passagem de 2009 para 2010 o município de
Angra dos Reis - RJ foi fortemente atingido por um
temporal que trouxe graves consequências para os
moradores, com grande número de vítimas e perdas
materiais.

Dois Veteranos - Dagoberto e Inaldo - apresenta-
ram uma proposta de ajuda em prol daquela popula-
ção, aprovada pelo Presidente da Diretoria Adminis-
trativa, que autorizou contato com a Força de Fuzilei-
ros da Esquadra para apoio à iniciativa. O VAlte(FN)
LEITÃO prontamente atendeu o pedido da AVCFN e
acionou os Comandos subordinados para coletarem
donativos no âmbitos de suas Unidades, além do trans-
porte para o evento.

O material arrecadado, com destaque para a gran-
de quantidade obtida na Tropa de Reforço, além de
modesta contribuição da Secretaria da CPO, juntou-
se a itens de higiene adquiridos pela própria AVCFN.
Este material foi concentrado no Batalhão Humaitá,
cujo Comandante, CF(FN) EDUARDO, coordenou o
evento, incluindo o transporte para Angra dos Reis

SOS ANGRA DOS REIS
em 09 de fevereiro de 2010, em comboio comandado
pelo 1º Ten (FN) MARANDINO.

Em Angra dos Reis, o material foi recebido por equi-
pe da Secretaria de Ação Social, chefiada pela Sra.
MARIA CELINA DE FIGUEIREDO, com calorosa re-
cepção aos Fuzileiros Navais que realizaram aquele
nobre ato humanitário. Também teve atuação marcante
a Sra. MARIA TERESA DA CUNHA MIGUEL PÁSSA-
RO, Presidenta da Associação de Moradores do Ariró.
Após o evento, os participantes almoçaram um cozido
no Sítio Ariró, preparado pelas Sras. Márcia e Cida.

Além dos Veteranos DAGOBERTO e INALDO, tam-
bém tiveram atuação relevante os Veteranos ULISSES,
Diretor de Assistência da AVCFN, MOSCOSO,
JOSEVAL, MUNIZ, MATTOS e REINALDO, bem como
os integrantes do Destacamento da FFE, sob coman-
do do Ten MARANDINO, a saber: SG M. BRITO, CB
BUENO, CB GIOVANI e SD CARMO.

A todos os cumprimentos da AVCFN pela demons-
tração de amor ao próximo.

BRAVO ZULU! ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

HOMENAGEM AO CENTRO DE MEDICINA
OPERATIVA DA MARINHA

No dia 25 de janeiro de 2010 houve uma cerimônia
para homenagear o Centro de Medicina Operativa da
Marinha. O Presidente da Associação de Veteranos
do Corpo de Fuzileiros Navais, Vice-Almirante (FN-
Refº) Fernando do Nascimento efetuou entrega de uma
panóplia da AVCFN ao Diretor do Centro de Medicina
Operativa, Contra Almirante (Md) Sérgio Pereira que,
com satisfação, recebeu a homenagem. Em seguida
mostrou a todos os presentes a flâmula da AVCFN

que lhe havia sido presenteada em Marataízes, na
cerimônia cívico militar de entrega de "Brevê de Medi-
cina Operativa". Hoje, 27 Veteranos ostentam garbo-
samente aquele brevê, como reconhecimento do
CMOpM ao trabalho abnegado dos Veteranos nas
Operações. Seguiu-se uma confraternizações e, ao
final da cerimônia, o Alte Sergio ofertou como corte-
sia um brevê da Medicina Operativa, em tamanho
maior.

Prezado Veterano! Estamos planejando oportunidades
variadas para que você participe de eventos esportivos.
Para que estes eventos sejam coroados de sucesso é
importante que contem com sua participação. Assim, veri-
fique quais os eventos que você gostaria de participar,
faça contato com os Diretores de Esportes - Abuzed e
Espínola - e apresente suas sugestões.

Já em abril, dia 26, estaremos na Ilha das Flores,
convidados pela Tropa de Reforço, comandada pelo
CAlte(FN) Jorge Mendes, para os seguintes eventos:
café da manhã, esporte à vontade, banho, uniforme,
cerimônia de aniversário da Tropa de Reforço e almo-
ço de confraternização. Haverá ônibus saindo da Pra-
ça Barão de Ladário às 07hs.

Em maio, fomos convidados pelo Comandante da
Divisão Anfíbia, CAlte(FN) Fernando Antonio, para uma
prática nas novas instalações para instrução prepara-
tória para o tiro, a ser realizada na BFNIG, comandada
pelo CMG(FN) Marcus Vinicius e tendo como Coorde-
nador do evento o CMG(RM1) Lessa Gomes. O Co-
mandante Lessa Gomes, grande campeão de tiro des-
de os tempos de Aspirante, mesmo usando o unifor-
me cinza é um verdadeiro Fuzileiro!

Em junho, seremos recebidos no CEFAN pelo seu
Comandante, CAlte(FN) Fernando, para uma manhã
voltada para vida saudável. Serão apresentadas orien-
tações sobre nutrição, cuidados que devem ser segui-
dos na prática de esportes etc. A seguir vamos praticar
as orientações, com algumas modalidades de espor-
tes, encerrando com uma confraternização.

Em julho, haverá um passeio a Nova Friburgo, para
uma caminhada no parque florestal Country Club e
uma trilha até a Pedra do Elefante. Para os Veteranos
fazerem esta trilha, precisam estar em bom estado de
saúde e preparo físico adequado.

Além destas atividades, é intenção da Diretoria de
Esportes organizar eventos esportivos e recreativos
em OM do CFN. Estes eventos poderão ser repetidos
com periodicidade semanal ou mensal, de acordo com
interesse dos Veteranos, dependendo do interesse e
da maior procura por parte dos Veteranos, daí a impor-
tância de sua participação.

Finalmente, a seguir são indicadas algumas das com-
petições que serão realizadas no âmbito da FFE. Solici-
tamos que os Veteranos que desejam integrar equipe
da AVCFN para essas modalidades façam contato, com
os Diretores de Esporte ou com a Secretaria da AVCFN.

Competição      Período
Orientação 27 a 30 maio
Natação 27 set a 01 out
Voleibol 18 a 29 de outubro
Basquetebol 15 a 26 de novembro
Corrida rústica 15 a 26 de novembro

Veterano! Todos estes eventos só terão êxito se
você contribuir com suas sugestões e se você efetiva-
mente participar. Portanto, busque contato com os Di-
retores de Esportes ou com a Secretaria da AVCFN,
pelos seguintes meios:

- telefones 2233-3162ou 2233-3955; os Diretores
de Esportes estarão lá toda 3ª feira e 5ª feira das 16 às
18:00h; fora destes horários os funcionários Márcio e
José Augusto poderão registrar seu contato;

- E-mail avcfn@ecrj.com.br.
Solicitamos que sejam observados os seguintes

prazos para informar seu interesse nas atividades já
previstas: Evento Tropa de Reforço: 20ABR; Campeo-
nato de tiro: 30ABR; Evento CEFAN: 30MAI; Passeio a
Nova Friburgo: 15JUN; e Competições da FFE: 30ABR.
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DIVERSOS

Veterano Roncato

CANTINHO DA SAÚDE

Obituário
00935 - AECIO VELOSO PAULILO
02979 - ELSON CARDOSO DA COSTA
03483 - ERONILDES FERREIRA
01227 - IRENIO CHRISPINIANO DE JESUS
00646 - JOSÉ SANTIAGO DE OLIVEIRA
00901 - JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA
02253 - LUCIANO DETOMMASO DOS SANTOS
00796 - TURENE JUSTINO DE A. SOBRINHO
00093 - VICENTE FERREIRA VELASCO
00152 - MANOEL MARQUES DAMASCENO
00032 - CARLITO JOAQUIM DA SILVA

PARTICIPE DA SUA
ASSOCIAÇÃO.
COMPAREÇA À

SEDE.
PRESTIGIE AS

FESTAS.
VOCÊ É

IMPORTANTE
PARA O

FORTALECIMENTO
DA INSTITUIÇÃO.

A hipertensão arterial é sabidamente uma doença que afeta não somente o
coração, mas pode trazer conseqüências graves para os rins, olhos e outros
órgãos. Essa doença sistêmica pode ser evitada com cuidados básicos e de-
senvolvimento de hábitos salutares.

O que é pressão arterial?
Quando o coração bombeia o sangue para o corpo exerce uma pressão nas

artérias (Canos condutores do sangue) que varia dependendo do momento de
contração desse órgão. O momento em que o coração está contraído para
expulsar o sangue é chamado de sístole e a pressão nesse momento de relaxa-
mento do coração é chamada de mínima ou diastólica, pois o nome médico
desse período é diástole.

O que é hipertensão arterial?
A hipertensão arterial ocorre quando os níveis de pressão arterial estão aci-

ma de valores de referência para a população geral. Apesar do valor normal de
pressão arterial ser de 120x80 mmHg considera-se alteração da pressão ape-
nas quando os valores forem superiores a 140x90 mmHg. Qualquer indivíduo
pode apresentar, esporadicamente, níveis de pressão arterial maiores de 140x90
mmHg, sem que seja considerado hipertenso. Somente a manutenção de níveis
permanentemente altos em múltiplas medições, em diferentes horários, em vá-
rias posições e condições (repouso, sentado ou deitado) caracteriza a hiperten-
são arterial. A medida da pressão deve ser realizada apenas com aparelhos
confiáveis.

A hipertensão arterial é uma doença freqüente?
Sim. A hipertensão arterial é uma das doenças mais freqüentes em todas as

partes do mundo. Um em cada cinco brasileiros é portador de hipertensão arte-
rial. A doença tem uma tendência a aumentar de freqüência em pessoas com
idade mais avançada.

Quais são os sintomas da hipertensão arterial?
Na maioria dos casos não são observados quaisquer sintomas. Quando ocor-

rem são sintomas vagos e comuns a outras doenças, como dor de cabeça,
tonteiras, cansaço, enjôo, falta de ar e sangramento nasais.

Existe forma de prevenir o aparecimento de hipertensão arterial?
Sim. Evitando os fatores de risco para essa doença, como fumo, excesso de

peso, consumo abusivo de sal, falta de exercícios e de sedentarismo, uso de
pílulas anticoncepcionais acima de 35 anos e abuso de álcool.

Quais são as complicações mais freqüentes?
As complicações mais freqüentes estão relacionadas á deficiência da circu-

lação sanguínea nos órgãos mais importantes do nosso corpo e incluem: no
coração - infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, miocardiopatia; no cére-
bro - derrame cerebral; nos rins - insuficiência renal; e nos olhos - diminuição da
visão e problemas na retina.

Hipertensão Arterial


