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CANÇÃO DA AVCFN
Conforme previsto no art. 77 do Estatuto da

AVCFN, a canção “Na Vanguarda”, que irmana
todos os Fuzileiros Navais, será cantada  nas
Cerimônias Oficiais da Associação. Contudo, a
AVCFN terá sua canção própria, retratando a
saga dos velhos Fuzileiros Navais e enaltecendo
a história da AVCFN e sua importância no
prosseguimento do culto às tradições navais.

Foi, então, instituído um concurso com a
finalidade de escolher a Canção da AVCFN, com
uma Comissão Julgadora designada pelo
ComGerCFN. Foram sete obras inscritas,
sagrando-se vencedora a obra de DEILDO DOS
SANTOS e JULIÃO ADELINO BARBOSA, com
a letra a seguir apresentada. Para ouvir este
vibrante dobrado, acesse o site
www.avcfn.com.br.

CANÇÃO DA AVCFN
Letra: Deildo dos Santos
Música: Julião Adelino Barbosa.

O alvorecer da história
Fez surgir a Família Real
Sua nau trouxe bravos guerreiros
Imperiais combatentes sem igual
Estes homens contam seus feitos
Para o Brasil uma tropa especial
Senhores da guerra anfíbia
Co-herdeiros do legado naval
Tudo teve inicio há tempos
Transmigrado de Portugal
Quando um alvará expedido
Então criou a Brigada Real
Soldados somos de outrora
Testemunhas desta história imortal
Personagens do passado presente
Cuja têmpera é a vida real
Egressos, guerreiros anfíbios
Veteranos Fuzileiros Navais
Raquel de Queiroz, a madrinha
Aclamou fascinantes navais
Acabando os soldados do mundo
Sobrevivam os Fuzileiros Navais
Por tudo de belo que foram
E que a paz nunca cesse jamais
RECONANFS, OPANFS, DRAGÕES, FORDBQ
Meu Deus quantas missões!
Não há como esquecer
Soldados somos de outrora
Testemunhas desta história imortal
Personagens do passado presente
Cuja têmpera é a vida real
Egressos, guerreiros anfíbios
Veteranos Fuzileiros Navais (bis)

Durante a minha carreira tive oportunidade de
contatar com o Cmt Edyr em diversas oportunida-
des, porém nos anos 60, sendo eu Imediato do
BtlCmdoCGCFN, atual Btl Naval, tivemos uma convi-
vência mais próxima. Sempre foi dedicado ao servi-
ço, sem ser muito enquadrado. Mas sempre mante-
ve o respeito hierárquico e primou pela disciplina.
Normalmente era uma pessoa alegre, cordial e muito
simples, falando com as pessoas, indiferentemente
da condição social.

Na AVCFN exerceu o cargo de Presidente da SR/
Brasília, onde realizou importantes feitos que fixaram
a imagem daquela SR:

- criou os Encontros de Veteranos no GptFNB pro-
movendo almoços;

- conseguiu a sala no prédio da Administração do
Gpt, onde funciona a administração da SR;

- indicou a Senhora Anna Poli para ser Associada
e a indicou mais tarde para ser Diretora Social; o que
impulsionou esta atividade;

- influenciou as Autoridades para que aprovassem
a participação da SR na Parada Militar de 7 de Se-
tembro;

- apoiou o comparecimento dos Associados da
SR/BSB para tomarem parte no Encontro anual de
Veteranos no Rio de Janeiro, nos exercícios militares
realizados em Formosa,  Itaóca, Recrutanf no CIAB,
dentre outros;

ADEUS CMT EDYR
-introduziu a premiação aos primeiros colocados

FN do CIAB;
- manteve a harmonia entre os Associados.
Estive em Brasília nos eventos do cinquentenário

de criação do GptFNB e visitei o Cmt Edyr no HFA.
Conseguiu recuperar-se e retornar ao seu lar, porém,
logo em seguida seu estado de saúde agravou-se e
ele não resistiu vindo a falecer no dia 14 de setembro.

Que Deus guarde a sua alma.
VAlte (FN-Ref) Fernando do Nascimento, Presiden-

te Nacional

DIRETORIA deCOMUNICAÇÃO

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

Missão dada é missão cumprida. Chegamos ao
final e não poderíamos deixar de agradecer ao nosso
Presidente Almirante Fernando do Nascimento, que
confiou a dois soldados essa missão de continuar a
fazer fluir e chegar até vocês nosso jornal.

Aproveitamos para com uma única palavra deixar
um agradecimento ao nosso Presidente: "AMIGO".
Conforme diz a palavra de DEUS em provérbios 17:17
"O amigo ama em todos os momentos; é um irmão
na adversidade. Deixamos nesse final de missão,
essa reflexão:

A Lógica de Einstein
Duas crianças estavam patinando num lago con-

gelado da Alemanha. Era uma tarde nublada e fria, e
as crianças brincavam despreocupadas. De repente,
o gelo se quebrou e uma delas caiu, ficando presa na
fenda que se formou. A outra, vendo seu amiguinho
preso e se congelando, tirou um dos patins e come-

Missão cumprida!!!!

çou a golpear o gelo com todas as suas forças conse-
guindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo. Quando
os bombeiros chegaram e viram o que havia aconteci-
do, perguntaram ao menino: Como você conseguiu
fazer isso? É impossível que tenha conseguido que-
brar o gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão frá-
geis!

Nesse instante o gênio Albert Einstein que passa-
va pelo local, comentou: Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram: Pode nos dizer como? É simples,
respondeu Einstein, não havia ninguém ao seu redor,
para lhe dizer que não seria capaz.

"Deus nos faz perfeitos e não escolhe os capacita-
dos, capacita os escolhidos". "Fazer ou não fazer algo,
só depende de nossa vontade e perseverança".

Conclusão: Preocupe-se mais com sua consciên-
cia do que com sua reputação. Porque sua consciên-
cia é o que é, e sua reputação é o que os outros pen-
sam de você. E o que os outros pensam, é problemas
deles.

Despedimos-nos, deixando um até logo!!! Corato
e Nogueira. Adsumus!
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Mensagem do Presidente

FERNANDO DO NASCIMENTO
 Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente

O meu mandato está se encerrando por força de
dispositivos estatutários. Mesmo que assim não fosse,
entendo que a Instituição precisa de injeções de novas
idéias. A rotatividade torna-se necessária para que a
Instituição seja fortalecida. Assim, a partir do dia 27 de
outubro teremos uma nova Direção, colocando-me, desde
já, à disposição para ajudar no que for necessário, pois a
Instituição é que é perene, enquanto nós somos meros
passageiros. Disputas mesquinhas, com colocações nada
produtivas, como as costumeiras – “no meu tempo...
seguem-se as colocações” que nada constroem.

Nestes quatro anos que me coube estar à frente da
AVCFN esforcei-me para manter a harmonia entre todos,
respeitando as diferenças individuais.

Aproveito esta página para agradecer e muito ao Vice
Presidente que coordenou de forma eficaz os trabalhos dos
Diretores e dos Vice-Diretores, além de contribuir
decisivamente para a confecção de documentos normativos
importantes para a vida da AVCFN, destacando-se a revisão
do Estatuto,  a adequação do Regimento Interno ao novo
Estatuto, ao fechamento do Regulamento de Uniformes –
RUNAV – que era um sonho meu – a conclusão da seleção
da Canção da AVCFN – outro desejo meu – a confecção das
Normas Internas Complementares – NIC – o
aperfeiçoamento dos instrumentos de controle financeiros
e a criação de novas Seções Regionais e a coordenação
dos trabalhos para a ocupação da nova Sede situada na
Ilha das Cobras, dentre outras providências administrativas.

Aos Secretários, Tesoureiros, Diretores, Vice-Diretores,
Assessores e Veteranos que se colocaram à disposição
em diversas ocasiões, incansáveis e dedicados na execução
de diversas tarefas, contribuindo na maioria das vezes com
recursos financeiros próprios, empregando seus veículos
para o bom andamento de diversos eventos, a minha
gratidão. Estendo também os agradecimentos a todos os
Veteranos que se fizeram presentes nos eventos externos,
representando a Instituição com raro brilho. A aqueles que
não puderam comparecer em razão de diversas situações,
participando indiretamente, recebam a nossa gratidão.

Deixo os meus agradecimentos ao Gerente
Administrativo Marcio que está sendo demitido para atender
a interesses pessoais, continuando a participar como
Associado, aos funcionários José Augusto e Joseval pela
dedicação ao trabalho, apoiando os Membros da Diretoria e
os do Conselho Deliberativo e Consultivo – CDC.

Ao CDC – cujo Presidente e Membros são por demais
conhecidos dos Associados, pela dedicação e esforços em
prol da AVCFN, externo a minha admiração e, na qualidade
de Associado, dizer-lhes o meu muito obrigado por tudo que
fizeram, fazem e farão pela AVCFN.

Aos Presidentes Regionais e as suas Diretorias e
Conselhos Fiscais, os que estão ou estiveram nas funções,
não só no meu mandato, mas também em outros
mandatos, não tenho palavras para expressar o quanto os
admiro, pois, distantes fisicamente da Direção Nacional,
com parcos recursos financeiros, enfrentando as diferenças
individuais e incompreensões, ostentam o estandarte do
CFN tremulando nos mastros longínquos do nosso torrão
natal  sob o dístico – onde houver um só Veterano Fuzileiro
Naval a AVCFN estará presente. Que brava gente é a nossa.

Gostaria por fim de fazer menções a alguns dos eventos
mais recentes que participei Brasil a fora, ressaltando, desde
já, conforme constou da Ata da reunião da Diretoria ocorrida
em Setembro último, que as minhas viagens foram
custeadas por mim. Assim, passo a relatá-los:

8º ANIVERSÁRIO DE CRIAÇÃO DA ALA FEMININA DA SR/
SALVADOR.

No dia 25 de Agosto, com as honrosas presenças do
Excelentíssimo Senhor Vice-Almirante Carlos Autran de Oliveira
Amaral, Comandante do 2º Distrito Naval, do CF (FN) Odair do
Nascimento Junior, Comandante do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Salvador, acompanhados dos seus Oficiais, demais
Autoridades Civis e Militares, sob a coordenação do eficiente
Presidente Santana e da Senhora Nilza, Líder da Ala Feminina,

participamos do evento social comemorativo do 8º
aniversário de criação da Ala Feminina da SR/ Salvador.

Esta Ala, que agora tem a sua existência respaldada
no artigo 86 do Estatuto da AVCFN, tem contribuído e
muito para a projeção daquela SR. São Senhoras
dedicadas a diversas tarefas e as realizam tão bem
que se tornam essenciais, sendo tais trabalhos de
grande utilidade para o Comando do 2º Distrito Naval.

Ficamos felizes, eu e a minha mulher, que também é
Associada da AVCFN, não figurando como minha
dependente, de estarmos presentes a tão significativo evento.

A organização da Ala Feminina Bahiana é um
exemplo a ser seguido pelas demais SR.

As Senhoras integrantes da Ala Feminina da SR/
Salvador os nossos cumprimentos pela data e os
nossos agradecimentos pelo carinho e atenção que
tiveram conosco.

Ao Almirante Autran, ao CF (FN) Odair e aos seus
Oficiais, agradecemos a lhaneza do trato que concedem
aos Veteranos, apanágio dos Homens do Mar, e as
atenções que dispensaram a todos nós. BRAVO ZULU.

CINQUENTENÁRIO DE CRIAÇÃO DO GRUPAMENTO
DE FUZILEIROS NAVAIS DE BRASÍLIA

No dia 02 de Setembro deste ano o GptFN/BSB
completou 50 anos de existência, marcando presença
na Capital Federal, Unidade chave do atual Comando
do 7º Distrito Naval, outrora denominado Comando
Naval de Brasília.

O Comandante do Distrito Naval, Vice Almirante
Walter Carrara Loureiro, não esteve presente ao evento
comemorativo por estar enfermo, porém, além de me
conceder especial atenção saudando-me pelo telefone
logo que fui recebido com honras de portaló, expressou
em sua Ordem do Dia o seu reconhecimento pela
importância e dedicação ao serviço dos Fuzileiros
Navais sob o seu Comando.

O Comandante José Roberto Nunes da Silva, seu
Imediato, Oficiais e demais Membros da Tripulação
foram incansáveis para que todos os eventos fossem
coroados da mais alta eficiência.

Da cerimônia militar participou um contingente da
AVCFN da SR/BSB que desfilou com muito garbo, tendo
à frente o seu Presidente, Veterano Fernando Silveira. A
esposa do nosso amigo Silveira, Senhora Ana Polli, e
familiares abrilhantaram o evento.

Compareceram ao evento, além de mim, os
seguintes ex-Comandantes: Almirantes Moacyr
Monteiro Baptista e Giovanni Gargiulo,  Capitães-de-
Mar-e-Guerra Ivan Moraes Rêgo, Raul Pinto de Castro,
Luiz Phelippe Kaehler, Rui Alexandre Sabatke Gutierrez
e Raimundo Lopes Camargos Filho.

Que tenha o Grupamento vida longa eivada de
sucessos e que continue a representar com brilho, no
Planalto Central, o nosso Corpo de Fuzileiros Navais.

2º ENCONTRO DE VETERANOS DO NORDESTE
Com as honrosas presenças do Comandante do

3º Distrito Naval, Vice Almirante Airton Teixeira Pinho
Filho e da sua esposa, Senhora Silvia, do CMG Brasil,
Comandante da Base que acolhe a sede da SR em
suas instalações, do CF (FN) Pierre, Comandante do
Gpt FN de Natal e dos Oficiais e dos Praças em serviço
naquela área, dos Contingentes das SR de Recife e de
Salvador, ambas SR conduzidas pelos seus
respectivos Presidentes, CMG Batista e Sargento
Santana, familiares e diversos Associados residentes
nos Estados vizinhos ao do Rio Grande do Norte, bem
como significativa comitiva do Rio de Janeiro, realizou-
se, nas excelentes dependências da SR/Natal, o 2º
Encontro dos Veteranos do Nordeste. Coube a Direção
daquela SR, sob a orientação do seu Presidente, CMG
Roberto Firmino, Diretores e Associados acolher e
organizar tão significativo Encontro.

O 2º Encontro de Veteranos do Nordeste demonstrou
a robustez da nossa Associação, pelo entusiasmo e troca

de idéias, recordações, algumas
que estariam perdidas no tempo
não fosse a existência da AVCFN.
Recordo também que Encontros
semelhantes foram realizados
no Sul, em Uruguaiana o que nos
dá a certeza de que em breve
possamos juntar Veteranos de todo o País, ora no
Nordeste, ora no Sul e ora no Norte, além do tradicional
Encontro no Rio de Janeiro, sob os auspícios do
Comando Geral do CFN.

Bons ventos e mares tranqüilos para a AVCFN.
CRIAÇÃO E ATIVAÇÃO DA SR/BELÉM
No dia 23 de setembro, foi instalada a AGO sob a

presidência de honra do Vice Almirante Rodrigo Otávio
Fernandes de Hönkis, Comandante do 4º Distrito
Naval, e com a participação efetiva do CF (FN) Roberto
Medeiros Quintella, Comandante do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Belém, compondo, juntamente
comigo, a Mesa dos Trabalhos para dar cumprimento
ao Edital de Convocação, conforme foi tornado público.

Aberta a Sessão Solene pelo Presidente de Honra,
após o cumprimento das formalidades legais para a
criação, eleição e posse da 1ª Diretoria e do Conselho
Fiscal para o período de 2 (dois) anos a contar daquela
data, seguindo-se o roteiro dos trabalhos, o Almirante
Rodrigo externou a sua satisfação pessoal em ver
instalada naquela área a Seção Regional da AVCFN,
enfatizando a sua importância, uma vez que é ela parte
de um organização nacional representativa de Veteranos
que continuam a prestar serviços à Marinha e ao Brasil.

Da parte deste Presidente Nacional, coube-me
agradecer aos Senhores Comandantes do DN, do
GptFN de Belém e a diversos Associados que
trabalharam para que o nosso sonho fosse realizado,
uma vez que comandei a extinta 2ª Cia Regional nos
idos dos anos 1959 e 1960. Importante dizer também
que lá estiveram presentes, agora nossos Associados,
alguns militares remanescentes daquela época, ou
filhos de militares falecidos, os quais contaram aos
filhos episódios que marcaram as suas vidas. Boas
recordações foram trocadas entre os presentes.

Enfatizo a presença e a participação dos
Associados da Miremar, Associação local fundada
pelos militares e civis inativos da MB, aos quais
assegurei e asseguro que a nossa presença naquela
área não se destina ao confronto com os ideais deles,
mas para que juntos possamos melhor servir à
Marinha e ao Brasil, somando esforços.

Aos Associados da Miremar os nossos
agradecimentos pela cooperação emprestada para a
instalação e funcionamento da SR/Belém da AVCFN.

Meus amigos:
Relembro o que falei por ocasião das

comemorações do 39º aniversario de criação da
AVCFN, ligeiramente adaptado para este momento:

A AVCFN para prosseguir a sua caminhada
precisará de todos nós. Sobretudo, alerto, com
ênfase, que a Associação precisa da união, resultado
da convivência fraterna e leal como convém aos
Soldados e aos Marinheiros, sem criar mesquinhos
atritos. Portanto, encerro esta minha última
mensagem neste mandato, dizendo-lhes: “tudo o que
foi feito foi obra de todos nós, e o que se fará também
será obra de todos nós, sem distinção de nomes e
de qualificação do trabalho que for realizado”

ADSUMUS, VIVA A MARINHA, VIVA O CFN, VIVA A
AVCFN, VIVA O BRASIL
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VETERANOS NOS JOGOS MUNDIAIS MILITARES

No período de 16 a 24 de julho o Brasil sediou os 5º
JMM, com quase seis mil atletas, de 111 países, dispu-
tando vinte modalidades. O Brasil foi o grande cam-
peão, com 144 medalhas, (45 de ouro e 33 de prata),
ficando a China em segundo lugar, com 100 medalhas
(37 de ouro). Além do magnífico desempenho, reconhe-
cido pela população, ficou um legado valioso para as
Forças Armadas, em instalações, equipamentos, viatu-
ras e experiência na segurança de grandes eventos. Os
JMM foram criados pelo CISM (Conseil International du
Sport Militaire), órgão constituído por 132 países que
tem como lema "Amizade através do Esporte". A Co-
missão Desportiva Militar do Brasil (CDMB) representa
o Brasil junto ao CISM e coordena os assuntos referen-
tes ao desporto militar no País. As atividades dos 5º
JMM foram divididas entre as três Forças. Na Marinha,
foi constituída uma Coordenadoria, subordinada ao
CGCFN e chefiada pelo V Alte (RM1-FN) Stingelim, para
conduzir as atividades da MB, que foram, em resumo:

- organização e preparo das equipes e
infraestrutura e condução das competições de
Pentatlo Naval, Iatismo, Futebol, Boxe (M), Basque-
te (M) e Atletismo; e

- administração da construção da "Vila Branca",
para atletas, em Campo Grande, cujos 396 aparta-
mentos ficaram como residências para Praças da MB,
sob administração do CGCFN.

Instalações esportivas e de apoio foram
construídas ou reformadas no CEFAN, EN, CIAGA,

5º JOGOS MUNDIAIS MILITARES - RIO2011 - OS JOGOS DA PAZ!
CIAMPA, DivAnf, BtlNav e Btl
Tonelero, com destaque para: cen-
tro de recuperação físico-funcional,
no CEFAN; ginásios poliesportivos
no CIAMPA e no CIASC; e núcleo
da futura Policlínica Naval de Cam-
po Grande.

Os Veteranos estiveram presen-
tes nos 5º JMM, contribuindo para
as tarefas atribuídas ao CEFAN,
CIAGA, CIAMPA, e BtlEngFuzNav.
Para mais dados sobre o evento, vi-
site o sítio www.rio2011.com.br e,
para mais fotos dos Veteranos, o sítio:
www.avcfn.com.br.

Na Marinha, ao falar em
esporte, lembramos logo do
nosso grande atleta
Barnabé. Baiano de Mata de
São João, Barnabé Santos
Souza nasceu em 1937, na
Data Magna da Marinha, 11
de junho, e ingressou no
CFN em 6 de junho de 1956.
Especializado em Infantaria,
fez cursos de Mecânica
Auto, Treinamento Físico Mi-
litar, Pára-quedismo e Mer-
gulho. Passou para a Reser-
va em 1984, quando servia
no Batalhão Riachuelo. Segundo suas palavras,
adquiriu no CFN uma experiência de vida, que o
conduz até os dias atuais, e todos os militares
que por aqui passam devem seguir os exemplos
de ensinamento dados pelos nossos superiores
hierárquicos e companheiros. Em 10 de janeiro de
1960, casou-se com a Srª Judite Santos Souza, já
falecida, "paixão à primeira vista". Tiveram 4 filhos:

BARNABÉ,
UM GRANDE CAMPEÃO

Cândido Evangelista, Célia, Cilene e Carlos Barnabé
(Cabo do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Pro-
fessor de Educação Física, "substituto legal" no es-
porte do Veterano Barnabé). Para Barnabé, "o bom
militar é bom pai, é bom filho e é bom amigo, tendo o
discernimento de compreender as dificuldades dos
companheiros. A Caserna Militar é um caminho a ser
seguido pela juventude e, nos momentos de adversi-
dade, deve-se seguir em frente, sem desistir jamais".

Sua vida esportiva iniciou no boxe, passou pelo
futebol no Vasco da Gama, mas foi como atleta de
Pentatlo Militar que obteve as maiores conquistas,
inclusive com recordes na prova de natação. Foi Cam-
peão Brasileiro de 1960 a 1969, Sul-americano em
1968 e 1969 e Mundial (por equipe) em 1960 e 1965.
Foi também, por equipe, vice-campeão mundial sete
vezes e terceiro lugar três vezes. Em 1961 foi cam-
peão sul-americano de Decatlo. Ao entrar nas pistas
de competições, desejava o melhor para o CFN e para
a Nação, tendo o empenho redobrado pelo apoio re-
cebido da caserna, humildade e pondo em prática o
treinamento intensivo. É o exemplo de um grande atle-
ta, com suas duas mil medalhas esportivas, tendo
sido condecorado pela Rainha da Suécia e pelos Pre-
sidentes João Figueiredo e Costa e Silva. Foi agraci-
ado com as condecorações do Mérito Esportivo Mili-
tar, Mérito Naval, Medalha Naval de Serviços Distin-

tos, Mérito Tamandaré, Pacificador, entre outras.
Ter sido elogiado diversas vezes pelos seus su-
periores mostra que é, também, exemplo de ex-
celente militar do Quadro de Infantaria.

Hoje, conduz o treinamento de atletas para meia
maratona e ultramaratona, inclusive para uma equi-
pe que participou da Ultramaratona 24hs no CEFAN.
Realiza também um trabalho social na Praça Paris,
onde prepara as crianças do Colégio San Martin e
retira crianças das ruas, dando-lhes formação atléti-
ca para que possam ser o futuro da nossa Nação.
Ao pessoal da Re-
serva, recomenda
que sempre dê con-
tinuidade às suas
atividades físicas,
buscando a conti-
nuidade, mesmo
sendo um futebol de
veteranos, cami-
nhada ou natação,
porque "você será
eternamente um
militar, a Reserva é
um simples des-
canso para a volta
à atividade".

Vila Branca

CEFAN

CIAMPA

CIASC
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Em 24 de setembro foi realizado um Encontro de
Automóveis Antigos na Ilha das Flores. Desfilaram,
"por meios próprios", vários "representantes" de to-
dos os tempos, com destaque para um Ford T 1919
e dois Chevrolet da década de 30, um de 1937 e ou-
tro de 1938, este pertencente ao CMG(FN) Wilson,
CEM do Comando da Tropa de Reforço. Um "mini
Fusca" conversível também fez sucesso. A mostra
"automotiva" foi completada com veículos militares
do CFN. Presente também a CiaPol da Tropa de Re-
forço com demonstração de cães. Quem compare-

Os Veteranos que participaram da ajuda humani-
tária em Nova Friburgo, RJ, por ocasião da catástrofe
que afetou a Região Serrana do Rio de Janeiro em
2011, e o Grupo Tubarão, que viajou ao HAITI em
2010, a bordo do NDCC Garcia d'Ávila, foram home-
nageados pela Câmara
Municipal do Rio de Janei-
ro em 21 de setembro com
uma Moção de Congratula-
ções e Louvor, iniciativa do
Vereador José Everaldo. Na
ocasião, houve também
Moção ao blog da Associa-
ção Esportiva Saco e Maca.

No dia 3 de setembro o CT (AFN) Marcos Leitão
Rabello realizou uma noite de autógrafos do seu livro
"Música Militar - Sinfonia de Cristal".Segundo a Coor-
denadora Editorial, Srª Diva Pavesi, no livro "... os lei-
tores descobrirão a Música Militar na Antiguidade, a
origem e a evolução das Bandas Militares até o
Bicentenário do Corpo de Fuzileiros Navais". O autor,
nosso conhecido CT (AFN) Rabello, Imediato da Com-
panhia de Bandas do Batalhão Naval, foi agraciado
com Medalha de Ouro da Academia do Mérito e Devo-
ção Francesa, pela sua valiosa contribuição à música.

No capítulo sobre "As Bandas de Música da Mari-
nha", dois integrantes da AVCFN são mencionados. Um,
o Veterano Admilson Dantas Saraiva, no tópico "Um
Corneteiro criativo", por haver criado uma coreografia

AVCFN NA ILHA DAS FLORES
ENCONTRO DE AUTOMÓVEIS ANTIGOS

ceu teve, ainda, a chance de aproveitar serviços de
apoio à saúde ministrados por acadêmicos da UNI-
VERSO, tais como aferição de pressão e orientação
nutricional e de atividade física.

A AVCFN esteve presente com estande organiza-
do pela Diretoria de Patrimônio, operado pelos Vete-
ranos Rocha, Anvers, Nogueira, Valdo, Alves e Barro-
so, e participou, com os Veteranos Ulisses, Joseval e
Trajano, da coleta de gêneros alimentícios não pere-
cíveis, a serem doados para comunidades carentes
na região de São Gonçalo.

O FIGO - FRUTO
OU FLOR?

O figo é um ser sagrado
De renomado sabor
Para quem ignora, ele é um fruto
Mas para quem não ignora, é uma flor!

O figo é uma flor introvertida
Alimento de puro sabor
Ele representa na vida das flores
O magnífico e essencial amor!

Sua mãezinha, a figueira,
É entre as árvores assaz respeitada
Pois Jesus em seu Evangelho
A classifica: "Figueira Sagrada!"

Seus filhos, os figos,
Estão sempre em alto apogeu
E em todo cenário do Novo
Testamento
Eles são comparados a Zaqueu!

Quem é Zaqueu na história?
Em torno dos seus exemplos de luz
Zaqueu é aquele amor sublime e
introvertido
Que amou verdadeiramente a Jesus!

Sendo assim, consciente declaro,
Em expressivo clamor:
O figo não é nenhum fruto
É, sim, uma módica e oculta flor!

Ora, eu declaro com fixidez
Sem jamais alterar o nobre sentido
Porque o figo é uma criação de Deus,
Em virginal amor introvertido!

               Veterano Brício Almeida Pina

CÂMARA MUNICIPAL  DO
RIO DE JANEIRO

HOMENAGEIA VETERANOS

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

OFICIAL DO CFN É AUTOR DE LIVRO SOBRE MÚSICA
para o executante do bombo, visan-
do evitar o adiantamento da batida
e, assim, não alterar a cadência.
Este movimento, batizado de "BT"
é, até hoje, empregado pela Banda
Marcial. O outro, o SO-FN-CT
Violante da Silva, que descreveu o
"Desembarque em Paris", quando,
como Mor da Marcial, conduziu nos-
sa prestigiada Banda na abertura do
desfile de 14 de julho de 2005, no
"Ano do Brasil na França".

Ao CT(AFN) Rabello os parabéns pela obra. Aos
Veteranos Saraiva e Violante, nosso reconhecimento
e orgulho de tê-los como integrantes da AVCFN.

VETERANOS EM TRÊS CORAÇÕES - MG
Graças a mais um gentil convite do Comandante da

Força de Fuzileiros da Esquadra, Vice-Almirante (FN)
Fernando Antonio, uma comitiva da AVCFN esteve na
região de Três Corações, entre 23 e 26 de agosto, para
acompanhar exercício da "Força que vem do Mar".

Lá estiveram cerca de 1.200 Fuzileiros Navais, cum-
prindo evento previsto no Programa de Adestramento
da FFE. O treinamento teve duas fases, sendo a pri-
meira com emprego de armamento orgânico (específi-
co das Unidades participantes), realizando tiro real.
Na segunda fase, foi realizado um tema tático, por
meio do emprego conjugado dos meios de combate,
de apoio ao combate e de apoio de serviços ao com-

bate, organizados como um Grupamento Operativo de
Fuzileiros Navais, no nível Unidade Anfíbia.

Além de observar o adestramento, os Veteranos
também tiveram oportunidade de visitar a Escola de
Sargentos das Armas, do Exército Brasileiro, e al-
guns pontos turísticos próximos. As fotos das visitas
podem ser vistos no sítio da AVCFN
(www.avcfn.com.br).

Fica o registro de mais um oportunidade em que
as Unidades da FFE receberam os Fuzileiros de sem-
pre com sua tradicional fidalguia, destacando-se a
atuação do Comandante Sobreira, Oficial de Ligação
com a AVCFN.

No período de 9 a 11 de setembro foi realizado, no
Forte de Copacabana, o 4º Encontro de Veículos Mi-
litares do Forte de Copacabana. O evento, organiza-
do pelo Clube de Veículos Militares Antigos do RJ,
com apoio do DPHCEx, reuniu viaturas militares anti-
gas, preservadas, oriundas de diversos locais do Brasil
e contou com palestras sobre temas de História Mili-

AVCFN NO FORTE DE COPACABANA
ENCONTRO DE VEÍCULOS MILITARES ANTIGOS

tar. A Marinha participou com quatro Vtr - Carro de
Combate SK-105, CLAnf, M-113 e a VtrBld SR Pira-
nha.

A AVCFN também esteve presente, com estande
organizado pela Diretoria de Patrimônio e com a par-
ticipação dos Veteranos Rocha, Anvers, Marcio,
Ulisses, Alves e Joseval.
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No dia 7 de setembro de 2011, Veteranos reuni-
ram-se voluntariamente em vários rincões do Bra-
sil para, unidos sob os mesmos ideais e espírito
de corpo que os animaram e os identificaram nos
tempos de Serviço Ativo na Marinha, homenagear
nossa Pátria, pela qual damos a vida.

Desfilando como falange aguerrida, defensores
da grande nação, orgulhosos de pertencer à Van-
guarda, que é Honra e Dever, receberam os mere-
cidos aplausos da população!

Na mente de cada um, a lembrança de muitos
desembarques.

No coração de todos, a vibração dos Fuzileiros
de sempre.

AO BRASIL! HURRA!
À MARINHA DO BRASIL! HURRA!
AO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS! HURRA!
À ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO COR-

PO DE FUZILEIROS NAVAIS! HURRA!

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO

BRASÍLIA

PORTO ALEGRE

RIO DE JANEIRO

URUGUAIANA

SALVADOR
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A tradicional celebração dos aniversariantes
do trimestre foi realizada no dia 23 de setembro,
na Sede Social da ATA, que, como sempre, ce-
deu suas instalações para nossa festa. Ao som
das animadas canções do Dino, vários Vetera-
nos mostraram suas habilidades como pés-de-
valsa. Foi uma agradável tarde de sábado, justa
homenagem aos que completaram mais uma pri-
mavera, resultado do trabalho e da dedicação da
Diretoria Social. Além disso, a AVCFN, com a
coordenação da Diretoria de Assistência, mos-
trou sua solidariedade coletando 60kg de gêne-
ros alimentícios, doados à creche que apóia a
Família Naval na região de Niterói.

A expressão "Sucesso total" retrata bem a festa
do Pai Veterano, realizada no CIAGA em 27 de agos-
to. Vamos aos motivos para o sucesso. Primeiro, a
participação dos Associados, fazendo do ginásio de
esportes do CIAGA um local em que se percebia no
ar a amizade e a alegria reinantes, num ambiente
ordeiro, de mútuo respeito, com tudo muito bem or-
ganizado e que mostrou a também solidariedade da
AVCFN. Para a alegria contribuiu decisivamente a
música do Fuzibossa, que abrilhantou a festa com
repertório apreciado por todos - os muitos "pés-de-
valsa" que o digam...

A organização deveu-se à dedicação da Diretoria
Social, à frente equipe chefiada pelos Veteranos Cos-
ta, Pedro e J. Antonio, incansáveis na busca do bem
estar de todos. Para lembrar tempos passados e fei-
tos da AVCFN, painéis e banners com belas ima-

FESTA PAI VETERANO 2011
SUCESSO TOTAL!

gens. Foi muito legal perceber a satisfação dos Vete-
ranos se identificando nas fotos, ou reconhecendo um
campanha de longa data. A solidariedade da AVCFN
foi materializada em 343 kg de alimentos não perecí-
veis, doados à creche mantida pelas Voluntárias Cis-
ne Branco para apoiar a Família Naval na região de
Niterói.

O local, amplo e agradável, foi mais uma vez cedi-
do pelo Comando do CIAGA, que tradicionalmente aten-
de com fidalguia e cortesia os pedidos da AVCFN. O
almoço foi elogiado por todos: um churrasco de altíssimo
padrão, para gaúcho nenhum achar defeito, farto e sa-
boroso, produção do Bufê Collaço, regado com refrige-
rantes, sucos, cerveja e caipirinha "na marca", coroa-
do por deliciosa sobremesa e um delicioso queijo de
coalho. Bravo Zulu a todos que contribuíram para o
sucesso da festa!

ARCELINO, FUZILEIRO
"PERPÉTUO"

No dia 23 de setembro o estimado Veterano
Arcelino completou 106 anos. No sábado, uma
comitiva da AVCFN compartilhou com a família
a emoção de cantar parabéns para esse bravo
Fuzileiro, precedido de uma introdução, com-
posição dele mesmo, para "modernizar" a can-
ção tradicional.

As homenagens incluíram a apresentação
de clip de duas operetas compostas pelo ani-
versariante, inspirado que foi pela sua esposa
amada, D. Palmyra. Ao fazer uso da palavra,
Arcelino destacou seu apreço pelo CFN e afir-
mou ser um Fuzileiro "perpétuo".

ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE

00166 - Apolinario Carmo dos Reis;

01228 - Mario Cesar Britto Sampaio;

00119 - Teodoro de Souza Pires de Almeida; e

00349 - Edyr da Silva Guimarães.

ASSOCIADOS DESLIGADOS
PODEM RETORNAR

SEM INDENIZAR
MENSALIDADES VENCIDAS

Na reunião de 21 de setembro a DAdm
aprovou proposta do Presidente Nacional
que autoriza o retorno dos Veteranos que
foram desligados do Quadro de Associa-
dos sem que precisem indenizar as men-
salidades vencidas. Esta autorização é
válida apenas para quem procurar a Se-
cretaria da DAdm ou das respectivas SR
em outubro de 2011. Será feito um regis-
tro na ficha do Associado e o mesmo não
terá direito e pleitear outra anistia, futu-
ramente, caso esta medida venha a ser
adotada novamente.

OBITUÁRIO

PROJETO VETERANO SOLIDÁRIO
Nós todos sempre podemos ajudar alguém, de

diversas maneiras, pode ser alocando uma parte
do nosso tempo para conversar com quem está
só, ensinando uma habilidade que temos, contri-
buindo com algum serviço, especializado ou não,
coletando gêneros alimentícios ou roupas para ne-
cessitados - enfim, de muitas maneiras. Quando
agimos assim, praticamos o espírito de corpo que
nos caracteriza, cumprimos nosso dever cívico e
atendemos o mandamento cristão de amar o pró-
ximo. Vamos, então, criar na AVCFN oportunida-
des para ajudar alguém.

Pretendemos desenvolver o Projeto Veterano
Solidário, ampliando alguns trabalhos pontuais que

já são feitos, com prioridade para a Família Naval.
Estamos mapeando junto à Marinha os locais e
as atividades que poderemos apoiar. Precisamos,
também, identificar como é que nós, integrantes
da AVCFN, podemos ajudar. Assim, se você tam-
bém quer colocar em prática o seu espírito de cor-
po, apresente sugestões sobre o que podemos re-
alizar e, mais importante, diga o que você, sua
esposa ou algum familiar pode fazer. Seja um Ve-
terano Solidário! Faça contato com a Secretaria,
por telefone (22333162 ou 22333955) ou por e-mail
(secretaria@avcfn.com.br), ou entre em contato
com a Comandante Nilcéa
(nilceanoble@hotmail.com).
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A SR Uruguaiana continua marcando presença da
AVCFN na Fronteira Sul, conforme as atividades a
seguir descritas:

- Exposição de material na VI Edição do Anjo da
Guarda Fest,  no segmento de defesa nacional, reali-
zado no Balneário Camburiú-SC, no dia 09 de junho.

- Exposição de material na Festa da Família pro-
movida pelo Colégio Metodista União de Uruguaiana,
no ano do seu 141º aniversário de fundação, no dia 13
de agosto.

- Reunião de confraternização da SRUGN e home-
nagem  ao Veterano 03392 Wilton Alexandre da Luz,
pelo transcurso da sua data natalícia, no dia 30 de
julho (ver foto), realizada na Associação de Militares
Inativos de Uruguaiana (AMIU).

- Cerimônia alusiva ao Dia do Soldado, na 2ª Bda C
Mec/Uruguaiana, presidida pelo Exmº Sr. Gen Bda Luiz
Cláudio Cyrill.

Pela segunda vez reuniram-se as senhoras volun-
tárias para integrar a Ala Feminina da Direção Nacio-
nal. No dia 29 de setembro, com início às 10h00min,
na Sede Nacional, situada na Ilha das Cobras, o  Pre-
sidente Nacional, presente também o Vice-Presiden-
te, abriu a sessão abordando os pontos considerados
fundamentais:
a) amparo legal previsto no artigo 86 do Estatuto da
AVCFN;
b) relembrou que para integrar a Ala a pessoa tem
que ser dependente de Associado ou precisa ser As-
sociada;
c) uniforme, que será discutido e adotado por livre es-
colha entre as senhoras. Enfatizou que o RUNAV (Re-
gulamento de Uniformes) não estabelece padrões para
a Ala Feminina, respeitando as tradições regionais;
d) a Ala terá uma Líder, escolhida entre as integran-
tes, sem a interferência da Diretoria.
e) Em princípio os trabalhos da Ala serão coordena-
dos pelo Diretor Social, sem prejuízo de que haja
acesso da Líder ao Vice Presidente ou até ao Presi-
dente. Nestes casos o Diretor Social será mantido
informado.

Em seguida abriu a palavra, sendo tratados os se-
guintes assuntos:
a) denominação Ala. O Presidente esclareceu que o
Estatuto estabeleceu esta designação seguindo a tra-
dição da Ala Feminina da SR/Salvador que já funciona
há 8 (oito) anos. Seguiram-se algumas colocações
em relação ao termo, mas o Presidente disse que seria
seguido o Estatuto, mas se desejarem batizar a Ala
com um nome fantasia poderá ser feito;
b) finalidade da Ala. O Presidente acentuou que além
de participar dos eventos sociais e de algumas forma-
turas, sempre que for apropriado, há um campo gran-
de de atividades que poderão colaborar. O Vice-Presi-
dente pediu a palavra para lembrar que as oportunida-
des surgirão conforme as necessidades - auxílios a
instituições beneficentes - enfatizando que a ajuda ao
próximo pode ser feita de muitas maneiras, de acordo
com os talentos das pessoas, sendo que a Diretoria
as auxiliará no que for necessário.
c) novas integrantes. Ficou acertado que as Senhoras
farão contatos com esta finalidade.

O Presidente e o Vice Presidente retiram-se do
ambiente e as senhoras então trocaram idéias e deci-
diram que será estabelecido um uniforme. A Senhora
Maria Regina se dispôs a conseguir um desenho para
discutirem. Ficou estabelecido também que seria con-
vidada a liderar a Ala a Comandante Nilcéa, por ser
uma Líder natural. A data da próxima reunião será in-
formada posteriormente.

ATIVIDADES DA SR URUGUAIANA
ALA FEMININA DA

DIREÇÃO NACIONAL
DA AVCFN

COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS ORGANIZA
EVENTO PARA OS  VETERANOS

Nos dia 11 e 12 de agosto
uma comitiva de Veteranos
participou de uma viagem a
São Pedro d'Aldeia e Arraial
do  Cabo,  p lane jada e
conduzida pelo CPesFN,
para visitar OM da Marinha
situadas naquela região.

 O primeiro dia foi na For-
ça Aeronaval, com as boas
vindas apresentadas pelo
CAlte Liseo, Comandante da
Força Aeronaval, seguindo-se
palestras sobre educação fí-
sica e nutr ição saudável.
Após o almoço, visita às Uni-
dades Aéreas, com destaque
para o 1º Esquadrão de Avi-
ões de Interceptação e Ata-
que e Esquadrões de Helicópteros, bem como
o local de treinamento de resgate em aerona-
ves submersas e o Museu Aeronaval. O per-
noite foi na Base Aérea Naval de São Pedro da
Aldeia, onde todos ficaram muito bem instala-
dos. O dia 12 foi dedicado ao Instituto de Es-
tudos do Mar Almirante Paulo Moreira, incluí-
do uma exposição no Hotel Ressurgência e
visita ao Museu Oceanográfico.

Vale ressaltar a presença do VAlte (FN) Lei-
tão em todo o passeio, demonstrando mais
uma vez seu apreço pela AVCFN, que sente-

se sempre prestigiada pelo estimado Chefe
Naval. A atenção e o carinho da Tenente Cátia,
"Amiga do  Veterano" ,  também foram
marcantes. Este evento representa mais uma
oportunidade para que os Veteranos, por
meio da AVCFN e do CFN, mantenham um
vínculo com a nossa Marinha, à qual conti-
nuaremos sempre ligados.

Visite o sítio da AVCFN, para apreciar as
magní f i cas  fo tos  do  evento :
www.avcfn.com.br.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!
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Convites retirados na Secretaria até 11 de
novembro:
- Associado em dia com suas mensalidades: gratuito.
- Dependente de Associado: R$ 25,00. Dependente
de Associado até 10 anos: grátis.
- Dependentes de Associado: cônjuge e filhos até 18
anos, registrados na AVCFN.
- Convidado de Associado: R$ 50,00.
- Para Aniversariantes do trimestre OUT-DEZ: dois
dependentes gratuitos.
Convites retirados na Secretaria após 11 de
novembro:
- Associado em dia com suas mensalidades: R$ 25,00.
- Dependente de Associado (Cônjuge e filhos entre 11
e 18 anos): R$ 50,00.
- Dependente de Associado até 10 anos: grátis.
- Convidado de Associado: R$ 50,00.
Observação: os convites serão nominais, com
identificação na entrada do salão.

FESTA DE FIM DE ANO 2011
ANIVERSARIANTES DO TRIMESTRE OUT-DEZ

Casa do Marinheiro , em 3 de dezembro .
Churrasco, música ao vivo com o Conjunto Fuzibossa e sorteio de brindes.

Traje: esporte. Não será permitido: bermuda, chinelo ou camisa sem manga.

Mesas numeradas:
- As mesas, com 4, 6 ou 8 lugares, serão numeradas.
- O Associado poderá escolher sua mesa entre as
disponíveis no momento da retirada do convite.
- É desejável que o Associado que comparecer sozinho

ou com menos de três acompanhantes (dependente
ou convidado) combine com outro Associado a
composição de uma mesa.

- Depois que todas as mesas previstas estiverem
reservadas, os lugares vagos serão completados por
outro Associado, no momento da reserva deste,
segundo escolha da Secretaria.

Estacionamento:
- Vaga interna na CMN  para os 180 primeiros
Associados  a retirar convite.
- Vaga externa para os demais Associados,
dependentes e convidados.
- Cada Associado terá direito a apenas um cartão de
estacionamento para vaga interna.

Prezado Veterano, suas opiniões sobre a
AVCFN e sobre as nossas atividades são muito
importantes, para termos certeza de que
estamos no rumo certo. No ano passado
fizemos uma pesquisa de opinião, mas não teve
o alcance desejado, de modo que vamos
realizar outra, para obter uma amostragem mais
ampla.

Suas respostas são valiosas para
captarmos o que é esperado da Associação,
quais atividades são preferidas, quais as
opiniões sobre decisões importantes, que
refletem na AVCFN como um todo, e assim por
diante. Portanto, quanto maior a participação,
melhores decisões serão tomadas sobre os
temas abordados. Por isso, participe, dê sua
opinião, respondendo as perguntas formuladas,
vamos aprimorar ainda mais a nossa AVCFN,
respeitando o legado dos que nos antecederam
e trazendo novos Associados!

A pesquisa será feita por meio de
questionário a ser distribuído, contendo também
as instruções para preenchimento e envio das
respostas.

VETERANO!
VOCÊ É A AVCFN!

PRECISAMOS SABER
SUA OPINIÃO!

APROVADO O REGULAMENTO DE  UNIFORMES DA AVCFN
Foi aprovado pelo Presidente Nacional o

Regulamento de Uniformes e Símbolos da AVCFN,
RUNAV, que já está disponível no sítio
www.avcfn.com.br. É importante que os Veteranos
tomem conhecimento do seu conteúdo, pois estão
definidos os modelos de peças de uniforme e,
principalmente e a utilização de distintivos.

Destacamos que estão autorizados apenas os
distintivos relativos a cursos, unidades especiais,
posto, graduação, especialidade, previstos no

RUMB e que o Veterano efetivamente faça jus. Esta
recomendação é feita porque em alguns eventos
foi observado Veterano uniformizado e com
distintivos ou broches não previstos, colocados na
camisa ou no gorro de fitas. No gorro somente é
permitido o distintivo do CFN e a insígnia de
posto ou graduação. Na gola da camisa não
deve ser colocado qualquer distintivo .

Lembre-se que o Veterano uniformizado
representa a AVCFN, o CFN e a Marinha.

PROJETO INCLUSÃO DIGITAL
NOVA TURMA, AGORA NO CIASC

Vete rano !  Ap rove i te  ma is  es ta
oportunidade oferecida pela AVCFN. Aprenda
como utilizar o computador e navegar pela
internet. Tendo em vista a grande demanda
por vagas no curso de informática realizado
na Sede (em frente ao HCM), o CIASC vai

nos apoiar para formar uma turma naquela
OM, com aulas uma vez por semana, à tarde,
em dia a ser definido em conjunto com os
futuros alunos.

Os  in te ressados  podem faze r  sua
inscrição na Sede, com o Veterano Joseval.

8-10 NOV
Exercício no CADIM e visita às obras do Estaleiro
do Submarino Nuclear

17-19NOV
Ativação SR São Paulo, visita a Aramar e
programa cultural

24 NOV
Posse da Mesa Diretora do CDC

28-30 NOV
Exercício em Marataízes

3 DEZ
Festa de Fim de Ano e Aniversariantes do
Trimestre

AGENDA DA AVCFN NOV-DEZ
ANOTE NA SUA AGENDA,

LIGUE PARA A SECRETARIA
E PARTICIPE
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MENSAGEM AO
ALTE FERNANDO DO NASCIMENTO

Conheci o Alte Fernando do Nascimento quando me apresentei ao

Batalhão Riachuelo, em fevereiro de 1963.  No conturbado período, que durou

até março de 1964, fatos lamentáveis ocorreram em diversas Organizações

Militares em todo o país.  Não tenho nenhum receio em afirmar que no

Batalhão Riachuelo não aconteceu nenhum destes fatos, imperando o respeito

pela disciplina e a hierarquia.  No nosso Batalhão, o alto nível moral e

profissional dos Oficiais Superiores impediu que a ação dos maus elementos

contaminasse os Oficiais e Praças mais modernos e o então CC Fernando

era um deles. Recordo que, estando de férias quando do início das ações

Militares e sabendo que o Comando do Batalhão havia sido substituído, eu

e outros Tenentes procuramos orientação dos nossos superiores e recebemos

do Imediato exonerado a seguinte mensagem: “Sigam as instruções do

Comandante Fernando”.  Assim fizemos, retornamos ao quartel e o Batalhão

cumpriu as missões que lhe foram atribuídas naqueles dias de março de

1964.  Creio não ser necessário alongar o testemunho de quem esteve

presente aos fatos, para demonstrar o grau de liderança do nosso Presidente

da AVCFN.

Infelizmente, não consegui, enquanto no Serviço Ativo, servir diretamente

com o Alte. Fernando.  Mas, graças a Deus, no meu segundo mandato na

Presidência da nossa Associação, tive a honra e o prazer de tê-lo como

Presidente do CDC.  Nesta função foi o Alte Fernando alicerce seguro que

permitiu que fizéssemos uma direção tranqüila e creio que com algum

sucesso, porque tínhamos a certeza de contar, sempre que necessário,

com uma orientação firme e altamente eficiente do CDC, que permitiu alcançar

melhores soluções para os problemas.

Devemos todos Veteranos Fuzileiros Navais agradecer ao destino por

nos proporcionar a presença do Alte Fernando do Nascimento na alta direção

da nossa AVCFN.  Não necessário relacionar aqui tudo o que foi conseguido

neste período.

Só nos resta agradecer ao querido e amigo tudo o que nos foi

proporcionado neste período, principalmente porque, acima dos sucessos

materiais, o incremento da participação da AVCFN nas atividades do Corpo

de Fuzileiros Navais e da Marinha do Brasil e o conseqüente aumento do

prestigio do Veterano, mercê de suas atuações elogiosas, são resultados

da liderança firme e do comportamento exemplar do nosso líder.

Almirante Fernando do Nascimento, a AVCFN tem orgulho e o prazer de

transmitir à V. Exa. os nossos mais vibrantes HURRAS.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

MOACYR MONTEIRO BAPTISTA
Vice-Almirante (FN-Ref)

Presidente do CDC

PREZADO ALMIRANTE FERNANDO

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY,
 Vice-Presidente

Ao longo dos últimos dois anos, muitas foram as mensagens que iniciei
com estas palavras, para tratarmos de variados assuntos, a grande maioria
referentes à nossa AVCFN. Foi um período gratificante, pois muito aprendi
com todos da Associação, mas, principalmente, com o Sr. Este convívio
tem sido proveitoso para mim, não apenas no que tange à AVCFN, mas,
também, como cidadão, como militar e como ser humano. O Sr é um gran-
de exemplo para todos nós. Esta página é uma forma singela para expres-
sar o apreço, a estima e a consideração que os Veteranos têm pelo Presi-
dente Nacional, que nos mostra, no dia a dia, pelo exemplo, o caminho do
bom combate.

Cito também, palavras de outros dois Veteranos, que resumem o que
todos Fuzileiros de sempre gostariam de dizer ao Sr. Do Veterano Laércio:
"A sabedoria consiste em compreender que o tempo dedicado ao trabalho
nunca é perdido" (Ralph Emerson). Ao Almirante Fernando, parabéns por
toda a sua dedicação e competência todos esses anos conosco. Do Vete-
rano Edgar: Almirante Fernando, nesta data o Sr deixa a Presidência da
AVCFN. Sem dúvida, foi uma passagem que nos orgulha muito. Almirante,
em nome de todos Veteranos e Associados gostaria de agradecer por toda
sua dedicação e por tudo que foi realizado na sua gestão. O Sr, assim
como todos os que passaram pela Presidência da Associação, estão con-
vidados a permanecer em nosso convívio. O Sr é nosso convidado. Conti-
nue conosco. Muito obrigado!

Prezado Almirante Fernando, estou certo que o convite feito pelo Vetera-
no Edgar já está aceito, que poderemos continuar contando com a sua
sabedoria, conforme as palavras do Veterano Laércio. A sua sabedoria não
se restringe ao conhecimento, é o emprego do conhecimento pautado pe-
los valores morais peculiares ao bom cristão, ao cidadão correto e ao com-
batente anfíbio da Falange Aguerrida que tanto orgulha a Marinha do Brasil.
ADSUMUS! VIVA A MARINHA!
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DIVERSOS

 A  AVCFN celebrou convênio com o Curso Adsumus, para proporcionar descontos nas mensalidades aos Associados (20%) e seus dependentes (10%). Para
mais informações visite o site www.cursoadsumus.com (Atenção: SEM ".br").

AVCFN E CURSO ADSUMUS

MARINHA

Ensino
Fundamental Idade:   18 a 21 anos - Sexo: Exclusivo para o sexo masculino.

Matérias:  Língua Portuguesa e Matemática.Soldado Fuzileiro

MARINHA

Ensino Médio

Colégio Naval

         Aprendiz-Marinheiro
Idade:  18 a 22 anos - Sexo: exclusivo para o sexo masculino.
Matérias : Matemática, Português e Ciências.

Idade:   14 a 17 anos - Sexo: exclusivo para o sexo masculino.
Matérias:  Matemática, Português, Estudos Sociais e Ciências.

Escola Naval Idade:   18 a 23 anos - Sexo: exclusivo para o sexo masculino.
Matérias:  Matemática, Física, Português e Inglês.

Quadro de Oficiais Auxiliares
(QOAA e QOA-FN)

Idade:  até 45 anos
Matérias:  Matemática, Português, Redação, Geografia Econômica, História e Conhecimentos Militar naval.

Corpo Auxiliar de Praças - CABO
(CAP) ADM, ENF, CONTABIL, PD

Idade:   18 a 24 anos - Sexo: ambos os sexos.
Matérias:  Conhecimentos Profissionais e Redação.

Sargento Músico Fuzileiro Naval Idade:   18 a 23anos - Sexo: ambos os sexos
Matérias:  Específica de Música e Expressão Escrita

Habilitação a Terceiro Sargento
(FN-CPA-CAP)

Ser Cabo  FN-CPA-CAP
Matérias:  Conhecimentos Militar Naval e Redação.

Curso Formação de Cabo Ser Soldado - Matérias: Conhecimentos Militar Naval

MARINHA
SUPERIOR

Quadro Complementar
QC-CA, QC-IM e QC-FN

Idade:  até 29 anos
Matérias:  Redação e Conhecimentos específicos.

Quadro Técnico (QT) Idade:  até 32 anos
Matérias:  Redação e Conhecimentos específicos.

EXÉRCITO
Ensino Médio

ESPCEX (Escola de Cadetes) - Oficial Idade:   18 a 21 anos - Sexo: exclusivo para o sexo masculino.
Matérias:  Matemática, Português, Redação, Física, Química, Geografia, História e Língua Inglesa.

EsSA (3º Sargento das Armas) Idade:   18 a 23 anos - Sexo: exclusivo para o sexo masculino
Matérias:  Matemática, Português, Redação, História e Geografia do Brasil.

ESSEX (3º Sargento de Enfermagem) Idade:   18 a 23 anos - Sexo: ambos os sexos
Matérias:  Matemática, Língua Portuguesa, Redação, Conhecimentos Específicos (técnica de Enfermagem).

EXÉRCITO
SUPERIOR

Quadro Complementar
Idade:   20 a 36 anos - Sexo: ambos os sexos
Matérias:  Língua Portuguesa, Geografia, História e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

AERONÁUTICA
Ensino Médio

AFA (Academia da Força Aérea ) -
Oficial

Idade:   18 a 24 anos - Sexo: ambos os sexos.
Matérias:  Matemática, Língua Portuguesa, Física, Língua Inglesa.

EEAR (Escola Especialista da
Aeronáutica

Idade:   18 a 23 anos - Sexo: ambos os sexos.
Matérias:  Língua Portuguesa, Matemática, Física, Língua Inglesa Nível Básico (grupos I e II), Língua Inglesa Nível
Intermediário ( Controlador Tráfego Aéreo).

EAGS/SAD – (3º Sargento  em
Administração)

SEF - (3º Sargento  em Enfermagem)
SIN - (3º Sargento  em Informática)

Idade:   18 a 23 anos - Sexo: ambos os sexos
Matérias:  Língua Portuguesa, Administração (SAD), Enfermagem (SEF), Sistemas de Informação (SIN).

Av. Lobo Junior, 682 – Penha.   Em frente ao CIAA - Entrada pela
                                                      Rua Castelo Branco.
                                   Tel. 3885 0390 - 7853 0865 - 24*35106

Av. 1º de Março, 125, 3º Andar - Centro - RJ.
                                      Em frente ao 1º Distrito Naval.
                              Tel. 2663 0662 - 7853 0865 - 24*35106

Visando aprimorar a capacitação dos seus  As-
sociados, a AVCFN estabeleceu parceria com a
Fundação de Estudos do Mar - FEMAR, renomada
Instituição que realiza estudos, pesquisas, cursos,

CURSOS NA FEMAR
seminários e outras atividades congêneres para a for-
mação, especialização e aperfeiçoamento do pesso-
al capacitado ao exercício de empreendimentos pú-
blicos e privados relativos ao mar, a fim de contribuir

para difundir a mentalidade marítima no Brasil.
Com esta parceria, os Associados poderão fre-

qüentar cursos ministrados pela FEMAR, confor-
me disponibilidade de vagas. Para maiores infor-
mações sobre os cursos disponíveis, visite o sítio
da FEMAR: www.fundacaofemar.org.br. O Vetera-
no que estiver interessado em algum curso, deve
fazer contato com a Secretaria.


