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400  Aniversário  da  AVCFN

Veteranos da Coréia homenageiam
ComGerCFN

10 Torneio Internacional de Natação  para
Mlitares Deficientes

A  Associação Nacional dos Veteranos da For-
ça Expedicionária Brasileira (ANVFEB) viveu uma
tarde memorável na quinta-feira 12 de janeiro de
2012, com o General-de-Divisão R/1 Márcio
Rosendo de Melo assumindo a presidência da ins-
tituição. Até então, somente veteranos da FEB ha-
viam ocupado o cargo de Presidente. Trata-se, por-
tanto, do primeiro Sócio Especial a dirigir a Casa
da FEB à qual sempre esteve ligado por laços
afetivos, na qualidade de filho do Capitão de Infan-
taria Francisco Rosendo de Mello, integrante do
tradicional 1º. Regimento de Infantaria - Regimen-
to Sampaio - na Italia, no posto de 3º. Sargento.

 Mesa Diretora, vendo-se a partir da esquerda;
Ten. Dálvaro, Brig. M. Lima, Maj. Antônio André, Gen.
Campello, Gen. Rosendo e Veterano Cidade.

Com a sua posse, já havendo reduzido número
dos originais 25 mil veteranos entre nós, mantem-
se a continuidade, com as novas gerações man-
tendo levantada a bandeira das glórias conquista-
das pela FEB durante a Segunda Guerra Mundial.

ANVFEB empossa
Nova Diretoria
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Em cerimônia presidida pelo Comandante de Ope-
rações Navais, AlteEsq Fernando Eduardo Studart
Wiemer, no dia 6 de fevereiro, foi celebrado o 55º Ani-
versário da FFE, com a presença de Comitiva da AVCFN,
constituída por Pelotão Representativo e outros Vete-
ranos, com destaque para dois ex-Comandantes da-
quela Força, os VAlte (Refº-FN) Fernando do Nasci-
mento e Moacyr Monteiro Baptista, atualmente Presi-
dente e Vice-Presidente da Mesa Diretora do CDC.

Foi mais uma oportunidade em que o Comandante
da FFE, VAlte (FN) Fernando Antonio, fez menção à
Associação, conforme o extrato da sua Ordem do Dia:

"Prosseguimos com honra, competência e deter-
minação, zelando o legado de nossos antepassados,
Oficiais e Praças, representados, nesta cerimônia
pelos Almirantes ex-Comandantes da FFE e pelo
Destacamento Representativo da Associação de Ve-
teranos do Corpo de Fuzileiros Navais, a lembrar-nos
que o presente alicerça-se em um passado de con-
quistas com base na crença e na materialização das

A partir da esquerda: Alte Guimarães, Wiemer e
Fernando Antônio AVCFN. Destacamento Representativo da AVCFN

Alte Batista e Fernando Nascimento, ambos do CDC

FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA
55º ANIVERSÁRIO

utopias dos Combatentes Anfíbios de ontem, de hoje
e de sempre."

À Força que vem do Mar os cumprimentos da
AVCFN!

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

Semana do Veterano. Confira as festividades
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Passagens de Comando em Unidades do CFN
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Fuzileiros Navais em Ação

Nos meses de janeiro e fevereiro de 2012 Pe-
lotões Representativos e Comitivas da AVCFN
participaram das cerimônias de passagem de co-
mando em várias Unidades do CFN. Aos oficias
que transmitiram os cargos a AVCFN agradece
penhoradamente os apoios ofertados nas diver-

sas ocasiões em foram solicitados, fazendo vo-
tos de continuado sucesso em suas carreiras.
Aos Comandantes empossados desejamos que
tenham uma administração profícua e que vivam
dias felizes na execução das tarefas que lhes
serão confiadas. Página 3
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1. Competições esportivas
Orientação, natação, corrida, tiro, tênis de mesa, ali-
ado, dominó, futebol society e voleibol quatro.
Instruções no sítio www.avcfn.com.br.
2. Seminário AVCFN Rumo a 2022
Palestras: AVCFN 40 Anos e Planejamento Estraté-
gico Organizacional (PEO).
Debate sobre o PEO-AVCFN-2022, em grupos de tra-
balho, para identificar o que esperamos da AVCFN
no ano do Bicentenário da Independência do Brasil.
Os veteranos interessados em participar deverão en-
trar em contato com a Secretaria para obter seu con-
vite individual.
Secretaria AVCFN: (21) 2233-3162; 2126-5107; 2253-
1170. E-mail: secretaria@avcfn.com.br.
3. Assembléia Geral - Sessão Solene
Com a presença do Comandante-Geral do CFN, Pre-
sidente de Honra da AVCFN, será realizada no CEFAN
por oferecer melhores condições de acomodação para

40º ANIVERSÁRIO DA AVCFN
SEMANA DO VETERANO

2MAI

0900-1500

3MAI

5MAI

4MAI

Encontro de Veteranos do CFN

0800-1200

1500-1630

0830-1730

ASD

1730-2030

Competições esportivas

Atividade solidária: visitação a baixados

Seminário "AVCFN Rumo a 2022"

Veterano Solidário

Assembléia Geral - Sessão Solene

CIASC

CEFAN

HNMD

CEFAN

ASD

CEFAN

A Comissão de Desportos da Mari-
nha, sediada no CEFAN está convocan-
do militares reformados por deficiência
física e/ou sensorial para a formação de uma equi-
pe de natação, a fim de participar no 1º Torneio In-
ternacional de Natação para Militares Deficientes,
a ser realizado de 23 a 28OUT2012, na cidade do
Rio de Janeiro. Poderão participar militares refor-
mados que residam em qualquer cidade do país.
Informações: CMG (RM1-FN) SCHROETER-
schroeter@cdm.mar.mil.br,(21)2101-0889.

1º TORNEIO INTERNACIONAL DE NATAÇÃO
PARA MILITARES DEFICIENTES

os participantes. Além do protocolo previsto no Regi-
mento Interno, haverá: lançamento da Revista AVCFN
40 Anos; entrega de prêmios aos vencedores dos con-
cursos culturais; homenagens especiais; e entrega
da Medalha Mérito AVCFN. Os veteranos interessa-
dos em participar deverão entrar em contato com a
Secretaria para obter seu convite individual.
Secretaria AVCFN: (21) 2233-3162; 2126-5107; 2253-
1170. E-mail: secretaria@avcfn.com.br.
4. Encontro de Veteranos
Organizado pelo Comando-Geral do CFN.
A distribuição de convites será por meio da AVCFN,
prioritariamente para Associados, que deverão ir pes-
soalmente na Sede, entre 13 e 20 de abril.
Residentes fora da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro: solicitação de convites por meio de contato
com a Secretaria e entrega no Portão do Bananal, no
dia 5 de maio, até 8h45.
Associados das SR: procurar a Secretaria da respectiva

SR. Os Presidentes das SR deverão enviar a relação dos
Veteranos (nome, nº da identidade e telefone) e as ne-
cessidades de hospedagem e transporte até 20 de abril.
5. Concursos Culturais
Modalidades: fotografia, contos navais pitorescos,
poesia e ensaios sobre tema de interesse da Marinha
e da AVCFN. Instruções no sítio www.avcfn.com.br.
As inscrições para os concursos culturais poderão
ser realizadas até o dia 13 de abril de 2012;
6. Atividades solidárias
- Visitação aos baixados no HNMD, seguida de con-
fraternização.
- Doação de sangue, nos Hospitais da Marinha, inse-
ridos na campanha do CGCFN referente ao aniversá-
rio do CFN. Ao fazer a doação informe que se trata da
campanha do CFN.
- Veterano Solidário: evento no dia 4, pela manhã, a
ser detalhado oportunamente, tendo em vista que ainda
está em fase de coordenação.

SEMANA DO VETERANO
PARTICIPAÇÃO NOS

 EVENTOS
A participação dos Associados nos

eventos da Semana do V eterano é incen-
tivada e será uma mostra da pujança da
nossa AVCFN, com especial ênfase nas
competições esportivas, concursos cultu-
rais e no Encontro de V eteranos do CFN
(organizado pelo CGCFN, cabendo à AVCFN
apenas a distribuição dos convites dentro do
quantitativo oferecido).

Nestes eventos o efetivo participante será
naturalmente conhecido previamente, mas,
para outros, haverá necessidade de algum tipo
de controle, para planejar melhor a distribui-
ção de lugares e, eventualmente, até mesmo
o local a ser realizado. Assim, para o Semi-
nário e para a Sessão Solene, será ne-
cessário que os Associados entrem  em
contato com a Secretaria, até o dia 20 de
abril para informar sua intenção de parti-
cip ar, lembrando que o convite será so-
mente para o Associado, não será exten-
sivo a familiares ou amigos.
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No dia 02 de fevereiro de 2012, em cerimônia presidida
pelo Almirante-de-Esquadra (FN) Marco Antônio Corrêa
Guimarães - ComGerCFN, abrilhantada pela a presença

Passagens de Comando em Unidades do CFN

Veteranos desfilam em continência ao
Comandante empossado.

BATALHÃO TONELERO

No dia 10 de
fevereiro,  em
concorrida ceri-
mônia mil i tar,
na qual estive-
ram presentes
altas autorida-
des militares e
civis, que com
suas presenças
conferiram bri-
lho especial ao
evento, incluin-
do comitiva e re-
presentação de
Veteranos da
AVCFN, vibran-
tes como sempre, sob a presidência do
Vice-Almirante (FN) Fernando Antônio de
Siqueira Ribeiro, Comandante da Força de Fu-
zileiros da Esquadra (FFE), o CMG (FN) José
Afonso Ferreira de Souza transmitiu o cargo
de Comandante do Batalhão de Operações Es-
peciais de FN (BtlOpEspFuzNav) ao CMG (FN)
Rogério Ramos Lage.

 CMG (FN) Lages,
VAlt (FN) F. Antônio e

CMG (FN) Souza.

Veterano! Celebre seu aniversário com "Os
campanhas da AVCFN!".

Dia 28 de abril, das 14 às 18hs.
Área Recreativa, Esportiva e Social em São

Gonçalo, situada na Ilha das Flores.
Confirme sua presença entrando em contato

com a Secretaria ou com o Diretor Social, para
retirar convites para você e mais dois familiares.

Secretaria da AVCFN: 2233-3162; 2126-5107;
2253-1170. E-mail:secretaria@avcfn.com.br

Diretor Social: Veterano Costa (21) 9428-
5099 - E-mail: lccflu@hotmail.com.

Vice-Diretor Pedro: (21) 7697-7099.

ANIVERSARIANTES DE
JANEIRO A  ABRIL

Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos,
Estamos iniciando um ano muito especial: em 4 de maio

a  AVCFN completará quarenta anos! Vamos celebrar este
marcante aniversário com várias atividades, na Semana do
Veterano, entre os dias 2 e 5 de maio, conforme programa-
ção nesta edição. Mas você, Associado ou não, pode par-
ticipar desde já, inscrevendo-se nos concursos culturais,
cujo principal objetivo é congregar os Veteranos, reunindo
produtos de suas diversas formas de expressão: fotografia,
contos navais pitorescos, poesia e ensaios sobre tema de
interesse da Marinha e da AVCFN. Mais importante do que
ser premiado é participar. Veja as instruções detalhadas no
site da AVCFN www.avcfn.com.br. No site estão também
as instruções para as competições esportivas, que serão
realizadas no CEFAN, em 2 de maio. Individualmente ou
formando uma equipe, mostre que, mesmo estando na Re-
serva, nós, os Veteranos, estamos Ativos!

Por falar em participar, você que nasceu entre janeiro e
abril está convidado para o evento Aniversariantes do perío-

do, previsto para o dia
28 de abril, conforme
nota nesta edição,
agora em novo local:
Área Recreativa, Es-
portiva e Social em
São Gonçalo, na Ilha
das Flores.

Esta edição desta-
ca alguns eventos do
início do ano, entre os
quais o 55º Aniversá-
rio da Força de Fuzi-
leiros da Esquadra, de modo que cumprimentamos a
Força que vem do mar por mais este ano pleno de
sucesso e importantes realizações. São evidenciadas,
também, passagens de comando de Unidades do CFN,
pelo que registramos aos Comandantes que transmiti-
ram seus cargos os agradecimentos da AVCFN pelo
apoio que sempre tivemos e formulamos aos Coman-
dantes que assumiram votos de sucesso no exercício
da nobre missão de liderar Combatentes Anfíbios. Que
o Bom Deus os ilumine!

ADSUMUS!

No último dia 25 de fevereiro, com propósito de manterem-
se saudáveis fisicamente, os Veteranos do Grupo de Corrida e
Caminhada da AVCFN exercitaram-se no Aterro do Flamengo.
A prática salutar serve também como um dos momentos em
que Veteranos e seus familiares juntam-se a outros para cele-
brar a saúde. O evento contou com o sempre o eficiente apoio
logístico do Batalhão Naval.

Os belos recantos da cidade, de paisagem exuberante,
podem ser visitados a partir de iniciativas do grupo. Você ainda
não veio caminhar? Venha, você vai gostar, seja mais um, o
Grupo de Caminhadas e Corridas espera por você.

Veteranos em Forma

Grupo reunido para celebrar a saúde

diversas autoridades civis e militares, ocorreu a trans-
missão de cargo do Comando do Material de Fuzilei-
ros Navais (CMatFN). O Contra-Almirante (FN) Alexan-
dre José Barreto de Mattos passou o comando ao Con-
tra-Almirante (FN) Cesar Lopes Loureiro.

CAlte (FN) Loureiro, AltEsq (FN) Guimarães e
CAlte (FN) Alexandre.
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Veteranos desfilam em continência ao
Comandante Deza.

PASSAGENS DE COMANDO EM BASES DE FN

CMG (FN) Reis, VAlte (FN) Fernando Antônio e o
CMG  (FN) Rossato.

Comandante Reis entre os Veteranos

Nos dias 17 e 19 de janeiro, Pelotões Represen-
tativos e Comitivas da AVCFN participaram das ceri-
mônias de passagem de comando das Bases de
Fuzileiros Navais do Rio Meriti (BFNRM) e da Ilha
das Flores (BFNIF), respectivamente.

Em cerimônia presidida pelo Comandante da For-
ça de Fuzileiros da Esquadra (FFE), VAlte (FN)
Fernando Antônio, o CMG (FN) Rossatto passou o
cargo ao CMG (FN) Cláudio Reis. O CMG (FN)
Rossatto foi elogiado pelo seu desempenho à frente
daquela complexa Organização Militar (OM), que pro-
vê apoio administrativo ao Comando da FFE e a dois
Batalhões subordinados ao Comando da Tropa de
Reforço, bem como às tropas que participam de exer-
cícios na região de Três Corações-MG. Vale ressal-
tar que, em 2010, a BFNRM apoiou todas OM da
FFE que participaram dos 5º Jogos Mundiais Milita-
res. É digno de registro, também, o inestimável su-
porte e a cordial atenção que a BFNRM tem ofereci-
do à AVCFN, em variadas situações, sempre pronta
para atender as necessidades dos Veteranos.

No dia 19, o CAlte (FN) Zuccaro presidiu a cerimô-
nia em que o CMG(FN) Paulo Renato  transmitiu o
cargo de Comandante da BFNIF ao CMG (FN) Deza.

CMG (FN) Deza, CAlte (FN) Zuccaro e
CMG (FN) Paulo Renato.

O CMG (FN) Paulo Renato foi, também, muito elo-
giado pelas ações empreendidas no cumprimento da
missão da BFNIF de apoiar as Unidades situadas na
Ilha das Flores e manter a Área de Apoio Administra-
tivo em Itaóca, no Espírito Santo, destacando-se inú-
meras melhorias nas instalações e inovação no mo-
delo de gestão, inclusive com a contratação de em-
presa de limpeza, reduzindo, assim, o emprego de
Fuzileiros fora de sua atividade fim. Da mesma forma,
é digno de registro o valioso suporte e a gentil aten-
ção da BFNIF aos Fuzileiros de Sempre, não medin-
do esforços para nos apoiar sempre que solicitado.

Assim, além de reportar as cerimônias, é nosso
dever expressar o agradecimento da AVCFN aos dois
Comandantes que passaram seus cargos, CMG (FN)
Rossatto e CMG (FN) Paulo Renato, os quais prati-
caram o tradicional espírito de corpo apoiando a
AVCFN com esmero, dedicação e cortesia. Aos dois
os nossos votos de sucesso continuado nas suas
carreiras, extensivos aos seus familiares. Que Deus
os ilumine! ADSUMUS!

Na manhã de 22 de janeiro, o Sargento FN
Aurino Filho, com assessoramento esportivo do
grupo Saúde Radical, e com apoio de toda a soci-
edade gonçalvina e do poder municipal, realizou a
1ª Corrida e Caminhada de Gonçalves Dias (MA),
marcando o encerramento das celebrações da
Semana do Orgulho Gonçalvino, em comemora-
ção ao aniversário da cidade, que contou, ainda,
com diversas atividades, tais como, cursos de
defesa pessoal, de massoterapia desportiva e de
rapel esportivo, além de palestra do SEBRAE com
a renomada professora Marly Célia.

Foram mais de 200 participantes, incluindo atle-
tas de alto rendimento, participantes da Corrida de
São Silvestre e da famosa Corrida de São Sebasti-
ão, realizada em Codó (MA), bem como corredores
da região, militar e civil, com um público estimado
em 1.000 pessoas. A prova, primeiro evento deste
tipo na cidade, contou, também, com a assessoria
da ALP Eventos, do Rio de Janeiro (RJ), empresa
renomada na organização de corridas de rua.

Sagrou-se campeão masculino o atleta
MANOEL PEREIRA, da cidade de Coroatá (MA),
com o tempo de 13m15s, e, no feminino, a vence-
dora foi ELIANE FRANCISCA DA SILVA, oriunda
do bairro da Maioba (região carente do municí-
pio), com a marca de 18m13s. Os primeiros colo-
cados das modalidades receberam a premiação
dos patrocinadores (bicicletas, TV 20" e DVD),
troféus e medalhas e os atletas que completaram
a corrida e caminhada receberam medalhas de
participação. Ao final, foi servida uma mesa farta
de frutas regionais.

Outros pontos fortes do evento foram às brin-
cadeiras com a criançada: camuflagem militar,
maquiagem para as meninas, pula-pula gratuito,
entre outras. A organização do evento e o percur-
so pelas ruas da cidade foram elogiados pelos
corredores e diversos moradores prestigiaram o
evento durante a passagem dos atletas, com pon-
tos de reposição de água e balizamento feito pela
Polícia Militar da cidade. Houve atendimento mé-
dico no local (Praça de Eventos) e uma ambulân-
cia em apoio (UTI móvel), distribuição de preser-
vativos e água.

Vale registrar o valioso legado para a cidade,
decorrente da iniciativa do SG-FN Aurino:

- valorização do nome da cidade;
- incentivo ao aumento da prática esportiva;
- nova rota do turismo de aventura e esportivo;
- capacitação de 25 pessoas em cursos

profissionalizantes;
- distribuição de 200 cestas básicas em bair-

ros carentes; e
- descoberta de um novo talento para o espor-

te, a menina ELIANE FRANCISCA DA SILVA

Sargento FN organiza evento
cívico desportivo em

Gonçalves Dias - Maranhão
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Dia 16 de fevereiro passou o cargo de Comandan-
te da Companhia de Apoio ao Desembarque o CC (FN)
João Marcelo Gomes Batista. Assumiu CC (FN)
Anderson Reis.

PASSAGENS DE COMANDO EM UNIDADES DA
TROPA DE REFORÇO

Em cerimônias presidas pelo Contra-Almirante (FN)
Paulo Martino Zuccaro, Comandante da Tropa de Re-
forço de FN, com presenças de autoridades civis e
militares, incluindo comitivas e representações de
Veteranos da AVCFN, que emprestaram brilho aos
eventos, foram efetuadas as transmissões de cargo
de Comandante das seguintes OM:

Dia 13 de fevereiro foi a vez da passagem de co-
mando da Companhia de Polícia da Ilha das Flores.
Deixou o cargo de Comandante o CC (FN) Charles
Pacheco Piñon. Foi empossado no Cargo de Coman-
dante da Cia. de Polícia o CC (FN) Flávio Augusto
Moraes Vieira Alves.

Dia 09 de fevereiro passagem de Comando do Ba-
talhão de Logístico de FN. Passou o cargo de Coman-
dante CMG (FN) Carlos Chagas Viana Braga. O car-
go foi assumido pelo CMG (FN) Ricardo Henrique
Santos do Pilar.

PASSAGENS DE COMANDO EM UNIDADES DA DIVISÃO ANFÍBIA

CF (FN) Figueiredo, CAlte (FN) Gomes da Luz e
CF (FN) Gavião.

Em cerimônias presidas pelo Contra-Almirante
(FN) Washington Gomes da Luz Filho, abrilhantadas
pelas presenças de autoridades civis e militares, in-
cluindo comitivas e representações de Veteranos da
AVCFN, foram levadas a efeito as seguintes trans-
missões de cargo de Comandante:

Dia 08 de fevereiro passagem de Comando do Ba-
talhão Paissandu. Passou o cargo Capitão-de-Fra-
gata (FN) Luiz Otávio Gavião. Assumiu Capitão-de-
Fragata (FN) André Luis Ramos Figueiredo Simões.

CF (FN) Monteiro, CAlte (FN) Gomes da Luz e
CF (FN) Conde.

Dia 15 de fevereiro passagem de Comando do
Batalhão de Comando e Controle de Fuzileiros Na-
vais.

Passou o Comando o Capitão-de-Fragata (FN)
José Ferreira Monteiro

Assumiu o Capitão-de-Fragata (FN) Conde.

CF (FN)  Medina, CAlte (FN) Gomes da Luz e
CF (FN) Bava.

Dia 15 de fevereiro passagem de Coman-
do do Batalhão de Bl indados de FN. Pas-
sou o cargo o Capitão-de-Fragata ( IFN)
Medina. Assumiu Capitão-de-Fragata (FN)
Alexandre Bava.

CMG (FN) Pilar, CAlte (FN) Zuccaro e
CMG (FN) Carlos Chagas.

 CC (FN) Marcelo, CAlte (FN) Zuccaro e
CC (FN) Anderson Reis.

CC (FN) Piñon, CAlte (FN) Zuccaro
e CC (FN) Flavio Augusto.
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3º ANIVERSÁRIO DA SR URUGUAIANA

No dia 17de ja-
neiro de 2012 o
CC(T) Amélio Alves
de Marins Filho pas-
sou o cargo de De-
legado Fluvial dos
Portos em
Uruguaiana ao CC
(T) Denílson
Mamente Pinto. O
C o m a n d a n t e
Mamente começou
sua carreira militar
no Corpo de Fuzileiros Navais.

Esta foi a primeira vez que a AVCFN SR-
URUGUAIANA participou de um evento dessa magnitu-
de, fato marcante para a história dos Veteranos dos
pampas, que compareceram ao evento empunhando
garbosamente o Estandarte do CFN e o tradicional Guião.

No dia 18, às 18:00 horas, com o garbo peculiar,

À Família da minha querida AVCFN Seção
Regional Sul!

Iniciando o ano 2012 registro meu profundo
agradecimento a grande Família AVCFN da SR-
Sul, da qual tenho a honra de fazer parte. Agra-
deço pelo convívio, por amizades conquistadas
por trocas de conhecimentos, por carinhos re-
cebidos, más, acima de tudo pela confiança
em nosso trabalho à frente da AVCFN-SR Sul.
Muito obrigado!

Veteranos, continuamos firmes nos nossos
objetivos de aumentarmos nosso quadro soci-
al, em especial na Região Sul. Que todos os
seus objetivos sejam alcançados neste ano que
inicia.

Venturoso Ano Novo para todos os que es-
tão construindo o caminho e que fazem parte
da nossa querida Família Naval.

Um abraço afetuoso.
ADSUMUS!
Sergio Omar Duarte Bottaro

SR - SUL (PORTO ALEGRE)

MENSAGEM DO PRESIDENTE REGIONAL

Em cerimônia ocorrida no dia 16 de novembro de
2011, realizada pela LIGA DA DEFESA NACIONAL -
RS (LDN-RS), nas dependências da Câmara Muni-
cipal de Porto Alegre, a SR Sul teve dois Veteranos
agraciados com Diploma e Medalha do Mérito Cívi-
co: Samuel José Réquia dos Santos e Sergio Omar
Duarte Bottaro. A condecoração é o reconhecimento
da dedicação dos Veteranos junto à LDN, difundindo
e reafirmando os nobres valores de amor à Pátria.

Durante a cerimônia, a honra do ato da imposi-
ção da Medalha coube ao Coronel Floriano Gonçal-
ves Filho, Presidente da LDN-RS.

A SR Sul, por oportuno, participa: " Embora Ve-
teranos, continuamos sendo Combatentes Anfíbi-
os, projetando nosso poder sobre a terra e marcan-
do nossa presença no solo gaúcho ".

BRAVO ZULU!

MEDALHA DO MÉRITO CÍVICO

Na foto a partir da esquerda: CF(Ref-T) Falavigna, CMG
(Ref-FN) Braga  e Veteranos presentes na cerimônia.

Cerimônia de condecoração do
Comte. Marins no Palácio Rio

Branco.

Passagem de Comando e Condecoração em Uruguaiana
os Veteranos participaram da cerimônia no Palácio
Rio Branco por ocasião da imposição da Medalha do
Mérito Municipal com que foi agraciado Comandante
Marins. Aos Associados da SR Uruguaiana, aos Co-
mandantes Mamente e Marins os cumprimentos dos
Fuzileiros Navais de Sempre.

ADSUMUS

No dia 28 de fevereiro de 2012, a SR-UGN com-
pletou o seu 3º aniversário na Fronteira Sudoeste do
Rio Grande do Sul, onde o Corpo de Fuzileiros Navais
esteve presente por 28 anos consecutivos, de 1948
até 1976, por meio do Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Uruguaiana e dos seus Destacamentos e
Subdestacamentos, extintos em dezembro de 1976.
Oriundos de vários rincões do País os Veteranos Fu-
zileiros Navais se integraram à sociedade, granjean-
do profundo respeito e admiração dos uruguaianenses
e contribuindo para o desenvolvimento do Município.
A comemoração foi antecipada para 26FEV12 (do-
mingo) e realizado no "Clube Naval". Além de ceder
instalações o Presidente Moacir proporcionou um
assado na trempe e o bufê em homenagem à SR UGN.

A presença de esposas, filhos e netos dos Vetera-
nos, dos Veteranos da ASFUMAR, dos militares da
Delegacia Fluvial de Uruguaiana e familiares, da As-

sociação de Militares Inativos de Uruguaiana (AMIU),
e dos Veteranos da 2ª BdaCMec-Brigada CHARRUA,
conferiram um brilho especial ao evento. A mostra de
material e uniforme do CFN organizada pelo Veterano
Rossini, despertou o interesse dos presentes.

Os Veteranos FN de Uruguaiana permanecem
com o mesmo espírito de corpo e aguerridos,
como a valentia e coragem demonstrada pelo
SG-FN-BORGES "O Herói de Sebastopol" na
Batalha de Paissandu-Uruguai, em 1864, na re-
gião banhada pelo Rio Uruguai, sobre o qual con-
tinuamos debruçados, na eterna vigilância da
importante fronteira.

Durante o evento foi prestada singela homenagem
ao Vice-Almirante (Refº-FN) Fernando do Nascimen-
to, mentor, incentivador e guia desta jovem Seção
Regional gaúcha da AVCFN.

Adsumus!
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"HISTÓRIAS DO INTER"

Em 29 de setembro de 2011, o Veterano Júlio
César da Rocha Maffra, Associado da SR Sul (Porto
Alegre), participou de concurso, de nível nacional,
sobre contos, crônicas, poemas e histórias do Inter,
realizado pela Fundação de Educação e Cultura do
Sport Club Internacional, classificando-se em tercei-
ro lugar na categoria Histórias do Inter, com o texto
"O Primeiro Jogo".

No dia 13 de janeiro, o Comandante Ge-
ral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almiran-
te-de-Esquadra (FN) Marco Antonio Corrêa
Guimarães, reuniu-se com o Presidente da
Associação de Fuzileiros Navais Coreanos
Reformados no Brasil, Nam Ho Cho, e com
o Sr. Tae Uk Kim, membro da Associação.

O encontro teve como tema um estágio
para jovens dependentes de fuzileiros na-
vais coreanos associados. Na ocasião, o
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais foi agraciado com a espada de hon-
ra dos fuzileiros navais coreanos.

                                        Fonte: Nomar Online

 VETERANOS DA COREIA
HOMENAGEIAM
o ComGerCFNNo dia 07 de

janeiro, um com-
boio da Força de
Fuzileiros da Es-
quadra (FFE) le-
vou ajuda huma-
nitária, sob a for-
ma de donativos,
para a população
de Guidoval, na
região da Zona da Mata mineira, atingida pelas fortes
chuvas que cairam a região.

Foram entregues aos desabrigados pelas enchen-
tes: água otável, cobertores,roupas de cama e
colchonetes, além de roupas para mulheres, homens
e crianças. A cidade de Guidoval foi uma das mais
atingidas pelas chuvas, sofrendo grandes danos.

Esse tipo de ação humanitária vem sendo realiza-
da com frequência pela Marinha do Brasil. No ano
passado, a Força participou intensamente do apoio

FUZILEIROS NAVAIS EM AÇÃO
NO INÍCIO DE 2012

Caminhões da Marinha do Brasil
transportam donativos.

Vista parcial da cidade de Guidoval-MG após
 a enchente.

às vítimas das enchentes na Região Serrana do Rio
de Janeiro, quando disponibilizou atendimento médi-
co para a população local, por meio da ativação de
um Hospital de Campanha.

O Comando de Pessoal de Fuzileiros Navais
(CPesFN) convida os militares da reserva e re-
formados para participaremno dia 26 de abril de
2012, de uma visita às instalações do Comando
da Esquadra (ComemCh). Esta visita, a primeira
do anode 2012, dá início às atividades do "Pro-
jeto Lembrando". Este projeto tem como propó-
sito manter os Veteranos familiarizados com as
evoluções tecnológicas por que passa a Mari-
nha do Brasil nos diversos setores, integrando
ativos e inativos em torno do espírito de corpo
que ambos cultuam.

As inscrições já podem ser feitas na Secretaria da
AVCFN, na Ilha das Cobras.

"Corrida da Paz!" (CISM Day Run) - Ocorrerá no
próximo dia 15 de abril. Trata-se de um evento mi-
litar mundial, promovido pelo Conselho Internacio-
nal do Esporte Militar (CISM), que visa promover a
prática esportiva no âmbito das Forças Armadas,
a interação com a sociedade e, assim, contribuir
com a paz mundial, especialmente pelo fato de o
evento, que tem caráter participativo e não com-
petitivo, ocorrer em diversos países. É intenção da-
quele Conselho de que, este ano, haja maior parti-
cipação de militares, seus familiares e amigos, na
tentativa de superar o quantitativo de 592.006 mili-

COMANDO-GERAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
tares, de 35 países, registrado em 2011.

Serão realizadas corridas simultâneas em lo-
cais sob a jurisdição de todos os Distritos Na-
vais, com a participação de um grande número de
Organizações Militares. Vale destacar que a "Cor-
rida da Paz!" constitui excelente oportunidade para
a divulgação da Marinha do Brasil no país e no
exterior.

No âmbito da MB, a coordenação geral da "Cor-
rida da Paz - 2012", à exemplo de edições anterio-
res, caberá ao Comandante-Geral do CFN, que emi-
tirá orientações detalhadas para a sua execução

PROJETO
LEMBRANDO

Nam Ho Cho entrega espada de honra
dos Fuzileiros Navais da Coréia ao AlteEsq
(FN) Guimarães.
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Advogado, músico, possuidor de invejável veia po-
ética e amante das artes, assim era Arcelino Alves da
Silva, O Fuzileiro Naval Mais Idoso até 2012, ano que
a Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros
Navais (AVCFN) completa 40 anos de existência.

Nascido em 23 de setembro de 1905, em Bonito
de Santa Fé, município de Cajazeiras, Estado da
Paraíba, filho de Berlamino Timóteo de Souza e Ma-
ria Avelina da Silva, incorporou-se às fileiras do Corpo
de Fuzileiros Navais no dia 14 de agosto de 1929,
passando para Reserva Remunerada em outubro de
1953.

Em 1930 avançou numa Companhia de Guerra para
São Paulo como infante, de onde foram transferidos
para Juiz e Fora, onde foram cercados pelos revoluci-
onários, com prazo de 24 horas para rendição. Com a
queda do governo Washington Luiz, o Ministro da
Marinha ordenou a volta da Companhia para o Rio de
Janeiro, antes que o prazo expirasse. Tomou parte
contra a intentona comunista, no Rio de Janeiro. Fez
parte da campanha de guerra em defesa do Porto de
Santos-SP, entre outros eventos, como a Revolução
Integralista. Foi destacado como músico para o
Encouraçado São Paulo em 1938/1939.

Por ocasião do transcurso de seu 100º Aniversá-
rio sua neta Cecília Rachel a assim resumiu sobre
seu avô: "Seria impossível relatar todos os fatos im-
portantes de um século de vida. Posso resumir di-
zendo que o Sr. Arcelino (meu avô) é um "Guerreiro",
uma pessoa que deve ter passado por muitas dificul-
dades, mas que soube superá-las, um homem de
muita fé, um amante das artes, com tão poucos re-

Descanse em Paz

cursos, chegou aonde chegou. Para mim ele é um
exemplo de vida a seguir. Sou sua fã".

Para encerrar essa nota de falecimento, peço li-
cença para repetir aqui as palavras do  Almirante Tos-
ta: "Os Fuzileiros Navais não morrem: para onde vão
se identificam, se reúnem e se protegem". Assim
acreditando, apenas não teremos nosso Veterano no
próximo Desfile da Independência. Siga para próxima
zona de reunião Tenente  Arcelino.

Sou oriundo da última turma do Centro de Re-
crutas da Ilha do Governador nos idos de 1964.
Passei por todas as dificuldades que um Recru-
ta tem direito e, face à dureza daquela vida, não
via hora de tudo aquilo ter um fim. Hoje sei que
aqueles ensinamentos são indispensáveis na for-
mação do militar.

Um dia, finalmente, terminou o período do re-
crutamento. Fomos então movimentados e, sen-
do assim, dispersada toda a turma. De alguns
colegas nunca mais tive notícias e, com o pas-
sar do tempo, às vezes vinham recordações da-
quela época e batia-me a saudade. Saudade de
que? Daquela vida dura? Perguntava a mim mes-
mo.

Ao longo dos anos servi em várias unidades

"O Veterano e Danada
da Saudade"

do CFN, dentre tantas, cito o Btl. Riachueo, a Cia.
Presidiária e o Centro de Instrução do CFN (hoje
CIASC). No primeiro muito adestramento, mar-
chas, desembarques, etc... No segundo, muita
guarda e no terceiro vida dura de aluno. Eu não via
a hora de ir para a reserva e ficar livre daquilo tudo,
até que, finalmente, alcancei a a tão esperada
"RRM". Fui para casa feliz, muito feliz.

Os anos foram passando e "ela" a "danada da
saudade" chegou. E mais uma vez eu me pergun-
tava: Saudades de que?"".

Inesperadamente recebi um convite do Vetera-
no Inaldo para participar do "Grande Encontrão dos
Veteranos do CFN". Pensei duas vezes e acabei
aceitando. Viajei para o Rio de Janeiro (resido na
Bahia há 22 anos) e reencontrei meus velhos ami-
gos. Foi muito prazeroso revê-los e recordar os
diversos momentos passados na caserna. Eu era
só alegria, quando de repente parei e refleti: "Nes-
te momento estou obtendo a resposta que tanto
busquei ao longo dos anos-Saudade de que?".  Eu

tinha saudades era de vocês irmãos Fuzileiros.
Prometo que, se a minha saúde permitir, no pró-
ximo ano estaremos todos juntos novamente.

AGUENTA CORAÇÃO! É só mais um ano da
"DANADA DA SAUDADE".

ADSUMUS!
Esta mensagem foi enviada de Salvador (BA)

à redação do "O Veterano" pelo Veterano Paulo
Gendiróba Cruzem 07 de julho de 2005.

Nota: Esta mensagem foi reescrita porque não
precisamos sentir tanta saudade como o meu
Amigo Gendiróba. Os encontros de Veteranos
são daqueles momentos que todos precisamos.
Neste ano são dois os encontros que teremos:
Para comemorarmos os 40 Anos da AVCFN e o
Encontrão de todos os Fuzileiros Navais. Ve-
nham para AVCFN e não sintam saudades parti-
cipando dos eventos que ela e suas Sedes Re-
gionais propiciam.

Diretoria de Comunicação Social.

FALA VETERANO

Obituário do
10 Bimestre de 2012

1º TEN (Ref-MU-FN) Arcelino Alves da Silva
2º TEN (Ref-FN) - Jaime Davin
SO-FN-IF-Ref - Mário Mendes de Almeida
2º SG-FN-IF-Ref - Rosalino Soares Filho
3º SG-FN-IF-Ref – Joaquim Eustórgio de Jesus

Comitiva da SR São Paulo esteve presente
no Comando Militar do Sudeste, em
24FEV2012, para participar da cerimônia alu-
siva ao Aniversário da Tomada de Monte Cas-
telo. Os Veteranos foram cordialmente recebi-
dos pelo Comandante, General-de-Exército
Adhemar, que agradeceu pela presença da
AVCFN. O General Adhemar foi um dos Co-
mandantes de Batalhão em Angola, onde teve
Fuzileiros Navais sob suas ordens. Presente
também no evento, o Vice-Almirante Gusmão,
Comandante do 8º Distrito Naval, cumprimen-
tou os Veteranos e os convidou para almoçar
no DN, onde foram apresentados aos Guar-
das-Marinha alunos do Estágio para Oficiais
RM2. Os GM vibraram com a visita, encerra-
da com os tradicionais hurras ao Brasil, à Ma-
rinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros Navais
e à Associação de Veteranos do Corpo de Fu-
zileiros Navais.

Comitiva da SR
São Paulo em visita


