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204º ANIVERSÁRIO DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

Cerimônia Militar na Fortaleza de São José Sessão Solene da AVCFN na Sede Nacional

 AVCFN no Curso de Oficiais RM2 do 8ºDN Curso Básico de Informática no CIASC  Veteranos na Corrida da Paz

“No ardor da batalha, nas praias de desembarque e nas frentes de combate, ou simplesmente nos afãs do dia-a-dia, apenas
aqueles líderes, que comandam e conduzem suas frações por meio do exemplo, serão bem sucedidos. E, personificando os

líderes do Corpo de Fuzileiros Navais, em uma prova inconteste do exemplo que hoje podemos testemunhar, vemos os nossos
vibrantes Veteranos, aqui formados, mostrando às novas gerações de Fuzileiros Navais o caminho que devem trilhar.”

Ordem do Dia do ComGerCFN de 7 de março de 2012
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Mensagem do Presidente

Prezado Veterano,
O 7 de março é sem-

pre marcante para nós,
os Fuzileiros Navais. É
mais uma oportunidade
para nos reunimos e ce-
lebrar mais um aniver-
sário do nosso CFN,
com a vibração refletida
no olhar orgulhoso de
cada Fuzileiro. Esta edi-
ção destaca estas ce-
lebrações, organizadas
pelo Comando-Geral do CFN, bem como a homena-
gem prestada pela AVCFN - Sessão Solene na Sede
Nacional - e a realização da primeira cerimônia no
Trevo dos Fuzileiros, em Uruguaiana, RS, agora com
o busto do Sargento Borges.

Outros eventos também são realçados. A con-
vocação feita pelo Comando do 8º Distrito Naval,
designando Veteranos como Instrutores do Curso
de Oficiais RM2 de 2012, o que mostra bem o nível
de prestígio alcançado pela AVCFN. O Curso Bási-
co de Informática realizado no Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo, que ofereceu a opor-
tunidade para a inclusão digital de mais uma Tur-
ma de Veteranos. O GCC, Grupo de Caminhada e
Corrida, que continua angariando novos adeptos.
O acompanhamento de exercício da Força de Fu-
zileiros da Esquadra no Centro de Avaliação da Ilha
da Marambaia e a participação de Comitivas da
AVCFN em cerimônias conduzidas em Unidades
do CFN. A presença dos Veteranos nestes even-
tos, além de mostrar que continuamos ativos, con-
tribui para manter o vínculo com a nossa Marinha -
sem contar com a oportunidade de rever antigos
camaradas.

A foto dos Almirante FN no Salão Sete de  Mar-
ço, com o CAlte (FN) Ferraço ao centro mostra
bem uma das características do nosso Corpo - a
continuidade. São gerações que se sucedem, pro-
movendo inovações e adequações aos novos tem-
pos, mas mantendo os valores de sempre - Espíri-
to de Corpo, Honra, Competência, Determinação e
Liderança.

São estes mesmos valores que vamos celebrar
em breve, na Semana do Veterano, por ocasião do
40º Aniversário da AVCFN. Mas, isto já é assunto
para a próxima edição... Nos encontramos lá!

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

Atendendo sugestão de alguns Veteranos,
o GCC está planejando uma caminhada de
longa duração , que será precedida por orien-
tação técnica e treinamentos. Poderá ser de
quatro a cinco dias, sendo uma das opções o
percurso Ilha das Flores - São Pedro da Al-
deia . Para tal, precisamos saber quantos Ve-
teranos estão interessados em participar. En-
tre em contato com a Secretaria da AVCFN

GRUPO DE CAMINHADA E CORRIDA - GCC
OS ENCONTROS CONTINUAM...

O GCC continua com seus eventos mensais ani-
mados, organizados pela Diretoria de Esportes e con-
tando sempre com o fundamental apoio do Batalhão
Naval, atualmente comandado pelo Diretor Cultural
da AVCFN, CMG (FN) Renato. Graças a este apoio
contamos, nos locais de encontro, com ambulância,
profissionais de saúde, lanche e transporte.

Em 24 de março foi na Quinta da Boa Vista.
Como tem acontecido, os Veteranos foram acom-
panhados por um grupo de familiares, também en-

GCC e o Imperador Pedro II
Acompanhando os Veteranos na

Quinta da Boa Vista

CAMINHADA DE LONGA DURAÇÃO

tusiastas da atividade - ou será que comparecem
só para tomar conta dos Veteranos?...

Em abril o GCC retornou ao Aterro do Flamengo,
para participar da "Corrida da Paz!", evento militar
mundial, promovido pelo Conselho Internacional 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. Na MB, foi coordenada pelo Coman-
dante-Geral do CFN.

por e-mail ou telefone, dê seu nome e infor-
me o seu tipo sanguíneo. Convide um amigo
para participar, assim o nosso grupo aumen-
tará!  Se nossos Bravos Fuzileiros Navais fi-
ze ram uma Marcha  do  R io  a  B ras í l i a ,
totalizando 1.170 Km, porque nós que 'fomos
de ontem, somos de hoje e de sempre' não
podemos fazer uma semelhante, pelo menos
de 130 km? Participe!
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No dia 30 de março, em cerimônia realizada
no 8º Distrito Naval, 54 Guardas-Marinha da Tur-
ma 1/2012 do Curso de Formação de Oficiais
RM2 prestaram juramento à Bandeira.

A AVCFN, atendendo convite do Comando
do 8ºDN, participou do citado Curso com uma
Equipe de Instrução, assim constituída: Cmt
Degani, Conduta Militar; Cmt Mozart, Defesa
Pessoal e Coordenador do Curso; Veterano
Admilson, Comunicações Navais; Veterano
Costa, Armamento Leve (Pistola 9mm), Ordem
Unida e Adaptador.

Apoiados pelo Cmt Mozart, atual Diretor de

AVCFN NO CURSO DE
OFICIAIS RM2 DO 8ºDN

Comunicação da SR São Paulo, e pelo CT(AFN)
Kleber, a missão foi muito bem cumprida, haja
vista o desempenho dos GM na cerimônia de
formatura, realizando exibição tipo 'Pelotão Elé-
trico', com conversão americana e formação de
âncora e as letras 'MB'. Segundo o Veterano
Costa, nosso Diretor Social, foi "uma missão
que acredito ter sido a mais importante desde
que cheguei na AVCFN".

À Equipe de Instrução os cumprimentos pela
destacada atuação, o que enaltece ainda mais
a nossa AVCFN. BRAVO ZULU! ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

Ordem Unida Continência à Bandeira Nacional

CURSO DE INFORMÁTICA DO CIASC

CFN TEM
NOVO ALMIRANTE

Conforme previsto na legislação em vi-
gor, há um percentual de renovação
obrigatória anu-al em todos os pos-

tos e graduações. Assim, este ano ocorreu a trans-
ferência do C Alte (FN) Fernando César para a
Reserva, o qual, tendo sido designado para o Ser-
viço Ativo, continuará comandando o CEFAN e pre-
sidindo a CDM. Em decorrência desta vaga, foi
promovido a C Alte (FN), contando antiguidade a
partir de 31 de março, o CMG (FN) Gilmar Fran-
cisco Ferraço, que será o primeiro Comandante
do Comando de Desenvolvimento Doutrinário do
Corpo de Fuzileiros Navais, a ser ativado na Ilha
da Marambaia, tendo o CADIM como OM subor-
dinada.

O C Alte (FN) Ferraço nasceu em Amparo, SP,
no dia 03 de novembro de 1958, e ingressou na
Escola Naval em 1978. Serviu no 1º Batalhão de
Infantaria de Fuzileiros Navais, Grupamento de
Fuzileiros Navais de Ladário, Centro de Instrução
Almirante Sylvio de Camargo, Comando da Força
de Fuzileiros da Esquadra, Batalhão de Viaturas
Anfíbias, Grupamento de Fuzileiros Navais de
Natal, Estado-Maior da Armada, Comando do
Material de Fuzileiros Navais e no Comando-Ge-
ral do Corpo de Fuzileiros Navais. Comandou o
Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais e o
Centro de Reparos e Suprimentos Especiais do
CFN e foi Adido Naval no Paraguai. É casado com
a Srª Ilma Oneida Marques Machado Ferraço, ten-
do o casal dois filhos, Guilherme e Rodrigo.

Ao  Almirante Ferraço os cumprimentos da
AVCFN, extensivo aos familiares.

Almirantes FN - CAlte Ferraço ao centro

Desde 2010 a AVCFN tem promovido cursos
básicos de informática visando a inclusão digital
dos Associados. Inicialmente conduzidos na
Sede Nacional, foi realizado um novo curso, agora
no CIASC, nosso 'Templo do Saber', com su-
cesso total, fruto da qualidade dos Instrutores e
da excelência das instalações. A formatura des-
ta Turma pioneira foi no dia 9 de abril, em ceri-
mônia realizada no CIASC, seguida de almoço.
São mais 14 Veteranos e um neto de Veterano -
isso mesmo, um neto de Veterano - em condi-
ções de navegar nas ondas da Internet.

A Equipe de Instrutores, coordenada pela
1ºTen (RM2-T) Lídia, foi constituída pelo 2ºSG-
FN-CN Santana, 2ºSG-FN-CN Luiz, 3ºSG-PD
Kênia e Estagiária Tâmara, que receberam me-

recida homenagem dos formandos, por sua de-
dicação e profissionalismo.

Assim, registramos o agradecimento da
AVCFN ao CAlte (FN) Nélio, Comandante do
CIASC, por este magnífico apoio aos Veteranos
Fuzileiros Navais. Aos Instrutores o Bravo Zulu
pela dedicação, paciência e competência. Aos
formandos, os cumprimentos pela conquista.

E aos Veteranos em geral fica a convoca-
ção para compor a próxima turma - entre em
contato com a Secretaria da AVCFN, deixe seu
nome e telefone e aguarde contato da Diretoria
Cultural. Dependendo da disponibilidade de va-
gas poderemos ter dependentes participando
do curso, desde que freqüentando aulas junto
com o Associado.
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Realizada em 19
de março, na Sede
Nacional, foi presidi-
da pelo Presidente
Comandante-Geral
do CFN e de Honra
da AVCFN, AlteEsq
(FN) Marco Antonio
Corrêa Guimarães, e
contou com repre-
sentação do CFN
constituída por Ofici-
ais e Praças. Após
o protocolo inicial de
Sessão Solene, fo-
ram entregues Diplo-
mas de Associados
Beneméritos aos se-
guintes CMG(FN):

- Rogério  Lopes
da Silva, que, como
Comandante do Ba-
talhão Naval, apoiou de forma irrestrita a AVCFN na
preparação e manutenção do prédio da Sede Nacio-
nal, apoio este também prestado em vários eventos
da AVCFN;

- Paulo  Renato  Carvalho de Azevedo, que, como
Comandante da Base de Fuzileiros Navais da Ilha
das Flores, muito apoiou a AVCFN em vários even-
tos, no Rio de Janeiro e em Marataízes;

- Roberto Rossatto , que, como Comandante da
Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, prestou vali-
oso apoio à AVCFN em vários eventos, no Rio de
Janeiro e em Três Corações, MG.

A seguir, o Presidente Nacional fez uma alocução,
alusiva ao Aniversário do CFN e em agradecimento
pelo apoio que a AVCFN tem recebido da Marinha,
em especial do CFN.

O ComGerCFN fez
uso da palavra, agrade-
cendo a presença de
todos, ressaltando que
a presença dos Vetera-
nos e de seus familia-
res nos eventos realiza-
dos nas OM do CFN se
deve ao espírito de cor-
po cultivado por todos
nós, lembrando que so-
mos todos Fuzileiros
Navais, independente-
mente de estarmos no
Serviço Ativo ou na Ina-
tividade. Informou que
durante as duas sema-

204º ANIVERSÁRIO DO CFN

nas que se passa-
ram foram realiza-
dos vários eventos
alusivos ao 204º
aniversário do CFN,
incluindo cerimônia
militar, com a pre-
sença do Ministro
da Defesa e do Co-
mandante da Mari-
nha. Destacou a
especial atenção
que o Comandante
da Marinha tem dis-
pensado ao CFN e
o tratamento cordi-
al do Ministro da
Defesa em relação
à Marinha, citando
que não houve
contingenciamento
nos recursos orça-

mentários da Marinha em 2012. Comentou que o Mi-
nistro da Defesa tem demonstrado interesse em co-
nhecer as atividades do CFN, como a famosa Parada
Noturna. Para concluir, o ComGerCFN enfatizou que o
CFN está crescendo muito, o que também deverá acon-
tecer com a nossa Associação de Veteranos, que, no
futuro, com esforço e perseverança, poderá alcançar o
nível da Associação de Veteranos do CFN Americano,
que, certamente, também iniciou como a nossa.

Também foram agraciados com o Título de As-
sociado Benemérito os seguintes Almirantes que,
como Comandantes de Distritos Navais apoiaram
as Seções Regionais: VAlte Carlos Autran  de Oli-
veira Amaral, 2ºDN; VAlte Rodrigo  Otávio
Fernandes de Honkis, 4ºDN; VAlte Airton  Teixeira

Pinho Fi lho,
3ºDN; VAl te
Walter Carrara
Loureiro, 7ºDN;
VAl te Serg io
R o b e r t o
Fernandes  dos
Santos, 5ºDN. O
Subof ic ia l  FN
José Br i to  dos
Santos, indicado
pela SR Salvador,
também fez jus à
homenagem de
receber o Título
de Benemérito, a
ser entregue por
aquela SR.

 Mesa Diretora

Canto do Hino Nacional

CMG (FN) Rogério

CMG (FN) Rossatto CMG (FN) Paulo Renato

SESSÃO SOLENE DA  AVCFN
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204º ANIVERSÁRIO DO CFN

VAlte Airton – 3ºDNVAlte Carrara – 7ºDN VAlte Fernandes – 5ºDN

ENTREGA DE TÍTULO BENEMÉRITO DA AVCFN AOS COMANDANTES
DE DISTRITOS NAVAIS

Congregar Fuzileiros Navais, demais Militares e
mesmo civis, enfim, todos os que possuem o espírito
de corpo como um valor maior a ser cultivado, é a
razão de ser da Associação de Veteranos do CFN.
Este sentimento, que nos une, proporcionando forças
para vencer as pelejas, ainda que ao fragor da metra-
lha, fica impregnado para sempre em nossos cora-
ções e em nossas mentes, por isso, mesmo quando
deixamos o Serviço Ativo, continuamos a acompanhar
o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, vibrando com o
seu crescimento, com a sua modernização e com o
respeito que desfruta junto à Sociedade Brasileira e
além mar. É esta vibração que nos reúne neste mo-
mento para expressar aos Fuzileiros Navais de hoje, a
homenagem dos Veteranos, os Fuzileiros de sempre,
orgulhosos que estamos pelo nível de excelência al-
cançado pelo CFN no seu 204º aniversário.

Além dos cumprimentos pela marcante data, é

oportunidade também para agradecer pelo fundamen-
tal apoio que a Associação tem recebido da Marinha
- por meio do Comando-Geral do CFN e seus Coman-
do subordinados; da FFE e suas Forças e Unidades
subordinadas; e dos Distritos Navais e Grupamentos
de Fuzileiros Navais, em relação às nossas Seções
Regionais. Este apoio assegura os meios imprescin-
díveis às nossas atividades e proporciona o vínculo
que queremos continuar mantendo, sempre firme, com
a Marinha, iniciado quando, na nossa mocidade, jura-
mos defender o Brasil mesmo que com o sacrifício da
própria vida.

Agradecemos, ainda, a menção feita pelo nosso
Comandante-Geral na Ordem do Dia alusiva ao aniver-
sário do CFN: "No ardor da batalha, nas praias de de-
sembarque e nas frentes de combate, ou simplesmen-
te nos afãs do dia-a-dia, apenas aqueles líderes, que
comandam e conduzem suas frações por meio do

exemplo, serão bem sucedidos. E, personificando os
líderes do Corpo de Fuzileiros Navais, em uma prova
inconteste do exemplo que hoje podemos testemunhar,
vemos os nossos vibrantes veteranos, aqui formados,
mostrando às novas gerações de Fuzileiros Navais o
caminho que devem trilhar." São palavras gentis que
aumentam a chama do fogo sagrado que permanece
acesso no coração de cada Veterano.

Estamos aqui reunidos, também, para cum-
primentar e demonstrar a gratidão dos Veteranos
aos novos Associados Beneméritos, que garanti-
ram à AVCFN as condições para a expansão da
sua área de atuação e para a realização de inú-
meras atividades.

Que o Bom Deus continue protegendo o Brasil, a
Marinha do Brasil, o Corpo de Fuzileiros Navais, a
Associação de Veteranos do CFN e cada um de nós.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

SESSÃO SOLENE - ALOCUÇÃO DO PRESIDENTE NACIONAL

A  Força de Fuzileiros da Esquadra, por meio
da Divisão Anfíbia, ofereceu à AVCFN mais uma
oportunidade para os Veteranos relembrarem
seus tempos de atividades operativas, na Ilha
da Marambaia, entre 26 e 28 de março - come-
çando pela travessia a partir de Itacuruçá, feita
em EDCG (Embarcação de Desembarque de
Carga Geral).

Nos dias 26 e 27 acompanharam oficinas de
adestramento conduzidas pelo 3º BtlInfFuzNav,
nosso Batalhão Paissandu, atualmente coman-
dado pelo CF(FN) Figueiredo. Além da oportuni-
dade para deslocamentos em Viatura Blindada
Sobre-Rodas Piranha, à noite houve palestra so-

VETERANOS ACOMPANHAM ADESTRAMENTO DA FFE NA MARAMBAIA

VAlte Autran - 2ºDN

bre Cidadania e prática com Equipamento de Vi-
são Noturna (EVN).

No dia 28 deslocaram-se para o Centro de Ava-
liação da Ilha da Marambaia (CADIM), onde o atu-
al Comandante, CMG(FN) Guilherme Lima, con-
duziu uma apresentação sobre o Comando de De-
senvolvimento Doutrinário, a ser ativado em abril,
e treinamento no simulador de tiro, encerrando com
um almoço de confraternização - tendo como car-
dápio o famoso "manto sagrado".

Bravo Zulu às Unidades que garantiram a reali-
zação deste marcante evento para os Veteranos:
Batalhão Paissandu, CADIM e Batalhão Naval, que
apoiou com o transporte Rio-Itacuruçá-Rio.
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Presidida pelo Ministro da Defesa, foi realizada em
7 de março, na Fortaleza de São José, Sede dos
Fuzileiros Navais desde 1809. Durante a cerimônia,
além da imposição da Medalha Mérito Anfíbio com
Quatro Âncoras, foi homenageado o Fuzileiro Padrão
de 2012, CB-FN-IF Francisco Edinaldo de Castro,
natural de São Luiz do Curu, Ceará, que já havia se
destacado no Curso de Especialização de 2008, quan-
do foi o primeiro colocado.

 A AVCFN esteve presente com Comitiva e Pelotão
Representativo, que testemunharam a emoção do nos-
so Comandante-Geral ao ler sua Ordem do Dia, em
especial o trecho em que se refere aos Veteranos:

"A liderança é outra crença indissolúvel do Fuzilei-
ro Naval. No ardor da batalha, nas praias de desem-
barque e nas frentes de combate, ou simplesmente
nos afãs do dia-a-dia, apenas aqueles líderes, que
comandam e conduzem suas frações por meio do
exemplo, serão bem sucedidos. E, personificando os
líderes do Corpo de Fuzileiros Navais, em uma prova
inconteste do exemplo que hoje podemos testemu-
nhar, vemos os nossos vibrantes veteranos, aqui for-
mados, mostrando às novas gerações de Fuzileiros
Navais o caminho que devem trilhar."

204º ANIVERSÁRIO DO CFN
CERIMÔNIA MILITAR NA FORTALEZA DE SÃO JOSÉ

AVCFN presente!

Comandante da Marinha cumprimenta o Fuzileiro Naval Padrão Agraciados com a Medalha do Mérito Anfíbio  Veteranos FN Coreanos

Tropa entrando em posição Veteranos brasileiros e coreanos Veterano e "novo FN"
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EVENTOS ALUSIVOS AO 204 0 ANIVERSÁRIO DO CFN

Confraternização com baixados no HNMD

Missa na Igreja da Candelária  Culto na Catedral Presbiteriana Inauguração da Vila Naval Guandu do Sapê

Festa dos Oficiais, por adesão, no Iate Clube do
 Rio de Janeiro Festa das Praças, por adesão, na Casa do Marinheiro

O Aniversário do CFN foi celebrado em
Uruguaiana (RS), com o tradicional Cerimonial de
Arriar da Bandeira, em 7 de março, sendo a pri-
meira solenidade formal realizada no Monumen-
to erigido em homenagem ao Sargento Borges,
Herói de Sebastopol e Associado Excelso da
AVCFN, situado no Trevo dos Fuzileiros Navais,
naquela cidade gaúcha.

Estiveram presentes os Veteranos da Seção
Regional da AVCFN, à frente seu Presidente, o
Comandante Falavigna; a Tripulação da Delega-
cia Fluvial de Uruguaiana, sob o Comando do De-
legado Fluvial, CC(T) Manente, e do Ajudante,
CC(T) Mattos; representação da ASFUMAR (Clu-
be Naval), chefiada pelo seu Presidente Moacir;
o CC(T-RM1) Odilmar, ex-Delegado Fluvial; e o

204º ANIVERSÁRIO DO CFN EM URUGUAIANA
Escultor Ademar
Carvalho ROSSINI,
que esculpiu o bus-
to do SG-FN
BORGES, a quem
foi dada a honra de
guarnecer as
adriças do Estan-
darte do CFN e, no
uniforme da AVCFN,
arriá-lo, como ho-
menagem da SR
UGN, pela obra
ofertada aos Vetera-
nos das barrancas
do Rio Uruguai. 7MAR em UruguaianaBusto SG Borges, Uruguaiana, RS
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Inauguração do PAI

PAI CPesCFN e Sede da  AVCFN

Como parte das celebrações pelo 15º Aniversário do
Comando do Pessoal do CFN, foi inaugurado, em 19MAR,
um Posto de Atendimento a Inativos, localizado ao lado
da Sede da AVCFN, em frente ao HCM, para facilitar o
acesso dos militares da Reserva e Reformados aos ser-
viços prestados pelo Departamento de Inativos do CPesFN.

Passagem de Comando
da BFNIG

CF(FN) DA SILVA assume comando da BFNIG

No dia 4 de abril o CMG(FN) Rozendo passou o
comando da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do
Governador ao CF(FN) Da Silva.

Aniversário do
GptFNRJ

Comitiva da AVCFN participou das celebrações
pelo 49º Aniversário do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro - culto e almoço.

Passagem de Comando
do BtlNav

CMG(FN) Renato assume comando do BtlNav

Em 23 de março o CMG(FN) Rogério passou o
comando do Batalhão Naval ao CMG(FN) Renato, atual
Diretor Cultural da AVCFN.

Veteranos no CADIM com a
primeira turma do QAFP

Comitiva de 55 militares da Turma 1/1981 do

Quadro Auxiliar Feminino de Praças da Marinha

e Grupo de doze Veteranos conduzidos pela CMG

(RM1-T) Nilcéa (integrante da Turma) estiveram

no CADIM em 14 de abril. O programa incluiu pa-

lestra sobre a Ilha da Marambaia, visitas às ins-

talações ocupadas pelas jovens, prática no si-

mulador de tiro e almoço (churrasco) por adesão,

além de sorrisos, olhos marejados de lágrimas,

emoções, recordações e muitas fotos.

Inauguração das instalações da UMEM
Em 14 de março, com a presença do Coman-

dante de Operações Navais, foram inauguradas

UMEM HCamp

as novas instalações da Unidade de Medicina
Expedicionária da Marinha, nas Ilha das Flores.

A  AVCFN esteve presente no 4º Festival Âncora
Social, este ano realizado na ARES São Gonçalo,
Ilha das Flores.

AVCFN no 5ºFAS

UMEM instalações


