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AVCFN PARTICIPA DA
CERIMÔNIA DO DIA INTERNACIONAL

DOS MANTENEDORES DA PAZ

SR SÃO PAULO ORGANIZA
ACAMPAMENTO PARA JOVENS E

PARA VETERANOS

Veteranos presentes no Aniversário da
 Tropa  de Reforço

Rio+Limpo Secretário de Segurança Pública do RJ
cumprimenta Veteranos

CMG(T) Landim,  Amigo do Veterano, passa a  Direção
da CMN

FESTA
PAI-VETERANO

Prevista para 18 de agosto, na Casa do Marinheiro.
Convites na Sede até dia 10 de agosto.

Detalhes na página 2.

DESFILE DE SETE
DE SETEMBRO

Este ano a AVCFN participa pela 10ª vez no RJ.
Descerramento de placa na Sede após o desfile.

Vamos marcar presença!

Seja voluntário. Ofereça às crianças baixadas no
HNMD e seus acompanhantes um pouco do seu

tempo e de suas habilidades.

PROJETO VETERANO
SOLIDÁRIO



    2 ABRIL/JUNHOl  DE 2012O VETERANO

Criada em 4 de maio de 1972
Fundada em 7 de outubro de 1995  -  CNPJ 01.678.208/0001-27

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO
DE  FUZILEIROS NAVAIS

Praça Barão de Ladário, S/N - Ilha das Cobras - Centro
Rio de Janeiro - RJ- Brasil. CEP: 21091-000.

Telefones: (21) 2126-5107 -  (21)2253-1170 e (21) 2233-3162
Presidente: José Henrique Salvi Elkfury
Vice-Presidente: Edison da Silva NunesFilho
Diretor de Comunicação Social: José Carlos Mendes da Costa
Vice-Diretor de Comunicação Social: Lúcio Fernandes de Lucena
Produção Visual: Buenas Palavras Ass. Com. Ltda.
Revisão: Coordenada pela Diretoria da Associação de Veteranos

Fotografia: Alves (AVCFN) e Colaboradores.
Jornalista Responsável: Márcia Miranda - Reg.Mtb 26052/RJ
Tiragem: 4.000 Exemplares.
"A redação é responsável, de acordo com a lei, por toda matéria publicada e, sendo
assim, reserva a si a escolha de colaborações para a publicação.
As publicações assinadas são de responsabilidade de seus autores e não representam,
necessariamente, a opinião do Jornal".

2040  Aniversário  do  CFN 400  Aniversário  da  AVCFN

Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos!
Estamos concluindo o
primeiro semestre de
2012, marcado pelas ce-
lebrações do 40º Aniver-
sário da AVCFN, motivo
de muitos elogios por par-
te de Associados e de vá-
rias pessoas. (Ver Quadro
Prestação de Contas).

Outros fatos também
relevantes marcaram o
segundo trimestre, mos-
trando que a AVCFN continua presente em eventos
da Marinha, em atividades da própria Associação e
em ações em prol da Sociedade Brasileira.

Olhando à frente, já vemos no horizonte a Festa
Pai Veterano, prevista para 18 de agosto, na Casa do
Marinheiro, e o Dia da Independência. Como este ano
estaremos participando pela décima vez do Desfile
de sete de Setembro, após o "Fora de forma!" vamos
nos reunir na Sede Nacional, para o descerramento
de uma placa.

Pretendemos bater o recorde de veteranos pre-
sentes, por isso contamos com sua presença!
ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

- Sessão Solene 11.825,00
- Revista "AVCFN 40 ANOS" 26.345,00
- Edição especial de "O Veterano"   4.919,25
- Seminário AVCFN 40 Anos   3.400,00
- Competições esportivas   1.760,00
- Selo personalizado   3.450,00
- Placas AVCFN 40 anos   3.280,00
- Medalhas, diplomas e diversos   4.066,00
- Programa cultural para as SR      492,00
                                            TOTAL       59.537,25

RECEITAS

Quotas de patrocínio da Revista 43.999,00

Orçamento da AVCFN 15.538,25

                                           TOTAL 59.537,25

SEMANA DO VETERANO
DESPESAS

A Cmt Nilcéa, Coordenadora do Projeto, identifi-
cou as atividades abaixo, no HNMD, visando a partici-
pação dos Veteranos e familiares. Vamos praticar
nosso espírito de corpo!

Interessados podem fazer contato com:
- Secretaria: secretaria@avcfn.com.br; 2233-3162;

2126-5107; 2253-1170;
- Cmt Nilcéa: nilceanoble@hotmail.com; 98885954.

PROJETO "CARRINHO DA LEITURA"
Levar livros ou contar histórias para crianças e ado-

lescentes internados no HNMD.
Freqüência: semanal, pela manhã.
PROJETO "MOMENTOS DE ESPERANÇA"
Oferecer aos acompanhantes das crianças opor-

tunidade de alívio das angústias e preocupações com
artesanato, música-terapia, relaxamento, atividades
manuais, etc.

Freqüência: semanal ou quinzenal, pela manhã.
PROJETO "PELOTÃO DA ALEGRIA - MÉDICOS

DO BOM HUMOR"
Alegrar crianças internadas, com brincadeiras,

teatrinhos, músicas, histórias, jogos, etc.
Freqüência: às 3ªs e 5ªs feiras, pela manhã, às

11h.
Festa para os aniversariantes do

 primeiro quadrimestre

PROJETO VETERANO
SOLIDÁRIO

Esta vez a tradicional Festa dos Aniversarian-
tes foi na Área Recreativa, Esportiva e Social
(ARES) São Gonçalo, mais uma demonstração
de apreço do Abrigo do Marinheiro. Foi também
uma boa oportunidade para os Veteranos conhe-
cerem as instalações daquela nova área de lazer
disponível para a Família Naval.

Compareceram cerca de 300 pessoas, com far-
tura de petiscos e bebidas e ao som do Fuzibossa,
contribuição do Comando-Geral do CFN. Vale re-
gistrar o esforço da Diretoria Social para a realiza-
ção deste evento com o alto padrão peculiar ao
Veterano Costa e sua equipe. Foram arrecadados
157 kg de alimentos, doados para a Creche Pe-
quenos Grumetes na Semana do Veterano.

ANIVERSARIANTES
DE JAN-ABR

Casa do Marinheiro, em 18 de agosto
Churrasco, música ao vivo e sorteio de brindes.
TRAZER 1 Kg DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
Traje: esporte. Não será permitido: bermuda, chinelo
ou camisa sem manga.
Convites retirados na Secretaria até 10 de agosto
- Associados em dia com as mensalidades: gratuito.
- Cônjuge e filhos até 18 anos, registrados na AVCFN:
R$ 25,00.
- Filhos até 10 anos: grátis.
- Aniversariantes de maio a agosto: dois dependentes
gratuitos.
- Convidados de Associados: R$ 50,00.
Os convites serão nominais, com identificação na

FESTA PAI VETERANO - VETERANO PAI
ANIVERSARIANTES DO QUADRIMESTRE MAI-AGO

entrada do salão.
Mesas numeradas, com 4, 6 ou 8 lugares:
- o  Associado escolherá a mesa no momento da re-
tirada do convite.
- lugares vagos serão completados segundo escolha
da Secretaria.
Estacionamento:
- Vaga interna na CMN para os 180 primeiros Associ-
ados a retirar convite.
- Vaga externa para os demais Associados, depen-
dentes e convidados.
- Cada Associado terá direito a apenas um cartão de
estacionamento para vaga interna.

Vamos celebrar a Independência do Brasil com
recorde de Veteranos.

DESFILE DE SETE DE SETEMBRO DÉCIMO ANO NO RIO DE JANEIRO
Após o Desfile: descerramento de placa e

confraternização na Sede Nacional.
Concentração às 6h30 na Sede ou às 8h direto na Avenida.
Uniforme calça bege e camisa pólo vermelha.
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A  AVCFN, atendendo convocação fei-
ta pelo Comandante-Geral do CFN, cons-
tituiu Comitiva formada por 23 Veteranos
voluntários, para participar do projeto
Rio+Limpo, dia 12 de maio, no Morro dos
Macacos, em Vila Isabel, Zona Norte do
Rio de Janeiro. O Rio+Limpo é uma inici-
ativa do RJTV e da Globo Rio, para aju-
dar na conscientização da retirada do lixo.

Os Veteranos, à frente o Diretor Soci-
al Costa e o Diretor de Assistência
Ulisses, reforçaram equipe de Fuzileiros
do CIAMPA, coordenados pelo Chefe de
Gabinete do CGCFN, CMG (FN)
ANDERSON, dedicando um dia de sá-
bado para apoiar este projeto cidadão.

O Comandante-Geral expediu a seguinte men-
sagem sobre o evento: "Agradeço o valoroso apoio
prestado por ocasião da "Operação Rio + Limpo".
O espírito voluntário, a eficiência e o profissionalismo
demonstrados por todos os militares participantes,
em especial pelos alunos do Curso de Formação
de Soldados (CIAMPA) e pelo destacamento de 23
Veteranos, da Associação de Veteranos do Corpo

Nos dias 22 e 23 de maio o Serviço de Assistência
Social da Marinha realizou o Seminário Novos Horizon-
tes, com o propósito de orientar militares e servidores
civis que estejam a dois anos da passagem para inativi-
dade/aposentadoria e respectivos familiares. Como em
2011, a AVCFN contribuiu com apresentação sobre a
Associação e com o depoimento dos Veteranos Vilso
Saraiva e Rocha.

VETERANOS PARTICIPAM
DO RIO + LIMPO

de Fuzileiros Navais, contribuíram, de forma marcante,
para a melhoria da qualidade de vida das comunida-
des beneficiadas, para a prevenção de acidentes em
nas encostas e para fortalecer a imagem da Marinha
do Brasil perante instituições civis e governamentais
participantes. Foram freqüentes as demonstrações
de gratidão e admiração dos moradores para com os
nossos militares. BRAVO ZULU! ADSUMUS!"

Veteranos no Rio + Limpo

AVCFN PARTICIPA DO
PROJETO

NOVOS HORIZONTES

AVCFN no Projeto Novos Horizontes

Cerca de 90 pessoas participaram da confrater-
nização do Dia das Mães e aniversariantes do
quadrimestre, organizada pela Associação Esporti-
va Saco e Maca - AESM ("Saco Mucho") em 26 de
maio. Após a homenagem às Mães e aos aniversa-
riantes, foi feita a entrega de brinde (Revista AVCFN

DIA DAS MÃES NA ASSOCIAÇÃO
ESPORTIVA SACO E MACA

40 Anos) ao Deputado Jair Bolsonaro e ao Vereador
Jose Everaldo, que se tornaram Associados, motivo
de muito orgulho para a AESM. Para abrilhantar ain-
da mais a confraternização, foram sorteados brindes,
também doados pela AVCFN e pelo Veterano
Dagoberto.

AÇÃO SOCIAL EM
SÃO GONÇALO

A  AVCFN esteve presente, por meio da Direto-
ria do Patrimônio, em Ação Social organizada pela
Igreja Evangélica Assembléia de Deus do Bairro
Marambaia, em São Gonçalo, RJ, no dia 26 de maio,
atendendo convite do 2ºSG-FN-IF ALEXANDRE, em
nome da citada Igreja. Os Veteranos Rocha, Bar-
celos e Trajano distribuíram material de divulgação
sobre as diversas possibilidades de ingresso na
Marinha, incluindo o CFN.

Distribuição de brindes Vet Vilso Saraiva relata suas vivências
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A SR São Paulo organizou o Primeiro Acampa-
mento de Veteranos das Forças Armadas do Brasil,
entre 26 a 29 de abril, em Paraibuna, SP, evento cívi-
co-cultural, com finalidade de congregar Veteranos e
conduzir atividades extracurriculares para 57 alunos
da Escola Estadual "Professora Maria Alexandre
Pereira", de São José dos Campos, SP. O acampa-
mento teve o apoio do Comando do 8º Distrito Naval,
do Comando Militar do Sudeste (12ª Brigada de In-
fantaria Leve Aeromóvel), do Grupamento de
Infraestrutura Aeronáutica, do Batalhão de Infantaria
da Aeronáutica de São José dos Campos, da Polícia
Militar do Estado de São Paulo e da Companhia
Energética de São Paulo (CESP), que cedeu a área
e forneceu peixes, aves em extinção e mudas de
árvores.

Os Veteranos das três Forças tiveram oportunida-
de para animadas prosas e assistiram uma exibição
cênica no 6º Batalhão de Infantaria Leve, em
Caçapava, tendo como tema a Batalha de Fornovo di
Taro, um dos confrontos travado pelo Exército Brasi-
leiro na 2ªGM. Foram realizadas palestras sobre as
Forças Armadas e sobre os riscos do uso de drogas;
demonstração da Companhia de Cães de Guerra do
BINFA; soltura de peixes e de aves em vias de

A Brigada Paranaense de Viaturas Militares
Antigas (BPVMA), entidade civil com sede em
Curitiba que congrega preservadores de viaturas
militares antigas (www.bpvma.com.br), mantém
ligação com a AVCFN, por meio das Seções Re-
gionais Sul e Uruguaiana. Conhecida como "Tre-
me Terra", é filiada à Associação Brasileira dos
Preservadores de Viaturas Militares, dispondo atu-
almente cerca de cinquenta viaturas e tem como
missão preservar a história da motomecanização
militar brasileira, mantendo o Museu Vivo de Vi-
aturas Militares de Curitiba, e homenagear os ex-
combatentes da FEB e Veteranos de Missões de
Paz, bem como difundir e a manter os valores
cívicos.

A BPVMA também possui como parte orgâni-
ca o Grupamento Naval Restaurado, com a finali-
dade de preservar viaturas usadas pelo CFN e
difundir as tradições navais, apoiando a AVCFN.
O atual Vice-Presidente da BPVMA é o Veterano
Roberto Soares, integrante da AVCFN. O Vetera-
no Rossini, da SR Uruguaiana, também integran-

SR SÃO PAULO ORGANIZA ACAMPAMENTO
PARA JOVENS E VETERANOS

extinção; e plantio de mudas.
No Domingo, último dia do acampamento, os Ve-

teranos compartilharam animado churrasco de des-
pedida, preparado ao comando do Veterano Amaral
Júnior, e, às 13h, aconteceu a última atividade: ceri-
mônia de Arriamento da Bandeira Nacional. Este foi
mais um grande evento articulado e organizado pela
SR São Paulo, contribuindo para a atuação da AVCFN
na área de responsabilidade social em apoio à Socie-
dade Brasileira e congregando Veteranos das Forças
Armadas. Bravo Zulu!

BRIGADA PARANAENSE DE VIATURAS MILITARES ANTIGAS

te da Brigada Paranaense, participa de exposi-
ções com seu acervo, representando a AVCFN.

No dia 24  de  maio a BPVMA participou da
solenidade do Dia da Infantaria, no 20º Batalhão
de Infantaria Blindado - Batalhão Sargento Max
Wolff Filho, quando homenageou a Arma de

Sampaio realizando exposição estática com par-
te de suas viaturas militares históricas, incluin-
do meios do CFN. Além da BPVMA estiveram
presentes a Legião Paranaense do Expedicioná-
rio, a Associação dos Veteranos do Batalhão
Suez no Paraná e a AVCFN - SR Sul.

Congregando Veteranos das Forças Armadas

Cerimonial à Bandeira

Demonstração do  BINFA

Vet Rossini participa de Exposição em Itaqui-RSBPVMA 1
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Mais uma passagem de comando ocorreu no
5ºDN em sua sede em Rio Grande e isso é sinal
que amigos estão partindo, novos amigos estão
surgindo. Nesse contexto, na manhã de 10 de abril,
em cerimônia presidida pelo Comandante de Ope-

PASSAGEM DE COMANDO DO
5º DISTRITO NAVAL

DIA INTERNACIONAL DOS MANTENEDORES DA PAZ
Em 29 de maio de 1948, as Nações Unidas cria-

ram uma operação para supervisão do cessar-fogo na
guerra árabe-israelense, que foi a primeira missão de
manutenção da paz da ONU. Por este motivo, a data
de 29 de maio foi instituída como "Dia Internacional
dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas". Para
homenagear aqueles que contribuem para um ambi-
ente seguro e estável nos mais diversos recantos do
planeta, foi realizada uma cerimônia militar no Coman-
do da Divisão Anfíbia, presidida pelo Comandante da
Marinha, AlteEsq Julio Soares de Moura Neto.

O Ministro da Defesa, Embaixador Celso Amorim,
destacou em sua Ordem do Dia que "A crescente e
exitosa participação das tropas brasileiras nas diver-
sas missões de paz demonstra o importante papel
assumido pelo Brasil como ator global nos assuntos
afetos à paz e segurança internacionais" e que "Os
membros brasileiros de operações de manutenção da
paz são frequentemente referenciados de maneira res-
peitosa e elogiosa, o que comprova seu elevado grau
de profissionalismo e dedicação no cumprimento de
suas missões."

Também foi lida a Ordem do Dia do Comandan-
te de Operações Navais, AlteEsq Gilberto Max
Roffé Hirschfeld, que fez um resumo do histórico
da participação brasileira em missões voltados

para a manutenção da paz, iniciada "em
1933 quando, ainda sob a égide da Liga das
Nações, o País foi representado por um Ofi-
cial da Marinha do Brasil para mediar o lití-
gio entre a Colômbia e o Peru, na região de
Letícia". Após mencionar as operações ora
em andamento, com destaque para a Mis-
são das Nações Unidas para Estabilização
do Haiti (MINUSTAH) e a Força-Tarefa Marí-
tima da Força Interina das Nações Unidas
no Líbano (UNIFIL), comandadas por Ofici-
ais Generais brasileiros, assim finalizou ho-
menageando os capacetes azuis: "Nas pes-
soas do Contra-Almirante Zamith, Coman-
dante da Força-Tarefa Marítima da UNIFIL,
do CF Canela, Comandante da Fragata Li-
beral, do CF (FN) Gavião, Comandante do
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no
Haiti e do CF (T) Lameiras, mais antigo dos ob-
servadores militares da Marinha em missão, cum-
primento os Mantenedores da Paz de todos os
tempos e reitero o reconhecimento pelos servi-
ços prestados, desejando-lhes felicidade e saú-
de, para que continuem servindo de exemplo para
as novas gerações".

Os cerca de trezentos militares da Marinha do

Brasil que já participaram de missões de paz, pre-
sentes ao evento, desfilaram comandados pelo
VAlte Bento Costa Lima Leite de Albuquerque
Junior, Chefe de Gabinete do Comandante da Ma-
rinha. A AVCFN, mais uma vez prestigiada pelo
Comandante da FFE, VAlte(FN) Fernando Anto-
nio de Siqueira Ribeiro, participou com Pelotão
Representativo, cujo desfile foi motivo de elogio
por parte de várias autoridades.

INAUGURADO O PORTÃO DAS PELÔNEAS
No dia 29 de maio foi inaugurado pelo Comandante da Marinha o Portão das Pelôneas, novo acesso

para o Complexo Naval da Ilha do Governador.

Comitiva Representativa da Seção Regional Sul,
com Sede em Porto Alegre, RS, participou das ceri-
mônias alusivas ao Dia Internacional dos
Mantenedores da Paz realizadas na Delegacia da
Capitania dos Portos em Porto Alegre e no 3º Bata-
lhão de Polícia do Exército.

SR SUL PRESENTE EM
CERIMÔNIAS DO

DIA INTERNACIONAL DOS
MANTENEDORES DA PAZ

Dia dos Mantenedores da Paz em Porto Alegre

AVCFN participa do desfile em continência ao CM

VAlte Bento comanda desfile dos militares da MB que
participaram de OpPazExposição mostra a História da MB nas OpPaz

rações Navais, AlteEsq Gilberto Max Roffe
Hirschfeld, o VAlte Sergio Roberto Fernandes dos
Santos transmitiu o cargo ao VAlte Paulo Cesar
de Quadros Küster. A AVCFN se fez representar
pelas Seções Regionais Sul e Uruguaiana.
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O Veterano Fernando Silveira, Presidente da SR
Brasília, recebeu a Medalha da Vitória, concedida
pelo Ministério da Defesa a militares, civis, policiais
e bombeiros militares, que tenham contribuído para
a difusão dos feitos da FEB, bem como aos que
participaram de conflitos internacionais ou missões
de paz e prestam apoio ao Ministério da Defesa.

A Medalha foi entregue durante a cerimônia do
Dia da Vitória, no Monumento aos Mortos da 2ª Guer-
ra Mundial, no Rio de Janeiro, em 8 de maio, dia que
marca a assinatura do armistício que, em 1945, co-
locou fim daquele conflito.

Em  Assembléia Regional da SR Nova Friburgo,
realizada em 15 de junho, foram eleitos por aclamação
e empossados os integrantes do Conselho Fiscal e da
Diretoria Administrativa Regional para o biênio 2012-
2014. A Assembléia contou com a presença ilustre do
Diretor do Sanatório Naval de Nova Friburgo, CF(Md)
Nardin, e do Vice-Diretor, CF(CD) Coelho, além de re-
presentantes da sociedade Friburguense.

O Veterano Valter, que iniciou o processo de ativa-
ção da SR e chefiou a primeira Diretoria, agradeceu a
Deus, aos familiares, aos Veteranos, à Direção Nacio-
nal e ao SNNF pelo apoio recebido. Motivou a nova
Diretoria a continuar contribuindo com a Sociedade,
lembrando que ainda há muito a fazer pela reconstru-
ção de Nova Friburgo. O Veterano Valter será o Vice-
Presidente no biênio ora iniciado.

O Presidente Regional que assumiu, Veterano Gon-
çalves, invocou a proteção de Deus e expressou seu
orgulho ao assumir o cargo, prometendo dedicar-se ao
trabalho seguindo o propósito da Associação e con-
tando com a participação e a contribuição dos Associ-
ados no desenvolvimento das atividades da SR, sem-
pre com foco nos Veteranos e mantendo o vínculo com
a Marinha, por meio do SNNF.

O Diretor do SNNF cumprimentou a AVCFN por sua
atuação em Nova Friburgo, agradeceu o apoio prestado
à sua OM, que continua à disposição da Associação. A

ANIVERSÁRIO DE NOVA FRIBURGO

Mais uma vez uma Comitiva de Veteranos deslo-

cou-se para a Região Serrana do Rio de Janeiro, com

o apoio do Batalhão Naval, para juntar-se à SR de Nova

Friburgo e participar da cerimônia cívico-militar refe-

rente ao aniversário daquele Município.

Há dois anos lá estivemos para contribuir com a Ma-

SR NOVA FRIBURGO TEM NOVA DIRETORIA
seguir o Presidente Nacional fez uso da palavra e, após
o canto do Na Vanguarda e dos tradicionais Hurras ao
Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzileiros
Navais e à Associação de Veteranos do Corpo de Fuzi-

leiros Navais, a ARO foi encerrada.
Ao Veterano Valter e sua equipe, Bravo Zulu!
Ao Veterano Gonçalves, à nova Diretoria Regional

e ao Conselho Fiscal os nossos votos de bons ventos
e mares tranqüilos, com a proteção do Bom Deus!

A SR São Paulo, representando a AVCFN,
participou das solenidades alusivas ao Aniver-
sário do Corpo de Fuzileiros Navais da Coréia
do Sul - 15 de abril - organizadas em 13 de abril
pela Associação de Fuzileiros Navais Coreanos
Reformados no Brasil, enaltecendo os laços que
unem as duas Associações. A AVCFN ofereceu
uma placa referente à data, tendo recebido um
panóplia como registro do evento. A seguir to-
dos participaram de um jantar com comidas tí-
picas daquele País Amigo, oportunidade para
brindar pela amizade entre Brasil e Coréia do
Sul.

ANIVERSÁRIO DO CFN
DA CORÉIA DO SUL

VETERANO RECEBE
MEDALHA DA

VITÓRIA

DAdmR e CF da SR Nova Friburgo

rinha no socorro às  vítimas da tragédia das águas, atu-

ando no Hospital de Campanha instalado pela Força de

Fuzileiros da Esquadra. Agora retornamos para celebrar,

com a população e com a Tripulação do Sanatório Naval

de Nova Friburgo, que nos acolheu com a fidalguia de

sempre, as conquistas da recuperação do Município.

MANTENHA SEU
ENDEREÇO ATUALIZADO
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Um Pelotão Representativo da AVCFN participou
da cerimônia relativa ao 55ºAniversário da Tropa de
Reforço. Criada em 22 de abril de 1957, com três Uni-
dades subordinadas - Companhia de Reconhecimento
Anfíbio, Bateria de Canhões Automáticos Antiaéreos e
Companhia de Serviços, ao longo destes 55 anos a
Tropa de Reforço cresceu em quantidade de Unidades
e em tarefas, sendo hoje a Força com vocação para a
Logística e a Mobilidade e Contra-Mobilidade dos
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais.

As Funções Logísticas são realizadas pelo Bata-
lhão Logístico de Fuzileiros Navais, pela Unidade de
Medicina Expedicionária da Marinha e pela Companhia
de Polícia, bem como pela Base de Fuzileiros Navais
da Ilha das Flores, também responsável pela centraliza-
ção de atividades administrativas e pela Área de Apoio
de Itaóca, em Itapemirim, ES. Já o Batalhão de Viatu-

55º ANIVERSÁRIO DA TROPA DE REFORÇO
ras Anfíbias, o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros
Navais e a Companhia de Apoio ao Desembarque, além
de contribuir para a interface entre os meios navais e
aeronavais com as Forças de Desembarque, executam
tarefas visando aumentar a mobilidade desta Força e
reduzir a liberdade de manobra dos oponentes.

Após a cerimônia foi inaugurado o Centro de Opera-
ções de Combate do Comando da TrRef, instalação
conectada ao sistema de vídeo conferência da Marinha
e com capacidade de acompanhar 'on line' o desloca-
mento de meios da FFE, contribuindo para as ações
de Comando e Controle dos Grupamentos Operativos.

À Tropa de Reforço os cumprimentos dos Fuzilei-
ros de sempre, muitos ainda com marcantes lembran-
ças de vivências nas Unidades citadas, bem como no
Batalhão Tonelero, que por alguns anos também fez
parte dessa Força. Desfile em continência aos Ex-CmtTrRef

Em 18 de maio a AVCFN esteve presente na ceri-
mônia de passagem de Direção da Casa do Marinhei-
ro (que é também do Fuzileiro...) com Pelotão Repre-
sentativo. O CMG(T) Washington José Landin, que pas-
sou o cargo, recebeu em 2011 o Título de Amigo do
Veterano e, na Sessão Solene referente ao 40º Aniver-
sário da AVCFN, foi agraciado com uma placa, como
reconhecimento aos apoios prestados à nossa Asso-
ciação. O Comandante Landin, hoje também Associa-
do, durante sua profícua gestão à frente da CMN foi
um valioso aliado da AVCFN, cedendo instalações, na
Avenida Brasil e na Ilha das Flores, além de outras
significativas contribuições para nossos eventos, daí
as justas homenagens por ele recebidas.

Na sua Ordem de Serviço, assim se referiu aos
Veteranos: "Ao Contra-Almirante (FN) José Henrique
Salvi Elkfury, Secretário da Comissão de Promoções
de Oficiais e Presidente da AVCFN, que aqui se en-
contra com um grupo de velhos combatentes que os-
tentam seus uniformes vermelhos garança, meu agra-
decimento pelas presenças, e meu apreço e admira-
ção pelo trabalho social em prol daqueles que forma-
ram nas fileiras da Marinha de ontem, pois são exem- CMG(T) LANDIN Amigo do Veterano

PASSAGEM DE DIREÇÃO DA
CASA DO MARINHEIRO

plos dignos para os integrantes da Marinha de hoje e
de amanhã."

Desejamos felicidades ao Comandante Landin e à
sua família, e, à CMG(T) Isabel Cristina da Frota Braga
Sotomayor, que assumiu a Direção da CMN, nossos
cumprimentos e votos de sucesso em tão importante
cargo.

Comandante Landin! Bravo Zulu!

PASSAGEM DE
COMANDO DO

CEFAN
Em 6 de junho ocorreu a passagem de Co-

mando do Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN) e da Presidência da
Comissão de Desportos da Marinha. O CAlte (FN)
Fernando Cezar da Silva Mota passou o cargo
ao  CAlte (FN) Gilmar Francisco Ferraço.

Presidida pelo Comandante-Geral do CFN,
AlteEsq (FN) Marco Antônio Corrêa Guimarães,
a cerimônia contou com a presença de autorida-
des civis e militares, como o AlteEsq (Refº-FN)
Carlos de Albuquerque (Ex-ComGer CFN), e do
Vereador José Everaldo.

A  AVCFN esteve presente, com Pelotão Re-
presentativo, comandado pela CMG (RM1-T)
Nilcéa, para homenagear o Alte Fernando, que
muito contribuiu com nossa Associação e que
agora atuará no Ministério do Esporte. Ao Alte
Ferraço, os votos de sucesso nessa nobre co-
missão.

Veteranos na Passagem de Comando do CEFAN

PREMIO AVCFN DE LIDERANÇA

CIASC - Novos SG-FN

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
(CIASC) e o Centro de Instrução Almirante Milcíades
Portela Alves (CIAMPA) concluíram o primeiro semes-
tre do Ano Letivo de 2012 com cerimônias alusivas ao
encerramento de vários Cursos, contando com a pre-
sença dos Veteranos.

Na ocasião, receberam o Prêmio AVCFN de Lide-
rança os seguintes militares: 2ºTen (AFN) Edson Oli-
veira de Andrade, do Estágio Especial de Guerra An-
fíbia; 3ºSG-FN-MO 85.9005.75 Alvaro Dantas Braga,
do Estágio de Habilitação para SG; 3ºSG-FN-IF
02.1600.56 Bruno Leandro Pereira, do Curso Especi-

al de Habilitação para Promoção a SG; e SD-FN
10.1088.74 Nathan Heffren Batista Garcia, do Curso
de Formação de SD I/2012.

No Curso Especi-
al de Habilitação para
Promoção a SG, no
CIASC, o 3ºSG-FN-
CN Márcio José Ribei-
ro da Costa recebeu
a Medalha Sargento
Borges, por ter sido o
primeiro colocado.
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No próximo mês de agosto vamos celebrar o Dia
dos Pais, com a já tradicional Festa Pai Veterano -
Veterano Pai. É uma boa oportunidade para conhe-
cermos o que pensam dois filhos de seu pai, um Ve-
terano Pai - o estimado Veterano Manoel.

Nascido na Zona Rural da cidade de São Bento do
Uma, Pernambuco, em 31 de Outubro de 1951,
Manoel ingressou no CFN em 1969, no hoje desativado
Grupamento de Fuzileiros Navais de Recife. Transfe-
rido para o Rio de Janeiro, casou-se com Dona Cely e
desse casamento nasceram Robertson, Anderson e
Emanuele Cristina. Transferido para a Reserva em
1998, é o atual Presidente da Associação Esportiva
Saco e Maca, que reúne Fuzileiros Navais e seus
familiares em eventos sociais, culturais e esportivos.
Os dois filhos são Oficiais da Marinha do Brasil.

O Robertson ingressou no Colégio Naval em 1994
e, após a Viagem de Instrução, serviu no Navio Patru-
lha Poti, em Corumbá, MS, de onde saiu, em 2002,
para o Curso de Aperfeiçoamento de Aviação. Atual-
mente, já Capitão-de-Corveta, serve no 2º Es-
quadrão de Helicópteros de Emprego Geral,
em São Pedro D'Aldeia. Segundo o Coman-
dante Diogo Melo, "o fato de poder conhecer
de perto a profissão do meu pai e a maneira
vibrante que até hoje passa a todos quando
fala sobre a sua carreira, fez com que me
motivasse a estudar e ingressar na Marinha".
E tem mais, além da motivação para a Car-
reira Naval: "Agradeço muito pelos valores
que meus pais me passaram, em particular
o meu pai, que sempre fez questão de valori-
zar o respeito, disciplina, honestidade, ami-
zade e incentivo ao estudo".

O Capitão-Tenente Diogo Melo também
encontrou sua vocação na Marinha, tendo in-
gressado no Colégio Naval em 1997. Aperfei-
çoado em Máquinas, serve no Navio

VETERANO PAI  - ORGULHO DOS FILHOS

Veterano Manoel orgulho dos filhos Anderson e Roberto

Aeródromo São Paulo. Sobre o Veterano Manoel re-
lata que "Meu pai foi um grande incentivador para o
meu ingresso na MB, sobretudo devido às inúmeras
visitas que fiz quando criança nas diversas OM em
que serviu, além de nos incentivar e acompanhar nos
estudos para que através dele conquistássemos os
nossos ideais. Meu pai sempre nos orientou e des-
pertou valores semelhantes ao que encontramos na
MB. Hierarquia, disciplina, respeito, amor à MB. A
Marinha para ele foi tão importante e aprendemos a
valorizar e dedicar tudo que temos graças a essa nobre
Instituição e aos nossos Pais. Missão cumprida SG
Manoel! Meu muito Obrigado! Espero, através desse
exemplo, levar entusiasmo aos meus liderados e pri-
mar para que continuemos cumprindo o nosso dever
com excelência".

Após estes belos depoimentos, só nos cabe dizer:
VETERANO MANOEL! BRAVO ZULU! ADSUMUS!

VIVA A MARINHA!

No dia 31 de maio, Comitiva da AVCFN participou
das comemorações pelo 40º Aniversário do Centro
Tecnológico do CFN, atual denominação do nosso
estimado Cresumar, cabendo aos Veteranos entoar o
"Feliz Aniversário" de Villa Lobos e Manuel Bandeira:

Saudamos o grande dia
Em que hoje comemoras
Seja a casa onde mora

A morada da alegria
O refúgio da ventura

Feliz  Aniversário

TRRM de SO do BtlNav

VETERANOS NO
ANIVERSÁRIO DO

CRESUMAR

Veteranos no Aniversário do Cresumar

GCC na Praia Vermelha

O GCC continua com seus encontros mensais.
Em abril, no dia 29, marcou presença na Corrida
dos Intendentes, no aterro do Flamengo. Em maio

GRUPO DE CAMINHADA E CORRIDA

Veteranos na Corrida do Intendente

(26) foi a vez de desfrutar das belezas que a natu-
reza proporciona junto ao costão do Morro da Urca,
na Pista Cláudio Coutinho.

Isaltino José do Nascimento
Adilson de Almeida Soares
Benedito Pereira de Lima
Sólon Pereira Valle
Carlos Henrique da Silva Chavão
Paulo Roberto Malhoque

OBITUÁRIO


