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CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
TEM NOVO COMANDANTE-GERAL

No dia 24 de abril, na Fortaleza de São José,
berço dos Fuzileiros Navais no Brasil desde 1809,

em cerimônia presidida pelo Comandante da Marinha, AlteEsq Julio Soares de Moura Neto,
foi realizada a cerimônia de passagem do cargo de

Comandante-Geral do CFN
do AlteEsq (FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães

ao AlteEsq (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro.
Participaram da formatura representações

de cada OM do Setor CGCFN e
da Força de Fuzileiros da Esquadra,

bem como dos Aspirantes FN da Escola Naval e
da Associação de Veteranos do CFN.

41º Aniversário da AVCFN 39º Encontro de Veteranos do CFN

Vencedores do Torneio de Tiro Presidentes das SR visitam o CIASC Doação de alimentos pela Associação Esportiva
Saco e Maca



    2 ABRIL/MAIO DE 2013O 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".

Mensagem do Presidente

Não foi possível implantar a nova mensalidade (R$

22,00), em vigor desde 01ABR no pagamento de abril

(que saiu no início de maio). Assim, a nova mensali-

dade só será implantada no pagamento de junho (que

sai no início de julho). As diferenças de abril e maio

(R$ 4,00 de cada mês) serão implantadas nos paga-

mentos de junho e julho. Os boletos para os Associa-

dos que não descontam a mensalidade em bilhete de

pagamento foram distribuídos com o novo valor.

No dia 6ABR, nos arredores da cidade mineira de
Barbacena, La Finca ToaToa-Tchê foi cenário de tradi-
cional evento marinheiro, o Cerimonial à Bandeira, que
inaugurou o Mastro daquele aprazível sítio, conduzido
com maestria pelo CMG(Refº-FN) Claudio Almeida de

Prezados Veteranos,
Os meses de abril e

maio foram plenos de ati-
vidades, com destaque
para a passagem de car-
go de Comandante-Geral
do CFN, o 39º Encontro
de Veteranos do CFN e
as celebrações do 41º
Aniversário da AVCFN,
eventos estes plenos de
sucesso e descritos nas próximas páginas. A Festa
alusiva aos aniversariantes do primeiro quadrimestre,
realizada em 20ABR, poderia ter sido mais concorri-
da, pois muitos Veteranos retiraram convite mas não
compareceram.

Olhando à frente já podemos vislumbrar a Festa
Beneficente Pai Veterano (24AGO), bem como exer-
cícios da FFE em Três Corações - MG (agosto) e em
Formosa - GO (outubro). Os períodos específicos
serão informados oportunamente, mas quem estiver
interessado em participar das comitivas já pode dar o
nome na Secretaria ou ao Diretor Social, Veterano
Costa.

Veterano! É importante lembrar que o sucesso des-
tes eventos é caracterizado pela sua presença, por
isso, não deixe de comparecer.

UM MESTRE FUZILEIRO, GAÚCHO,
EM BARBACENA

Figueiredo.
O Comandante Figueiredo, demonstrando sua vibra-
ção pelas tradições navais, organizou o cerimonial
como marca - lá estavam a Guarda, o Gaiteiro e o
Corneteiro - este, o Veterano Samuel.
Para que o leitor conheça o Mestre estimado por vári-
as gerações de Fuzileiros Navais, em especial dos
Artilheiros, nada melhor que o texto a seguir, de auto-
ria do nosso Comandante-Geral, AlteEsq (FN)
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro:

Cerimonial à Bandeira

Cmt Figueiredo e Equipe do Cerimonial

Em 25ABR, logo após reunião da DAdm,
na Sede Nacional, recebemos a visita do Sr.
Marcio Prado Maia, Diretor da Mapma - So-
luções Financeiras, Seguros & Benefícios,
empresa vencedora do processo seletivo
para fornecer o seguro contra acidentes aos
Associados, para, simbolicamente, celebrar
o citado contrato. O seguro já está em vigor
desde 01MAI, conforme encarte distribuído
na edição anterior do nosso jornal.

SEGURO CONTRA
ACIDENTES

NOVO VALOR DA
MENSALIDADE

OBITUÁRIO
01797 – ADELMO NUNES ALMEIDA – RJ – 22ABR
00067 – JOSÉ NOBERTO DE MEDEIROS – RJ – 07MAI
00373 – SEVERINO JOSÉ DE AQUINO – RJ – 14MAI
03487 – OSCAR LUCAS TIAGO FILHO – RJ – 25MAI
01454 – ADEMIR PALMEIRA ARAUJO – BA – 27MAI
01119 – EDSON MANOEL DE SANTANA – PE – 30MAI

"Comandante FIGUEIREDO, gaúcho mineiro, tchê!
Artilheiro vibrante, profundo conhecedor dos "atalhos"
das Pranchetas de Tiro
e dos Ajustes das Régua de Tiro.
Se asas não pode ter na saudosa BQ, nos ares lan-
çou, com precisão,
granadas da gloriosa Artilharia dos Fuzileiros Navais.
Quanta alegria de viver, transformadas em casos con-
tados nas noites frias dos acampamentos
(após o Tiro Noturno), em papos com seus Oficiais,
nas rodas em torno do fogo no chão.
Artilheiro da GQG, Central Guarnição de seu querido
Corpo de Fuzileiros Navais.
Comandante FIGUEIREDO de inúmeros amigos.
De volta à sua querida Barbacena, reencontrou sua
linda alegria de viver,
materializada na essência de um mastro naval,
onde tremula a tradição de sua Marinha do Brasil.
Na finca gaúcha, cravada nas altitudes da Serra da
Mantiqueira, reina a paz,
a feliz calma de um maravilhoso brasileiro.

Pai de todos os Fuzileiros Navais Artilheiros."

PARTICIPE DAS REUNIÕES E
FESTIVIDADES. CONVIDE UM AMIGO!

FAÇA PARTE DA AVCFN
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Em 24ABR, foi realizado na Fortaleza de São
José o tradicional cerimonial de transferência do
Estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais, do
AlteEsq (FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães para
o AlteEsq (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ri-
beiro, que marca a passagem do cargo de Coman-
dante-Geral do CFN.

Em suas palavras de despedida, o Alte Guima-
rães deixou uma bela mensagem para os jovens:
"Acredito nas novas gerações que "vivem o espíri-
to de seu tempo", que são bem informados, estão
constantemente conectados em redes sociais, li-
dam e almejam mudanças em todas as esferas de
suas vidas. Valorizam a inovação e sua maior ca-
racterística é o imediatismo. Esperar por resulta-
dos a longo prazo não faz parte das suas vidas.

Os nossos jovens fuzileiros navais, que condu-
zirão o futuro do Corpo de Fuzileiros Navais, não
estão imunes a essa nova mentalidade. Querem
fazer a diferença e ter a sensação de estar contri-
buindo para a missão da Marinha do Brasil. As-
sim, aos jovens fuzileiros navais, peço que sejam
comprometidos com tudo o que forem fazer. Não
tenham pressa. Não queiram acelerar o processo
natural de aprendizagem que acontece com o pas-
sar dos anos. A vida é curta, sim, a vida é curta,
mas o prazer e a satisfação de aprender, em cada
momento, ao lado de homens e mulheres, nos
exercícios, nas demonstrações, nos adestramen-
tos, nas missões - no Brasil ou no exterior - tornar-
se-ão inesquecíveis, e se esses momentos forem
vividos com intensidade, certamente nada fará seu
ânimo diminuir.

Para que cresçam como homens e profissio-
nais, mantenham sempre uma visão crítica, mas
saibam diferenciar as pessoas e suas condutas.
As pessoas falham, e assim o fazem porque é da
natureza humana evoluir com seus erros. Pensa-
mentos e ideias negativas podem existir. Aliás, são
normais em seres humanos. No entanto, não se
deixem levar por esses caminhos! Não se deixem
iludir por ideias falsas! Afastem-se dos desanima-
dos, daqueles que trazem o olhar opaco e a alma
fria, pois lhes falta o brilho do entusiasmo e o calor
da motivação. Afastem-se deles, pois nada tem a
lhes oferecer."

O Comandante da Marinha, ao expressar seu
agradecimento ao Alte Guimarães, assim resumiu
suas principais realizações: ativação do Comando
do Desenvolvimento Doutrinário do CFN; reconhe-
cimento do Centro Tecnológico do CFN como Ins-
tituição Científica e Tecnológica; recebimento de
viaturas operativas; equipamentos de engenharia;
Viaturas Blindadas "PIRANHA IIIC"; primeiras uni-
dades do Sistema de Armas do Míssil Superfície-
Superfície MS 1.2 AC;  aquisição do Sistema
Lançador Múltiplo de Foguetes ASTROS; entrega
simbólica das chaves aos moradores da Vila Naval
do Guandu do Sapê; gerenciamento dos V Jogos
Mundiais Militares; seleção do CEFAN e do CIAMPA
como centros de treinamento para os Jogos Olím-
picos RIO 2016; assinatura de convênios para apoio
aos atletas de alto nível em modalidades olímpi-
cas como atletismo, levantamento de peso, boxe

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS TEM NOVO COMANDANTE-GERAL

Comandante da Marinha preside a cerimônia

e outras lutas; lançamento dos livros institucionais
"Fuzileiros Navais, confie neles" e "Ilha da Marambaia,
um bem de todos os brasileiros"; e parcerias na área
da Comunicação Social, possibilitando as apresen-
tações das Bandas Sinfônica e Marcial, contribuin-
do para dar visibilidade às atividades da MB.

Da mensagem inicial do Alte Fernando Antonio,
extraímos o seguinte trecho:

"Corpo de Fuzileiros Navais: instituição secular,
oriunda da Brigada Real da Marinha, guardiã das Ins-
tituições Nacionais, parcela indivisível e inseparável
da Marinha do Brasil, facultando a esta a capacidade
única de projetar poder sobre terra, principalmente por
meio   de Operações Anfíbias, de defender as instala-
ções de interesse naval, além de participar em ações
de Operações de Paz, Operações Humanitárias, Ope-
rações de Garantia da Lei e da Ordem, Operações de
apoio à Segurança Pública e de Defesa Civil.

Corpo de Fuzileiros Navais, força de caráter ex-
pedicionário por excelência, com meios materiais e
recursos humanos em permanente condição de pron-
to emprego, consoante com o prescrito na Estraté-
gia Nacional de Defesa.

Corpo de Fuzileiros Navais da honra, competência,

determinação e profissionalismo, de crenças inabaláveis que
nos levam a materializar utopias de gerações anteriores.

Corpo de Fuzileiros Navais de sempre, dos Com-
batentes Anfíbios que defenderam nossa Pátria, imor-
talizados em Memorial erigido neste solo sagrado da
Fortaleza do Patriarca de São José da Ilha das Co-
bras, composto originariamente pelos Fortes de São
José e do Pau da Bandeira e pelo Baluarte de Santo
Antônio, onde muitos Fuzileiros Navais perderam suas
vidas na defesa de seus ideais e crenças, hoje justa-
mente nominado Pátio Almirante Maximiano.

Corpo de Fuzileiros Navais dos Combatentes Anfí-
bios de sempre, reunidos em ativa Associação, onde
continuam prestando serviços à sociedade, nesta ce-
rimônia representados por significativo contingente da
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Na-
vais (AVCFN) da qual muito nos orgulhamos e vibra-
mos com sua presença neste histórico pátio."

Ao Alte Guimarães o registro da gratidão dos Vete-
ranos por ter respondido "sim" a todas as nossas so-
licitações.

Ao Alte Fernando Antonio, os votos de sucesso dos
Fuzileiros de Sempre.

ADSUMUS!

Formatura com Unidades do Setor CGCFN, da FFE, Aspirantes e Veteranos - ou seja, os Fuzileiros de Sempre
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 Homenagem ao Presidente de Honra

Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais Batalhão Naval

Base Naval de Natal  Associação de Veteranos Fuzileiros Navais Coreanos Delegacia Fluvial de Uruguaiana

410 ANIVERSÁRIO DA AVCFN
SESSÃO SOLENE
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 VAlte Gambôa - Associado Benemérito CMG Carlos Gomes - Associado Benemérito

 CC Mattos - Associado Honorário Amigos do Veterano

Amigos do Veterano Amigos do Veterano Cmt Gil e Cmt Souza Coutinho
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SO Mattos  SO Danúbio

SO Moreira SO Ivo

Representantes da Família Pereira de Lima recebendo homenagem Família Pereira de Lima
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As celebrações alusivas ao 41º Aniversário da AVCFN
foram marcadas por vários eventos, além da Sessão
Solene realizada no CEFAN e do 39º Encontro de Vete-
ranos do CFN, organizada pelo CGCFN, no CIASC.

Em termos de responsabilidade social, Comitiva
de Veteranos esteve no HNMD, juntamente com o
ComGerCFN, em 18ABR, visitando os Fuzileiros bai-
xados, e, em 30ABR, outra comitiva foi à Creche Pe-
quenos Grumetes, para entregar alimentos coletados
pela AVCFN.

Na visita ao HNMD, foram premiadas as Unidades
do CFN que se destacaram na Campanha de Doação
de Sangue organizada pelo CGCFN no contexto do
205º Aniversário do CFN: Centro de Instrução Almiran-
te Milcíades Portela Alves e Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio de Janeiro. Os Comandantes, CMG(FN)
Giovanni e CMG(FN) Ricciardi, respectivamente, re-
ceberam do Diretor do HNMD, CAlte (Md) Paulo César,
televisores de 52 polegadas para suas OM.

Como evento esportivo, tivemos o Torneio de Tiro
AVCFN, realizado com o apoio da Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador, nas categorias Vetera-
no, Militar da Ativa e Feminina.

Aproveitando a vinda das representações das Se-
ções Regionais, foi realizado mais um Encontro dos
Presidentes das SR, para troca de experiências entre
as SR e acertos administrativos com a DAdm. Este
ano foi no CIASC, o que permitiu aos Veteranos das

SEMANA DO VETERANO

Visita aos baixados HNMD

Comitiva das SR visitando o CIASC  Veteranos capricham na pontaria Visita ao Museu do CFN

SR conhecerem a modernização feita nas instalações
do antigo CIAdestCFN.

No dia 5MAI cerca de cem Veteranos das SR apro-
veitaram o belo dia ensolarado para visitar o Espaço

Cultural da Marinha, incluindo agradável passeio marí-
timo na Baía da Guanabara a bordo do rebocador
Laurindo Pitta, e o Museu do CFN, com o valioso apoio
do Batalhão Naval.

Em 9ABR foi realizada Sessão Solene no Co-
mando do 8ºDN, ocasião em que foram entregues
os Títulos de Associado Benemérito ao General de
Exército Adhemar Machado da Costa Filho e ao
Vice-Almirante Luiz Guilherme Sá de Gusmão e
de Associado Honorário ao CMG (RM1-T) Jorge
Faria Franco Júnior e ao TCel Int FAB Élbio de
Souza.  General Adhemar e Almirante Gusmão com os

Veteranos

Entrega do Diploma ao Cmt Franco

SESSÃO SOLENE EM
SÃO PAULO



8 ABRIL/MAIO DE 2013O VETERANO

Homenagem dos Veteranos
Coreanos ao ComGerCFN

Veterano Francisco
Leite de Andrade

Veteranos prontos para 'entrar em campo'

Veteranos da Brigada Paraquedista - EB  Veterano Falcão com futuros FN AMIRCAM - Rio Grande-RS

VAlte Fernando comandando o desfile  Vibração da Guarda Bandeira SR Salvador

Tenente Cyrillo - Veterano mais idoso

390 ENCONTRO DE VETERANOS DO CFN
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Ala Feminina - SR Salvador SR Natal SR Sul

SR Uruguaiana SR Belém SR São Paulo

CMG(RM1-FN) Muniz comandando os Veteranos ComGer com os baianos Cariocas e baianas

Confraternização geral Escoteiros do Mar - ARES São Gonçalo
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Em 28MAR foi realizada Assembléia Regional Or-
dinária, em Uruguaiana, para apreciação do Relató-
rio de Atividades e de Prestação de Contas da Dire-
toria Administrativa Regional e eleição e posse da
nova Diretoria da SR que 'guarnece' nossa fronteira
nos pampas.

A única chapa inscrita, tendo como Presidente o
Veterano Jorge Newton Rossini, foi eleita por acla-
mação. Aos novos dirigentes os votos de 'bons ven-
tos'.

É com grande satisfação cumpro o dever de ex-
pressar ao Comandante Jayme Falavigna Filho o re-
conhecimento da AVCFN por sua atuação à frente da
SR Uruguaiana. Desde que foi lançado o desafio de
ativar uma SR e, assim, novamente desfraldar o Es-
tandarte do CFN, recolhido desde a desativação do

SR URUGUAIANA TEM NOVO PRESIDENTE

A SR Recife, aderente à Missão da AVCFN,
que começa com o verbo 'congregar', realizou mais
uma confraternização, desta vez na Escola de
Aprendizes Marinheiros de Pernambuco.

Precedida por canto do hinário oficial (Cisne
branco, Na Vanguarda, Regimento Naval e Can-
ção da AVCFN), apresentação do fotógrafo da
EAMPE, MN Linconn e show musical, contou com
almoço, alegria de todos e animada dança, cada
casal mostrando suas habilidades na ginga e no
pé, conforme o ritmo exigia.

O evento foi marcado pela harmonia, satisfa-
ção e elogios pela escolha e concepção desse
novo espaço pelo Comandante da EAMPE, CF
Campbell - o que também caracteriza a Missão da
AVCFN, ao manter o vínculo com a Marinha.

Corrida da Paz em Recife - Na primeira fila Cmt
Grilli, Cmt Batista e Veteranos Adelgizo e Brasil

No período de 26 a 28 de abril, foi realizado na
Colônia de Férias dos Borracheiros em Praia Grande-
SP, o 4º Encontro da 1ª Turma de 1973 do Grupamento
de Fuzileiros Navais de Santos.

Disse o Veterano Alves, Diretor Social da SR São
Paulo: "como nos encontros anteriores, ficamos mui-
to felizes em rever tão valiosos amigos, pois nos co-
nhecemos com apenas 17 anos e, após 40 anos, pa-
rece que nunca nos separamos, continuamos exer-
cendo o espírito de corpo dos Fuzileiros Navais que
nunca nos deixou".

CONFRATERNIZAÇÃO EM RECIFE
Parabéns ao Comandante batista e Veteranos

do Recife.
Muito obrigado ao CF Campbell e à Tripulação

da EAMPE!

Veteranos do Rio de Janeiro e de Nova
Friburgo participaram, em 16MAI, da cerimônia
cívico-militar alusiva ao aniversário daquele Mu-
nicípio da Região Serrana do RJ, como tem ocor-
rido desde a ativação da SR, em especial depois
da participação dos Fuzileiros de Sempre no Hos-
pital de Campanha organizado pela Força de
Fuzileiros da Esquadra para apoiar as vítimas da
tragédia das águas, em 2011. Nossa Comitiva
foi acolhida com especial fidalguia no Sanatório
Naval de Nova Friburgo e o CF(CD) Paulo Arthur
Braga Coelho Junior, Vice-Diretor do SNNF e
Amigo do Veterano, enviou a seguinte mensa-
gem à AVCFN: "... meus agradecimentos pela
presença dos Veteranos em nosso Desfile Co-
memorativo dos 195 anos da cidade de Nova
Friburgo. Tal presença que sempre abrilhanta
nossos eventos, teve, desta vez, sua importân-
cia em muito aumentada. Visualizar a vibração e
sentimentos de orgulho e honra ainda vivos nos
Veteranos corações dos componentes da Asso-
ciação me fizeram ter ainda mais orgulho de ser
oficial da Marinha do Brasil. Somente para ilus-
trar, vi bravos Veteranos desfilando com lágrimas
nos olhos por estarem cumprindo seus papéis
junto à sociedade. Vi a forma como os mesmos
vivem até hoje o prazer de servir à pátria. e me
emocionei quando vários deles vieram até mim
para agradecer por algo que na verdade deveria
ser eu a agradecer. Quero que transmita ainda
ao Almirante minha total lealdade a ele e à Asso-
ciação por ele presidida e o meu orgulho maior
de ser hoje "Amigo da Associação de Veteranos
Fuzileiros Navais".  ADSUMUS!"

Parabéns a Nova Friburgo! Bravo Zulu ao
SNNF!

CF(CD) Coelho comandou o desfile em
Nova Friburgo

ANIVERSÁRIO DE
NOVA FRIBURGO

Encontro de Veteranos de Santos

ENCONTRO DE VETERANOS DE SANTOS

ELEIÇÕES EM BRASÍLIA
A Diretoria Administrativa Regional e o Conselho

Fiscal da SR Brasília foram eleitos por aclamação
em 25MAI, para o biênio 2013-2015 - apenas a
DAdmR teve pequenas modificações em relação ao

Grupamento de Fuzileiros Navais de Uruguaiana, o
Comandante Falavigna esteve à frente da faina. Em
28FEV2009, a reunião realizada na Sede da Associ-
ação de Fuzileiros e Marinheiros Inativos de
Uruguaiana (ASFUMAR) concretizou a idéia conce-
bida em setembro de 2008, durante visita oficial de
Comitiva da AVCFN comandada pelo VAlte (Refº-FN)
Fernando do Nascimento, por ocasião da Semana
Farroupilha. Desde então o Comandante Falavigna
dedicou-se com empenho aos assuntos da SR, de-
vendo-se destacar também o ótimo relacionamento
com a ASFUMAR, com a sociedade local e com as
autoridades municipais.

Por isso, registro os merecidos agradecimentos
da AVCFN ao Comandante Falavigna.

BRAVO ZULU! ADSUMUS!

período anterior. Ao Veterano Silveira e demais inte-
grantes da Direção Regional os parabéns pelo tra-
balho realizado e nossos votos de sucesso nessa
nova jornada.
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No dia 28ABR foi realizada na Associação Espor-
tiva Saco e Maca (AESM) uma Festa Beneficente,
em homenagem ao aniversário dos Veteranos Lucena
e Moura, quando foi servida uma suculenta feijoada à
moda Dagoberto.

Beneficente porque houve uma campanha de ar-
recadação de alimentos não perecíveis fim doação,
ação coordenada pelo Diretor de Assistência da

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA SACO E MACA
REALIZA AÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL

Aniversariantes Lucena e Moura Entrega dos alimentos

AVCFN, Veterano Ulisses, e a digníssima esposa, D.
Altenira. Foram arrecadados 384 quilos de alimentos,
entregues à Entidade Filantrópica Obra de Assistên-
cia à Infância de Bangu, instituição 'afilhada' da BFNIG,
por comitiva composta pelos Veteranos Lucena,
Moura, Manoel, Pedro e Alves e pelo Sargento
Samenezes da BFNIG.

Parabéns a todos que contribuíram para o suces-

so da campanha e o nosso agradecimento ao Síndi-
co do Condomínio Almirante Alves Câmara, Sr.
Nivaldo, que cedeu o espaço para o evento. Agrade-
cimento especial ao imprescindível apoio do Coman-
dante da BFNIG, CMG (FN) Da Silva, que apoiou na
faina de recolhimento, armazenamento e entrega dos
donativos na referida entidade.

BRAVO ZULU!

ARES São Gonçalo - 18MAI

 Festival Âncora Social

DESCONTOS ESPECIAIS PARA A FAMÍLIA NAVAL.
NÃO FECHE SEGUROS SEM FALAR CONOSCO.

Aniversariantes do Quadrimestre na ARES
São Gonçalo - 20AGR

VETERANO LUCAS,
UM GRANDE EXEMPLO DE VIDA

Por todos muito estimado, o Veterano Lucas partiu para sua
derradeiraMissão levando nossa saudade e deixando seus exemplos de

determinação e espírito de corpo.
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VAlte (FN) Leitão passa o CPesFN ao VAlte (FN)
Alexandre

GM(FN) Franco de Marquet Freitas, concludente do
Estágio Especial de Guerra Anfíbia, recebe o Prêmio

AVCFN de Liderança

 Comandante de Operações Navais preside cerimônia
na FFE - Alte Fernando Antonio passou o comando ao

Alte Gomes da Luz

VAlte (FN) Alexandre passa o comando do CEFAN ao
CAlte (FN) Rodrigues

Ativação do CDDCFN

MOSTRA DE ATIVAÇÃO DO COMANDO DE
DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO DO CFN

Em 1980 o CFN teve marcante ponto de
inflexão na sua evolução, com a ativação do Ór-
gão de Direção Setorial Comando-Geral do CFN
e a criação do posto de Almirante-de-Esquadra
(FN), o que representou a inclusão do Coman-
dante-Geral do CFN no Almirantado. Desde en-
tão, o Setor CGCFN vem aprimorando sua estru-
tura organizacional, sempre focada nas suas com-
petências - Recursos Humanos, Material e Dou-
trina. Estas competências estavam presentes, de
alguma forma, nos Departamentos do CGCFN e
do Comando de Apoio do CFN que, em 1997, foi
desmembrado nos Comandos do Pessoal e de
Material de Fuzileiros Navais.

As atribuições relativas ao estudo e pesquisa
de assuntos de interesse para a doutrina anfíbia,
nos primeiros momentos do CGCFN cabiam a uma
Divisão do Departamento de Material, depois,
transformada em Departamento, e, mais recente-
mente, levaram à criação do Centro de Estudos
do CFN, que funciona no Centro de Instrução Al-
mirante Sylvio de Camargo (CIASC).

Em 16 de abril, Comitiva da AVCFN testemu-
nhou mais um importante passo na evolução do
Setor CGCFN: a Mostra de Ativação do Comando
do Desenvolv imento Doutr inár io  do CFN
(CDDCFN). Tendo em vista suas tarefas, na mes-
ma cerimônia o Centro de Avaliação da Ilha da
Marambaia (CADIM) passou à subordinação do
CDDCFN. Nas palavras do ComGerCFN, AlteEsq
(FN) Guimarães, "concretiza uma antiga, plane-
jada e esperada expectativa do CFN, equiparan-
do e potencializando os três setores de compe-
tência do Comando-Geral" e que "... aponta para
o desenvolvimento de capacidades operacionais,
que orientarão o preparo, e para o Sistema de
Gestão do Conhecimento do Corpo de Fuzileiros
Navais, que o aprimorará, de acordo com a evolu-
ção dos sistemas de armas, das formas de se
combater e da complexidade dos ambientes
operacionais, e com os resultados de experimen-
tações e validações".

O CAlte(FN) Nélio, ao assumir o cargo de Co-
mandante do CDDCFN, cumulativamente com o
comando do CIASC, destacou que "o Conheci-
mento tem se mostrado um ativo intangível capi-
tal para as organizações, não sendo diferente no
CFN. Neste sentido, o CDD surge para aprimorar
a capacidade do CGCFN em gerenciar a busca,
armazenagem, desenvolvimento, acompanhamen-
to, avaliação, disseminação e proteção de conhe-
cimentos, o que será feito por meio do Sistema
de Gestão do Conhecimento de Fuzileiros Na-
vais... Além desta tarefa principal, o CDD estará
em condições de, em sendo solicitado, apoiar o
adestramento do setor operativo, nos moldes já
testados pelo Centro de Estudos no ano passa-
do, e pelo CADIM há algum tempo".

Bons ventos ao CDDCFN!

CERIMÔNIAS EM UNIDADES DO CFN


