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Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos,
Estamos iniciando

mais um ano, já com
muitas atividades, confor-
me as notícias desta edi-
ção. Destaco a realiza-
ção da AGE, com rele-
vantes temas aprovados,
como a contratação de
seguro contra acidentes
para todos Associados, e
a Sessão Solene alusiva
ao 205º Aniversário do
CFN, bem como várias ações desenvolvidas pelas
SR. Orientações sobre o seguro constam de encarte
com que acompanha esta edição.

Lembro que no início de maio teremos a Semana
do Veterano, com os seguintes eventos já agendados:
Sessão Solene pelo 41º Aniversário da AVCFN, no
CEFAN, em 3MAI, e o 39º Encontro de Veteranos do
CFN, no CIASC, em 4MAI. Para mais detalhes, des-
tes e de outros eventos, solicito consultar o site da
AVCFN.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

Mais um dia estamos juntos
Trazendo novos assuntos

Dos fatos acontecidos
A AISP tem muitos anos
E na casa dos veteranos
Os casos são resolvidos

Agradeço o acolhimento
E neste belo momento
Parabenizo Maria João
Na casa dos Veteranos
Estamos comemorando

Nesta Associação

Saúdo as três Bandeiras
Bem no meio a brasileira

E nosso povo varonil
Parabéns aos veteranos
Nos mares e oceanos
É Marinha do Brasil.

Luiz Carlos Campos
Doutor Resolve RJ Rua Santa Clara,
75 / loja 1203 - Copacabana - Rio de
Janeiro, RJ

Comitiva da Sociedade de Amigos da Mari-
nha, incluindo o Veterano Gabriel, embarcou na
Fragata União em 27FEV, para acompanhar
manobras durante a SOAMAREX 2013.

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO
DA 5ªAISP

Reunião do Conselho da 5ªAISP

A  AVCFN recebeu na Sede Nacional, em 28FEV,
o Conselho Comunitário de Segurança da 5ª Área In-
tegrada de Segurança Pública - Centro Histórico e San-
ta Teresa. O Conselho, presidido pela Professora Ma-
ria João Bastos Gaio, reúne representantes do poder
público e da sociedade civil para identificar problemas
e buscar soluções relativas à segurança da região sob
sua jurisdição.

Além de uma manhã com profícuo trabalho em prol

das comunidades abrangidas pela 5ªAISP, os inte-
grantes do Conselho puderam conhecer um pouco da
Marinha e dos Fuzileiros Navais. Ao final, a Profª Ma-
ria João agradeceu pela acolhida dos Veteranos.

Um dos integrantes do Conselho, fotógrafo e poe-
ta, brindou a platéia com o seguinte poema:

Em 15MAR, o Veterano CC (Refº-AFN) José Carlos
Mendes da Costa foi agraciado com o Título de

“Intendente Honorário”

Em resposta à convocação feita pelo comando do
Primeiro Distrito Naval, a AVCFN e a Secretaria da
Comissão de Promoções de Oficiais entregaram ao
Serviço de Assistência Religiosa daquele Comando,
em 17JAN, 315 kg de alimentos, encaminhados aos
desabrigados via Cruz Vermelha. Veteranos e Tripula-
ção da Secretaria da CPO contribuíram com alimen-
tos ou com valores em espécie, sendo os mantimen-
tos adquiridos por equipe constituída pelo Diretor de
Assistência, Veterano Ulisses, e representante da
CPO.

APOIO AOS
DESABRIGADOS

 DE XERÉM

SOAMARINOS EMBARCAM
NA FRAGATA UNIÃO

OPORTUNIDADE PARA VETERANOS
A Empresa Doutor Resolve, que tem como visão

ser reconhecida como a mais eficiente e desejada
empresa no ramo de reparos e reformas de imóveis
residenciais e comerciais, seleciona militares da re-
serva do CFN, para atuar na Zona Sul do Rio de Ja-

neiro nas seguintes modalidades: pedreiro azulejista,
gesso, pintura, carpintaria e telhado, hidráulica, eletri-
cista, ar condicionado; bombeiro gasista; pintura pre-
dial; e supervisor de equipes.

Agendar entrevista pelos telefones 3208-2095 /
8656-5555 ou diretamente com o CMG Campos, no
telefone 8656-5555, informando ser candidato originá-

rio do CFN. Os currículos devem ser enviados para o
e-mail: rj.zonasul@doutorresolve.com.br. Mais deta-
lhes no site www.avcfn.com.br.
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Conforme divulgado por meio de Edital, por
encarte distribuído na edição outubro-dezembro do
jornal O Veterano e pelo site da AVCFN, foi realiza-
da a AGE prevista para 28FEV. A Mesa Diretora foi
composta pelos VAlte (Refº-FN) Fernando do Nas-
cimento e Moacyr Monteiro Baptista, respectivamen-
te Presidente e Vice-Presidente do Conselho
Deliberativo e Consultivo.

Todas as propostas apresentadas foram aprova-
das por unanimidade, a saber:

- Plano Estratégico Organizacional (PEO AVCFN
2022). Texto disponível no site.

O Grupo de Caminhada e Corrida reiniciou
suas atividades em 28JAN  com excelente pa-
lestra proferida no CEFAN pela Tenente Gabriela
sobre a importância da atividade física, em es-
pecial na terceira idade. A seguir o Grupo parti-
cipou de atividades práticas com a Professora
Alessandra.

Em 24FEV o GCC participou, com o sempre
presente apoio do Batalhão Naval, da Corrida da
Paz ou "CISM Day Run", na Praia do Flamengo.
Evento criado em 2006 pelo Conselho Internacio-
nal do Esporte Militar (CISM), compreende uma
jornada esportiva em vários países na mesma
data, sem fins competitivos, para promover práti-
ca esportiva e interação com a sociedade, como
forma de contribuir com a paz mundial. No Rio de
Janeiro, coube ao Comando-Geral do CFN orga-
nizar o evento, na Praia do Flamengo, com parti-
cipação de representações de várias Unidades.

Os eventos dos meses seguintes serão
anunciados oportunamente. Os Veteranos es-
tão convidados a integrar o GCC, bem como
participar do Projeto Veterano em Forma (ter-
ças e quintas, atividades físicas variadas, no
CEFAN, às  9h).

 AGE 28FEV2013

 Palestra da Tenente Gabriela

Prática com a Profª Alessandra

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- Aplicação dos recursos do consórcio para aqui-

sição de imóvel na caderneta de poupança do Fundo
de Reserva, com a condicionante de ser, oportuna-
mente, aplicado em aquisição de imóvel.

- Contratação de seguro em grupo, contra aciden-
tes, para todos Associados.

- Aumento da mensalidade para R$ 22,00, a partir
de abril de 2013, o qual já inclui o custo do seguro
contra acidentes.

- Registro, em ata, dos dados das atuais Seções
Regionais, para inscrição na Secretaria da Receita
Federal, para obtenção de CNPJ.

SESSÃO SOLENE EM
NOVA FRIBURGO

A SR Nova Friburgo, ativada em 2010 na Re-
gião Serrana do Rio de Janeiro, vem realizan-
do um excelente trabalho, sempre em coorde-
nação com o Sanatório Naval de Nova Friburgo
(SNNF), que muito tem apoiado a AVCFN. Em
agradecimento pelo prestígio concedido à
AVCFN, o CF(Md) Antonio Carlos Barbosa
Nardin Lima, que passou o cargo de Diretor da-
quela OM, foi agraciado com o Título de Asso-
ciado Benemérito, entregue durante Sessão
Solene realizada em 20FEV, no SNNF.

Ao CF(Md) Nardin os nossos agradecimen-
tos e votos de felicidades na nova comissão!

Homenagem ao CF(Md) Nardin

GCC REINICIA ATIVIDADES

GCC Pronto Veteranos em Nova Friburgo



4 JANEIRO/MARÇO DE 2013O VETERANO

Em 7 de março, data magna dos Fuzileiros Na-

vais, foi realizada cerimônia militar na histórica For-

taleza de São José, presidida pelo Comandante da

Marinha, AlteEsq Julio Soares de Moura Neto, com

eventos da já tradicional Parada Após o Pôr do Sol,

tais como Cerimonial à Bandeira, demonstração de

ordem unida silenciosa, evoluções da Banda Mar-

cial e apresentação da Banda Sinfônica -

enriquecida com a participação do pianista Artur

Moreira Lima e da cantora Rosimery.

Na Ordem do Dia, o AlteEsq (FN) Marco Anto-

nio Corrêa Guimarães, Comandante-Geral do CFN,

tendo como referência versos de Fernando Pessoa,

destacou que "Ou-

saram  aqueles Sol-

dados-Marinheiros,

ao deixarem sua ter-

ra natal, suas coi-

sas e seus sonhos,

na maior expressão

de determinação e

lealdade, caracte-

rísticas que amalgamaram o Espírito de Corpo dos

Fuzileiros Navais... Ousaram  os Fuzileiros Navais

quando, obedecendo a ordem do Príncipe Regen-

te, desembarcaram e conquistaram Caiena, garan-

tindo ao Brasil o território do atual estado do Amapá,

em resposta à invasão de Portugal por tropas fran-

cesas. A competência, a projeção de poder e a na-

tureza expedicionária se juntavam às característi-

cas primeiras, determinação e lealdade... Ousa-

ram  os Fuzileiros Navais ao embarcarem nos navi-

os de nossa Marinha, desde as lutas pela consoli-

dação de nossa Independência, passando pelos dois

grandes conflitos mundiais do século passado e

contribuindo com tropas nas missões de paz de

caráter terrestre e naval nos dias de hoje... E, por

terem ousado  ao longo de toda a sua história na

defesa da soberania e dos interesses da nação,

entregaram ao altar da Pátria, a vida, 1622 Fuzilei-

ros Navais. Este legado, forjado na têmpera da hon-

ra, competência e determinação expressam uma

grandiosa saga que não nos permite negligenciar

um só instante".
O ComGerCFN exaltou que importa "Prosseguir

e exaltar a determinação  dos Fuzileiros Navais
de hoje que, sem descuidar das conquistas do pas-
sado, avançam resolutos, rumo a novas, ousadas
e maiores conquistas... Prosseguir e exaltar a

205º ANIVERSÁRIO DO CFN
audácia  e a crença  no futuro. Dirijo, neste instan-

te, palavras de incentivo aos jovens Fuzileiros para

que mantenham a crença  no futuro da Marinha do

Brasil e do Corpo de Fuzileiros Navais. Crença que

acompanha o Veterano Fuzileiro Naval, nosso "Fu-

zileiro de Sempre", que com seus cabelos

embranquecidos, pelo tempo e pelo trabalho, dela

jamais abriu mão.". O Alte Guimarães encerrou sua

OD lembrando que "Serão audazes  os Fuzileiros

Navais de sempre ao fazermos de nossas carrei-

ras um sacerdócio, sob a proteção de Deus, na

vanguarda que é Honra  e Dever! " Estes Fuzileiros

de sempre foram lembrados na reverência aos 1.622

Fuzileiros que perece-

ram em combate, na im-

posição da Medalha

Mérito Anfíbio com Qua-

tro Âncoras e na entre-

ga do prêmio Fuzileiro

Padrão 2012 ao CB-FN-

IF Carlos Alarico Meira

Alves, oriundo do Bata-

lhão de Operações Ribeirinhas.

A cerimônia foi emocionante do início ao fim.

Na abertura, entre o SD-FN José Oliveira Alvim, ves-

tindo o uniforme 1808, e o Veterano Ulisses, tra-

jando o uniforme da AVCFN, estava o CMG(FN) Ale-

xandre Mariano Feitosa, agraciado com o Prêmio

Faz a Diferença, categoria Mundo, do Jornal O Glo-

bo, por sua atuação na primeira missão da ONU na

Síria, como coordenador da logística, quando so-

 Busto da Acadêmica Rachel de Queiroz

 Banda Marcial - na marca!

"É o tempo da travessia......
 E se não ousarmos fazê-la...
 Teremos ficado para sempre
 À margem de nós mesmos...."

freu um AVC. Ao final, especial homenagem às mu-

lheres, com entrega de lembrança à Srª Sheila,

esposa do Comandante da Marinha, à CAlte (Md)

Dalva, primeira Oficial General das Forças Arma-

das, e à cantora Rosimery, concluindo com a inau-

guração de busto da Acadêmica Rachel de Queiroz

no Pátio Almirante Maximiano.

No dia 20MAR a AVCFN realizou Sessão Solene

alusiva ao aniversário do CFN, na Sede Nacional, opor-

tunidade em que o AlteEsq (FN) Guimarães e o VAlte

(FN) Leitão forma agraciados com os Títulos de Asso-

ciado Grande Benemérito e Benemérito, respectiva-

mente, pelos relevantes serviços prestados à AVCFN.
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Banda Sinfônica e cantora Rosimery CB-FN-IF Alarico, Fuzileiro Padrão 2012

Fuzileiros de ontem, de hoje e de sempre Homenagem aos Fuzileiros mortos em combate Homenagem pelo Dia Internacional da Mulher

 Ordem Unida silenciosa Peça atirou!  Veteranos presentes!

AlteEsq (FN) Guimarães - Associado Grande Benemérito VAlte(FN) Leitão - Associado Benemérito

Uma noite de muita emoção e

momentos belíssimos,

que certamente, ficarão guardados

na memória de todos!

ADSUMUS!
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Passagem de Comando do GptFN de Belém
Em 08FEV o CF(FN) Marco Antônio passou o

Comando do Grupamento de Fuzileiros Navais
de Belém ao CF(FN) Catony.  A Seção Regional
da AVCFN esteve presente com Comitiva chefi-
ada pelo Veterano SO-RM1-FN Eurípedes, junto

 AVCFN e MIREMAR com o Cmt Marco Antonio Srª Mail Suely dos Santos Monteiro e o Cmt Cattoni  Veteranos no GptFNBe

ANIVERSÁRIO DO CFN

Pelotão Representativo da SR Salvador partici-
pou da Cerimônia Militar alusiva ao 205º Aniversá-
rio do CFN, realizada no GptFNSa, onde desfilou
em continência ao Comandante do 2º Distrito Na-
val, VAlte Monteiro Dias.

Dentro do espírito de congregar seus Associados,
a SR Salvador realizou com sucesso mais um evento
social, agradável confraternização, em ambiente ami-
go e fraterno.

CONFRATERNIZAÇÃO

Confraternização da SR Salvador

ZReu na praia de Piatã
A ZReu é uma confraternização anual organizada

com intuito de reunir e rever Fuzileiros da Ativa e da

SR SALVADOR ORGANIZA ZReu

com representação da MIREMAR, sob o Coman-
do do 1ºSG-RM1-FN Francisco. A Srª Mail Suely
dos Santos Monteiro se fez presente, por ser a
única mulher Associada da SR Belém.

O CFN(FN) Marco Antonio foi agraciado com

uma placa comemorativa oferecida pelos sóci-
os da MIREMAR, enquanto que a SR Belém o
presenteou com uma cerâmica Marajoara pela
sua atenção às duas associações de Vetera-
nos.

O Veterano Dr. Clóvis da Silva Bastos foi reeleito
Presidente da Secional Olinda,  da  Ordem  dos

VETERANO ELEITO NA OAB
Advogados do Brasil - OAB, e empossado em 29JAN,
numa invejável cerimônia, após a qual foi cumprimen-

tado pelo Presidente da SR Recife, Cmt Batista,
em nome da AVCFN.

SR Salvador nas celebrações do
205º Aniversário do CFN

SR SALVADOR EM VÁRIAS ATIVIDADES

Reserva, na praia de Piatã, este ano realizada em
27JAN, coordenada pelo SD-FN Nazaré. Depoimen-
to do Moisés (Merengue): "foi a primeira vez que
participei, adorei em ver todos os colegas que ou-
trora, até por pouco tempo que valeu muito, dedi-
car sua juventude por questão de escolha, a servir
à nação, mais precisamente o Corpo de Fuzileiros
Navais do Brasil, este dia ficará marcado, quando
fazemos um esforço conseguimos! Espero que
possamos reunir o máximo de navais que conhe-
cemos para então tornar a reunião mais festiva."
ADSUMUS!
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CFO-RM2 DO 8ºDN

Em evento realizado a bordo da DelFluvUgn, com as
presenças do Prefeito  Schneider, da Vice-Prefeita Neraí,
do Secretário de Cultura Lafayette, do Vereador CT(Refº-
AFN) Irani Fernandes, Associado da SR UGN, da Dire-
tora do Museu do Rio Uruguai-Marinha do Brasil,  de
uma representação de Veteranos da SR UGN e da Tri-
pulação da OM, o Delegado, CC(T) Manente, prestou
honrosa e significativa homenagem ao Corpo de Fuzilei-
ros Navais, pelo transcurso do seu 205º Aniversário.

Na oportunidade, a SR Uruguaiana doou ao Mu-
seu do Rio Uruguai-Marinha do Brasil itens de materi-
al do CFN, para integrar a Sala dos Fuzileiros Navais
do Rio Uruguai.

II Acampamento de Veteranos das Forças Armadas

 Instrução de Armamento

SR SÂO PAULO

Entre 22 e 24MAR, foi realizado mais um Acam-
pamento com Veteranos da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica, com valioso apoio de Unidades das
três Forças sediadas em São Paulo. Além da oportu-
nidade para estreitamento dos laços de amizade fra-
terna entre os Veteranos, estes contribuíram com o
aprimoramento da cidadania, do civismo e da respon-
sabilidade social de jovens estudantes, ministrando
palestras e relatando suas vivências na caserna.

Este ano, novamente a SR São Paulo foi convocada
pelo Comando do 8ºDN para apoiar o Curso de For-
mação de Oficiais da Reserva da Marinha, nas disci-
plinas de Armamento, Combate a Incêndio, Ordem
Unida e Comportamento, demonstração do prestígio
da AVCFN e da competência dos Veteranos. Para-
béns à Equipe de Instrução de Veteranos: Eduardo
Donizete Marquini e Admilson Alves da Silva; Luiz
Carlos Costa  e Francisco Alves.

VISITA AO ARSENAL
DE GUERRA

Em 23FEV, Comitiva da SR São Paulo visitou o
Arsenal de Guerra, em Barueri, SP, onde foi recebida
pelo Diretor, Coronel Soares. Aquela Unidade do Exér-
cito Brasileiro dá suporte técnico e reforma blindados
e veículos leves. Lá é também oferecido aos jovens o
aprendizado em mecânica e área afins.

II ACAMPAMENTO DE
VETERANOS DAS

FORÇAS ARMADAS

SR URUGUAIANA
TEM NOVA DIRETORIA
Em 28MAR, realizou-se a Assembléia Regio-

nal Ordinária para eleição da nova Diretoria Admi-
nistrativa Regional da SR Uruguaiana, sendo acla-
mada e empossada a chapa encabeçada pelo
Associado Jorge Newton ROSSINI, a quem de-
sejamos votos de sucesso nessa travessia que
ora inicia. Ao Comandante Falavigna, que esteve
à frente da SR Sentinela dos Pampas desde a
criação, em 2009, os nossos cumprimentos pelo
profícuo trabalho desenvolvido. ADSUMUS!

A SR SUL da AVCFN, representada pelo seu
Presidente, SO-FN (Refº) Sérgio Bottaro, prestou
homenagem ao CF(Refº-T) Jayme Falavigna Fi-
lho, Presidente da SR Uruguaiana, "pelo incenti-
vo dedicado à preservação do espírito de corpo e
das tradições do Corpo de Fuzileiros Navais", por
ocasião do almoço de confraternização atinente
ao 4º aniversário de criação da SR Uruguaiana - a
sentinela avançada da AVCFN no pampa gaúcho,
ocorrido no Restaurante Rivers, em Uruguaiana,
em 28FEV.

Homenagem ao Cmt Falavigna

SR SUL HOMENAGEIA
PRESIDENTE DA SR UGN

Delegacia Fluvial de Uruguaiana
homenageia o CFN

O Comandante do 5º Distrito Naval, VAlte Paulo
Cesar de Quadros Küster, presidiu as cerimônias de
passagem de comando do Grupamento de Fuzileiros
Navais de Rio Grande e do Grupamento de Patrulha
Naval do Sul, dias 7 e 8FEV, respectivamente. No
GptFNRG, o CF(FN) Roberto  Lincoln de Barros pas-
sou o comando ao CF(FN) Reinaldo Reis de Medeiros
e, no GptPatNavSul, o CF Cesar Augusto Dallacosta
Nogueira passou ao CF Marcelo Wilson Pimentel
Glatthardt. Em ambas as cerimônias a AVCFN se fez
presente com representações das SR Sul e
Uruguaiana, chefiadas pelos seus Presidentes, des-
tacando-se a visita do Veterano Bottaro e esposa ao
Navio Patrulha Babitonga, atracado na Estação Naval
do Rio Grande. AVCFN no GptFNRG

Cmt Glatthardt recebe o casal Bottaro no NPa Babitonga VAlte Custer com os CF Dallacosta e Glatthardt

PASSAGENS DE COMANDO NO 5ºDN
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"Uma família se eterniza na unidade e na lem-
brança como pólen da vida".

Assim o Padre Emanuel Teixeira, CMG(CN), se
referiu à história iniciada em 17 de setembro de
1933 com o casamento de Zacarias Pereira de Lima
e Maria Letícia de Lima, nascidos na Paraíba mas
que se conheceram na fazenda Timbaúba, no Jar-
dim Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. Tive-
ram 21 filhos e, juntos, construíram uma saga, re-
latada no livro "A Família e o Poder da Fé, da União
e do Amor", de Ivo Pereira de Lima, que, com ob-
jetividade, descreve os bons momentos e as gran-
des provações que tudo suplantaram, graças à
união e aos inquebrantáveis alicerces morais.

Nós, os Fuzileiros Navais, também temos este
sentimento de união, é o Espírito de Corpo que
nos caracteriza. Talvez por isso, quatro filhos vie-
ram para o CFN. O primeiro, Severino Pereira de
Lima, em 1955, que passou para a Reserva em
1983, como SO-FN-IF, após servir em Unidades
da Fortaleza de São José, na Vice-Presidência da
República e no Batalhão Tonelero, além de inte-
grar o 2º Grupamento de FN da FAIBRÁS, na Re-

FAMÍLIA DE GUERREIROS
p ú b l i c a
Dominicana, em
1965/66.

Severino abriu
caminho para Ivo
Pereira de Lima,
autor do livro ci-
tado, que em
1958 fez o Curso
de Formação de
SD-FN e depois
serviu no Quartel
Central do CFN,
no Batalhão
Riachuelo,  na
Estação Rádio
da Marinha no RJ
e no Comando da
Divisão Anfíbia, passando para a Reserva em 1975,
como 2ºSG-FN-IF. É Bacharel em Administração
de Empresas e Pós-graduado em Projetos Eco-
nômicos e Desenvolvimento Regional.

A seguir foi a vez de Dinarte Pereira de Lima,

que ingressou no CFN em 1966 e, em 1969, cur-
sou Enfermagem. Serviu em Unidades da FFE (Ba-
talhão de Serviços, Tropa de Reforço, Batalhão de
Transporte Motorizado, Batalhões Paissandu,
Riachuelo e Tonelero), no Centro de Recrutas e
no Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador,
onde passou para a Reserva em 1996, como SO-
FN-EF, tendo sido agraciado com as Medalhas
Mérito Tamandaré e Militar de Prata.

Em 1967 foi a vez de Juarez Pereira de Lima,
que em 1984 alcançou o Oficialato, como 2ºTen
(A-FN), após o que serviu no Centro de Recrutas,
no Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém e
no Comando de Apoio do CFN - onde veio a fale-
cer, vítima da violência urbana, em 7 de março de
1994, na data magna dos Fuzileiros Navais.

Atualmente, a família está representada no Ser-
viço Ativo pelo CMG(IM) Vagner Moreira de Lima,
filho do pioneiro Severino e de Srª Noêmia, aluno
do Curso de Política e Estratégias Marítimas da
Escola de Guerra Naval. Porém, mais que um re-
presentante, o casal Zacarias e Maria Letícia e
seus herdeiros, deixam um legado de honra, com-
petência e determinação, valores que são peculi-
ares aos Fuzileiros Navais. A eles todos, nosso
Bravo Zulu! ADSUMUS!

 CAlte(FN) Ferraço passa o comando do CEFAN ao
então CAlte(FN) Alexandre

CAlte(FN) Zuccaro passa o comando da Tropa de
Reforço ao CAlt(FN) Armando

PASSAGEM DE COMANDO

O então CAlte(FN) Gomes da Luz passa o comando
da DivAnf ao CAlte(FN) Zuccaro

CMG(FN) Edson passa o comando do GptFNRJ
ao CMG(FN) Ricciardi

FAÇA PARTE DA AVCFN .

PARTICIPE DAS REUNIÕES E

FESTIVIDADES.

CONVIDE UM AMIGO!


