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40º ENCONTRO DE

VETERANOS DO CFN

A AVCFN participa a seus Associados que o

Comando-Geral do CFN, com vistas à realiza-

ção do 40º Encontro de Veteranos do CFN, pre-

visto para 17MAI2014, tem a intenção de incluir

neste tradicional evento duas apresentações da

Banda Sinfônica do CFN, com duração de trinta

minutos cada, e a exposição de um vídeo com

as principais e mais recentes conquistas do CFN

nas áreas de Pessoal e Material. Para tanto

convidamos a todos a que dêem sua opinião e

indiquem seu interesse em assistir a estas duas

novas apresentações propostas, enviando um

correio eletrônico para a caixa postal:

comsoc@cgcfn.mar.mil.br. Sua opinião será mui-

to importante para a organização deste evento.

Nesta edição há um encarte com instruções

sobre o Encontro, inclusive sobre a reserva e

retirada de convites. Estes convites, expedidos

pelo Comando-Geral do CFN, serão distribuídos

pela AVCFN.

MISSÃO DA AVCFN

Congregar Fuzileiros Navais, demais Milita-

res e Civis, a fim de cultivar o Espírito de Corpo

inerente aos Fuzileiros Navais e as tradições

Navais, acompanhar o estado da arte da Mari-

nha e, em situações extraordinárias, atender de-

mandas da Sociedade, mantendo sempre o vín-

culo com a Marinha do Brasil.

VETERANO BARNABÉ,

CAMPEÃO DE SEMPRE

No dia 18JAN, com 76 anos, o Veterano Barnabé partiu para o Batalhão

da Eternidade, cumprindo sua última Ordem de Movimento e deixando a

todos nós exemplos de Honra, Competência, Determinação e

Profissionalismo.

Entrevistado em 2011 para este jornal, deixou uma bela mensagem: "O

bom militar é bom pai, é bom filho e é bom amigo, tendo o discernimento de

compreender as dificuldades dos companheiros. A Caserna Militar é um ca-

minho a ser seguido pela juventude e, nos momentos de adversidade, deve-

se seguir em frente, sem desistir jamais."

VETERANO BARNABÉ, BRAVO ZULU!

VAlte(EN) Bezerril preside a passagem de Comando

do BtlDefNBQR de Aramar

6º ENCONTRO DE OpEsp
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UNIDADES DO CFN COM NOVOS COMANDANTES

No mês de janeiro houve passagem de comando

em várias Unidades do CFN e no 2º Esquadrão de

Helicópteros de Emprego Geral, estando a AVCFN

representada por comitiva em quase todas.

As Unidades do CFN sempre nos acolhem e nos

recebem muito bem. Algumas, por algumas peculiari-

dades, proporcionam especiais apoios à AVCFN, como

é o caso do Batalhão de Artilharia, que anualmente

recebe comitivas para o Encontro de Veteranos, a Base

de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, que apóia

a organização de Torneios de Tiro e nos hospeda no

Campo de Instrução de Formosa, GO, a Base de

Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, que nos recebe

em vários eventos, inclusive na região de Itaóca, ES,

e a Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti, que provê

transporte para as idas a Formosa, GO - na realida-

de, as Bases de FN nos apóiam em várias funções

logísticas, estes são apenas alguns exemplos. O

Batalhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química e

Radiológica de Aramar recebeu comitivas de Vetera-

nos em várias oportunidades, sempre com grandes

demonstrações de apreço do Comandante. O Bata-

lhão Tonelero está nos apoiando na organização de

um grupo de interesse em OpEsp para Veteranos.

No CADIM temos realizado várias atividades de ades-

tramento, inclusive no simulador de tiro.

Aos Comandantes que partem para novas comis-

sões, a gratidão dos Fuzileiros de Sempre.

Aos Comandantes que assumiram, nossos votos

de sucesso nesses nobres cargos, que o Bom Deus

a todos ilumine com sabedoria.

CADIM
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BtlLogFuzNav
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A SR Recife realizou em 21DEZ o 3º Encontro

de Veteranos de 2013, no Pátio "Riachuelo" da

Escola de Aprendizes-Marinheiros de

Pernambuco, com a presença de mais de 150

Veteranos do CFN, de nossa Gloriosa Armada e

convidados.

Tendo como fundo o som discreto, mas agra-

dável, de um conjunto musical, vimos correr o even-

to de forma alegre e jovial, mesmo entre os ido-

sos com mais de 65, quando foram recordados

importantes momentos e cantados hinos e can-

ções navais, servindo como exemplo para os mais

O ano 2013 foi coroado de sucessos e con-

quistas pelo Veterano José Januário, de Natal RN:

7 troféus e 38 medalhas (25 ouro, 1 prata, 2 bron-

ze e 10 de participação), destacando-se as Tra-

vessias da Batalha Naval do Riachuelo e do Dia

do Marinheiro, realizadas pela Capitania dos Por-

tos da Paraíba, nas quais sagrou-se campeão na

categoria 60+.

O Vet Januário incorporou na Marinha em 1971,

quando ingressou nas fileiras do CFN, no Bata-

lhão Humaitá, onde se formou SD-FN em

30ABR1971. Ainda recruta, foi descoberto pelo

Sargento Castro como promessa de um excelen-

te nadador. Terminado o curso passou a fazer par-

te da Equipe de Natação daquela unidade e da

Marinha. Treinando com os melhores atletas da-

quela época, como o legendário Barnabé (matéria

nesta edição), passou a representar a Marinha em

competições importantes: Campeonato das For-

SR RECIFE REALIZA ENCONTRO

novos. Como brindes de Natal, foram sorteados 15

utilidades domésticas. Em seguida, foi servida uma

deliciosa feijoada, à Moda Carioca. Prosseguiu-se

a festa com dança e palestras de mesas, tudo en-

cerrado às 15h.

Cabe salientar que esses  eventos têm agrada-

do aos Associados da AVCFN de tal forma que par-

ticipam Veteranos vindos de Maceió, Arapiraca,

Caruaru, Gravatá, Garanhuns, João Pessoa e de

toda a Região Metropolitana do Recife.

Ao CF Campbell, Comandante da EAMPE, nossos

agradecimentos por mais este grande apoio à AVCFN.

VETERANO JOSÉ JANUÁRIO

ATLETA NATALENSE

ças Armadas (Salvador, BA, 1973); Travessia do Ca-

nal de Santos (SP, 1974); e Travessia do Rio Negro

(Manaus, AM, 1976). Atualmente compete na catego-

ria máster, colecionando 29 troféus e mais de 290 me-

dalhas.

Alguns destaques deste ano: Campeão do XTERRA

Camp Natal (60-64 anos), Natal; 3º lugar na 1ª etapa

do Campeonato Brasileiro de Triathlon Standard, João

Pessoa; Campeão SESC Triathlon (60+), Brasília;

Campeão da II Travessia Batalha Naval do Riachuelo,

João Pessoa; Bicampeão do SESC Triátlon (60+), For-

taleza; Hexacampeão da Travessia SESC 1.500 m,

Ponta Negra, Natal; Campeão nas duas etapas da

Travessia do Dia do Marinheiro, João Pessoa; Cam-

peão dos 100 e 400 metros livre no Campeonato Nor-

te, Nordeste e Centro Oeste, Recife; Bicampeão da

Corrida Soldados do Fogo (60+), Natal.

Ao Veterano Januário o nosso BRAVO ZULU!

ADSUMUS!

FESTA DE FIM DE ANO EM NATAL

Realizada em 14DEZ, com a presença do

Comandante do 3º Distrito Naval, VAlte Miranda

e esposa, o que encantou a todos, tendo em

vista a atenção dispensada pelo casal a todos

Veteranos.

CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA EM SALVADOR

A SR Salvador realizou em 21DEZ, na ASFPEB,

sua tradicional Confraternização Natalina, com cerca

140 Associados. Houve sorteio de brindes e entrega

de placa de reconhecimento ao Presidente da AFPEB,

Dr. Armando. A Srª Maria de Lourdes Ramos de Je-

sus, da Ala Feminina, também foi homenageada, por

sua participação em todos os eventos da SR. Os

aniversariantes do segundo semestre foram também

homenageados. O clima de festa transcorreu na mais

perfeita harmonia.
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Mensagem do Presidente

OBITUÁRIO

Prezados Veteranos,

Estamos iniciando mais

um ano, com previsão de mui-

tas e variadas atividades, com

destaque para a Semana do

Veterano, em maio, que inclui

o 40º Encontro de Veteranos

do CFN, evento organizado

pelo Comando-Geral do CFN,

previsto para 17MAI. Sobre

este evento, segue um encarte

com orientações.

Esta edição inclui algumas matérias relativas a

eventos ocorridos em dezembro, pois o fechamento

do mês passado foi mais cedo, mostrando as cele-

brações de fim de ano de algumas SR. Com relação

a janeiro, tivemos várias passagens de comando de

Unidades do CFN, com a presença de comitivas de

Veteranos, e dedicamos singela homenagem ao es-

timado Veterano Barnabé, que partiu desta vida para

a eternidade.

Que o Bom Deus a todos ilumine em mais este

ano!

 ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

A AVCFN teve a satisfação de receber, em 29JAN,

na Sede Nacional,  representantes do Poder Público

e da Sociedade Civil que compõem o Conselho Co-

munitário de Segurança da 5ª Área Integrada de Se-

gurança Pública, abrangendo o Centro Histórico do

Rio de Janeiro, Lapa e Santa Teresa. O Conselho, pre-

sidido pela Professora Maria João Bastos Gaio, bus-

ca, por meio desses encontros, identificar problemas

e buscar soluções relativas à segurança daquela re-

gião. Foi uma agradável manhã em que presenciamos

representantes de instituições governamentais e da

comunidade local trocando ideias para melhorar a qua-

lidade de vida da população.

Como em 2013, o fotógrafo e poeta Genilson Cu-

Temos acompanhado pela mídia as ações da co-

missão nacional da verdade e ficamos sabendo que

militares do CFN poderão ser convocados para pres-

tar depoimento, o que já aconteceu com um Oficial

Fuzileiro Naval, no final de 2013, no Rio de Janeiro.

Para que não faltasse qualquer tipo de apoio, o cita-

do Oficial foi acompanhado pelo Diretor Jurídico da

DAdm, além do Presidente e do Assessor Jurídico

do Clube Naval.

A AVCFN está à disposição de todo militar do

CFN, Oficial ou Praça, independentemente de ser

ou não Associado, para proporcionar o apoio neces-

sário, caso venha a ser convocado para prestar de-

poimento àquela comissão. Assim, o militar do CFN,

04289 - BARNABÉ SANTOS SOUZA - 18JAN - RJ

03899 - LEONICE MARQUES DE LIMA - 23JAN - RJ

00892 - JOÃO JANUÁRIO DA SILVA - 28JAN - PE

REUNIÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DA 5ªAISP

nha, nos brindou com um poema:

Mais uma vez neste recinto

o Comandante é distinto

publicando os meus versos.

Esse amigo Fuzileiro

é um herói brasileiro,

sua vida é um progresso

pois Fuzileiro Naval,

um soldado especial,

seu trabalho é varonil.

Salve Forças Brasileiras,

erguendo nossas bandeiras,

e Marinha do Brasil!

Creche Pequenos Grumetes, que apóia a Família Naval

em Niteroi, recebe alimentos arrecadados na Festa

Beneficente de Fim de Ano

AVCFN PRESTA APOIO A FUZILEIROS

CHAMADOS PELA COMISSÃO NACIONAL

DA VERDADE

Associado ou não, que receber algum comunicado

de convocação, pode entrar em contato com a Dire-

ção Nacional, por meio da Secretaria da AVCFN, para

que as providências pertinentes sejam

desencadeadas.

Marinheiros e Fuzileiros Navais sempre estive-

ram presentes na luta pela construção de uma na-

ção livre, independente e democrática, e sua defesa

é valor inalienável e questão de honra para todos nós.

ADSUMUS!

Secretaria da AVCFN:

Telefones: (21) 2233-3162; (21) 2126-5107; (21) 2253-

1170. E-mail: secretaria@avcfn.com.br

SENHOR

Comandante dos comandantes, Almirante dos al-

mirantes,

Tu que és o Comandante em Chefe das Forças

Armadas do Mundo,

Receba, Senhor, este Combatente Anfíbio

para fazer parte de vossa legião celestial,

formada de anjos especiais

escolhidos por vossos valorosos guerreiros do bem

ORAÇÃO PÓS MORTE DE UM FUZILEIRO NAVAL

e aprovação do iluminado Anjo Gabriel.

Os Fuzileiros Navais não morrem,

agrupam-se no infinito para sua derradeira missão e, Se-

nhor, também te pedimos para que ao sairmos deste lu-

gar os anjos do bem nos protejam até os nossos lares.

AMÉM

JOSÉ ASTOR FERNANDES

1ºSG-FN-MO-RM1
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DESCONTOS ESPECIAIS PARA A FAMÍLIA NAVAL.

NÃO FECHE SEGUROS SEM FALAR CONOSCO.

Em 1937, na Data Magna da Marinha, 11 de ju-

nho, nasceu, em Mata de São João, interior da

Bahia, Barnabé Santos Souza. Em 6 de junho de

1956 ingressou na Marinha, como Praça do CFN,

onde, além de profissional exemplar, alcançou des-

taque internacional no Pentatlo Militar. Foi Campeão

Brasileiro de 1960 a 1969, Sul-americano em 1968

e 1969 e Mundial (por equipe) em 1960 e 1965, além

de sete vezes vice-campeão mundial por equipe e

terceiro lugar três vezes. Em 1961 foi campeão Sul-

americano de Decatlo.

Ao ser entrevistado para este jornal (edição ter-

ceiro trimestre de 2011), disse que "adquiriu no CFN

uma experiência de vida, que o conduz até os dias

atuais, e todos os militares que por aqui passam

devem seguir os exemplos de ensinamento dados

pelos nossos superiores hierárquicos e companhei-

ros". Deixou, também, uma mensagem para nós,

VETERANO BARNABÉ, CAMPEÃO DE SEMPRE

Veteranos: "Você será eternamente um militar, a Re-

serva é um simples descanso para a volta à ativida-

de".

Nos últimos anos, conduzia treinamento de atle-

tas para meia maratona e ultramaratona, além de um

trabalho social na Praça Paris, para crianças mora-

doras das ruas. Este bravo guerreiro partiu em 17JAN,

para seu derradeiro desembarque,

A seguir, depoimento do ultramaratonista Luiz Plá-

cido Brantes Ribeiro: "... Todas as Ultramaratonas dos

Fuzileiros Navais que fiz estava lá o Barnabe e me

dava uma força enorme e sempre me dizia palavras

de incentivo... A ponto de uma vez dizer textualmente

para ele: Cara, você é uma Estátua viva do Esporte e

tenho um grande orgulho em tê-lo como um grande

amigo. Sinceramente é uma grande perda para o Es-

porte e para todos que lidaram com o BARNABE. Que

os Deuses do Esporte o recebam no mais alto pedes-

tal. E que DEUS acolha a sua alma e de forças para a

sua família. DESCANSE EM PAZ, MEU HEROI. Acre-

ditar Sempre !!!"

Destina-se a agraciar os militares que, nos

cursos de carreira do CFN, tenham se destacado

no aprendizado e na prática da Liderança. Foram

agraciados os seguintes Fuzileiros, nos curso

sindicados: CT(FN) Helcio Luis Lima Pereira, Cur-

so de Aperfeiçoamento de Oficiais do CFN; 3ºSG-

PREMIO AVCFN DE LIDERANÇA

CT(FN) HELCIO 3ºSG-FN-IF CRUZ

3ºSG-FN-IF SIQUEIRA  CB-FN-IF DEJAIR

FN-IF Luiz Fernando Rosas de Siqueira, Curso de

Aperfeiçoamento de Sargentos; 3ºSG-FN-IF Alexan-

dre Rogério da Cruz, Estágio de Habilitação a Sar-

gento; CB-FN-IF Dejair Djalma Anselmo de Carva-

lho, Curso de Especialização; e SD-FN Iago

Rodrigues Deolindo, Curso de Formação de SD-FN.

MANTENHA SEU

ENDEREÇO ATUALIZADO.
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A  Seção Regional Sul da AVCFN, parceira de longa

data da Liga da Defesa Nacional/RS, apoiando e facili-

tando a execução de sua missão, recebeu, em

16DEZ2013, o Diploma Mérito Cívico, por sua atuação

e empenho na difusão do civismo e do amor à Pátria. A

solenidade aconteceu no dia 16DEZ, no Auditório

Romildo Bolzan do Tribunal de Contas do Estado-RS, à

qual compareceu uma representação de Associados,

liderados pelo Presidente Regional, Veterano Bottaro.
AVCFN na cerimonia da LDN

SR SUL recebe Diploma de Mérito Cívico da LDN/RS

Em 23JAN, presidida pelo Capitão dos Portos do RGS, CMG Ricardo Pereira

da Silva, foi realizada a cerimônia de transmissão de cargo da Delegacia Fluvial de

Uruguaiana, no Clube Náutico Tamandaré, às margens do rio Uruguai. O CC(T)

Marcus Antônio Machado Pereira recebeu a cana do leme daquela OM das mãos

do CC(T) Manente.

PASSAGEM DE CARGO EM URUGUAIANA - RS

Presentes autoridades civis argentinas e brasileiras, inclusive o Prefeito de

Uruguaiana, Sr Luiz Augusto Schneider, e o Vereador Veterano Irani Coelho

Fernandes, e Pelotão Representativo da SR Uruguaiana. Agradecemos ao Cmt

Manente pelo apoio às nossas atividades e desejamos ao Cmt Marcus votos de

sucesso nessa importante comissão, com a proteção do Bom Deus.

Prefeito de Uruguaiana, Autoridades Navais e Veteranos Veteranos participam de cerimonia na DelFlu Uruguaiana

SR Sul - Confraternização de Final de Ano e

Aniversariantes do Trimestre

Realizada em 1ºDEZ, foi um belo dia no Clube

Sargento Expedicionário Geraldo Santana. Na oca-

sião o Presidente Veterano Bottaro entregou placas

de agradecimentos à Diretoria Administrativa pelos

excelentes serviços prestados na Gestão 2011-2013.

Os Associados que compareceram ao evento rece-

beram um brinde, familiares e amigos participaram

dos sorteios, os aniversariantes cortaram o bolo e

foram brindados com garrafas de espumante, ofere-

cidas pelo convidado Dr. Sandro Pires e esposa.

No final o Presidente da SR agradeceu a todos

Associados que prestigiaram os vários eventos e dis-

se: Tenham sempre em mente que "não somente

somos Fuzileiros; nascemos Fuzileiros Navais e

assim seremos, para sempre...". Enalteceu o com-

portamento irrepreensível da Diretoria que encerrou

Em 15JAN a SR Uruguaiana organizou almo-

ço de despedida do Delegado Fluvial de

Uruguaiana-RS, CC(T) Denílson Manente Pinto,

quando foi entregue uma panóplia da AVCFN, com

os agradecimento pelo tratamento fidalgo aos

Veteranos da Região.

O Cmt Manente, Fuzileiro Naval de escol, teve

valiosa experiência no Haiti, onde atuou no Com-

ponente de Apoio de Serviços ao Combate do

Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais da

MINUSTAH. Na sua gestão à frente da Delega-

cia Fluvial, ofereceu oportunidades para que a

AVCFN, por meio da SR Uruguaiana, contribuís-

se com variados eventos em apoio à Sociedade,

em especial nas Ações Cívico-Sociais.

 Na oportunidade o CC(T) Marcus Antonio Ma-

chado Pereira, designado para assumir o cargo

de Delegado Fluvial de Uruguaiana, recebeu as

boas vindas da AVCFN.

HOMENAGEM AO

COMANDANTE

MANENTE

Veteranos e homenageados

o mandato em 31AGO2013, enfrentado desafios e

sobrepujados dificuldades, com total dedicação e

perseverança e completou: "Em face das realiza-

ções alcançadas, diria que temos muito a comemo-

rar e do que nos orgulhar, assim como suficientes

razões para acreditar em perspectiva alvissareiras

para a AVCFN nos anos vindouros. Que possamos,

então celebrar um Feliz Natal, por tudo de bom que

juntos realizamos em 2013, e voltar nossos olhos

para 2014. Que 2014 seja majestoso espiritualmen-

te, revestido de Fé, Esperança, Caridade, Amor e

Perdão. Que Deus abençoe e proteja a todos! FELIZ

NATAL!"

Ao final do evento o Presidente do Conselho Fis-

cal, Veterano José Lucio Pereira Braga, comandou

os tradicionais Hurras.

Em 13DEZ, Dia do Marinheiro, foi realizada, no Clu-

be Naval de Uruguaiana-RS, a cerimônia de Imposi-

ção da Medalha "Amigo da Marinha", presidida pelo

VETERANO ROSSINI RECEBE MEDALHA

Delegado Fluvial CC(T) Manente. Na ocasião, foi agra-

ciado o Veterano Rossini, Presidente da SR

Uruguaiana.
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Foi realizado em 3DEZ, no Batalhão de Opera-

ções Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão

Tonelero), o 6º Encontro de Operações Especiais.

O evento, que ocorre anualmente, contou este ano

com a presença do AlteEsq (FN) Marco Antonio

Corrêa Guimarães, ex-Comandante Geral do CFN e

Comandos Anfíbios número 030, e tem, como pro-

pósito, promover a confraternização entre os milita-

res que contribuíram para o engrandecimento das

OpEsp na Marinha e no Brasil.

Na oportunidade, ex-integrantes do Batalhão

Tonelero, da Companhia de Reconhecimento Anfí-

bio (CiaReconAnf) e da Companhia de Reconheci-

mento Terrestre (CiaReconTer) puderam rever anti-

6º ENCONTRO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

gos companheiros e recordar as histórias vividas no

Batalhão.

Este ano, durante o Encontro, foi entregue para

cada Comando Anfíbio uma moeda cunhada com a

respectiva numeração de ordem de formação, desde

1972, moeda esta confeccionada pelo CIASC, OM res-

ponsável atualmente pela condução do Curso Especial

de Comandos Anfíbios.
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A LDN é uma associa-

ção cívico-cultural, fundada

em 7 de setembro de 1916,

no Rio de Janeiro, por ilus-

tres patriotas, entre os

quais o Dr. Wenceslau

Braz (Presidente da Repú-

blica), o Almirante

Alexandrino de Alencar

(Ministro da Marinha), o

General Caetano de Farias

(Ministro da Guerra), o Conselheiro Ruy Barbosa, o

Dr. Rodrigues Alves (quinto Presidente da República)

e o Dr. Pandiá Calógeras (Ministro da Fazenda e Mi-

nistro da Guerra), liderados pelo poeta Olavo Bilac.

Com a finalidade de robustecer, na opinião públi-

ca, um elevado sentimento de patriotismo, tem como

objetivos, entre outros: defender a idéia da integrida-

de territorial e integração nacional; promover a forma-

ção moral da pessoa humana; difundir a educação

cívica, o amor à justiça e o culto do patriotismo. Como

reconhecimento pelo seu trabalho, ostenta em seu

Estandarte as Ordens do Mérito Naval, Mérito Militar

e Mérito Aeronáutico, bem como as Medalhas Cruz

do Mérito da Educação Cívica, Mérito Tamandaré,

Pacificador e Imperador D. Pedro II.

Exerce suas atividades por meio de uma Diretoria

Nacional, sediada em Brasília, e Diretorias e/ou Re-

presentações em alguns Estados, entre os quais Rio

de Janeiro (berço da Liga) e Rio Grande do Sul, a

qual, em decorrência de seu relacionamento com

nossa Seção Regional Sul, foi agraciada com a Me-

dalha Mérito AVCFN.

Entre seus feitos destacam-se proposta que re-

sultou na obrigatoriedade do ensino do português nas

colônias de imigrantes e a inclusão do ensino formal

de assuntos ligados ao civismo e ao patriotismo nas

escolas; trabalho de alerta sobre aspectos do Acor-

do entre Brasil e EUA sobre a Base de Lançamento

de Foguetes de Alcântara, considerados ofensivos à

soberania nacional, conscientização dos cidadãos,

a partir da juventude, de que CIDADANIA expressa a

garantia de DIREITOS e, com maior ênfase, DEVE-

RES. No momento, vem se empenhando para

conscientizar os dirigentes dos Três Poderes e a So-

ciedade sobre os riscos para soberania na Amazônia.

Uma das marcantes atividades da LDN é a Corri-

da do Fogo Simbólico da Pátria, idéia de patriotas

gaúchos. Realizada pela primeira vez em 1938, al-

cançou seu ápice no Sesquicentenário da Indepen-

dência, quando, após 11.000 km, chegou ao Monu-

mento do Ipiranga. Desde a inauguração da Pira da

Pátria, em 21ABR1987, na Praça dos Três Poderes,

em Brasília, atendendo proposta da LDN, o Fogo Sim-

bólico da Pátria passou a arder, permanentemente,

naquele Monumento. A LDN tem escolhido um tema

como símbolo da Corrida, sendo, nos três últimos

anos, AMAZÕNIA: OCUPAÇÃO, DEFESA e GUAR-

LIGA DA DEFESA NACIONAL

DA. Esta atividade da LDN também tem participa-

ção da AVCFN, por meio do Veterano Jorge Vargas

Martins, sempre presente no evento, conforme re-

portagens publicadas em outras edições deste jor-

nal.

Por sua atuação apoiando a LDN/RS, a SR Sul

recebeu, em 17DEZ2010, a Ordem do Mérito Cívico,

no grau de Oficial, e, em 16DEZ2013, o Diploma Mé-

rito Cívico. Foram agraciados com a Ordem do Méri-

to Cívico o Presidente da SR Brasília, Vet Fernando

Silveira (DEZ2012), o Presidente Nacional e o Vete-

rano CF(RM1-FN) Alcides Pereira Pinto (DEZ2013).

Mais informações sobre a LDN estão disponíveis

no sítio www.ligadadefesanacional.org.br.

SR Sul recebeu em 2010 a Ordem do Mérito Cívico

Em DEZ 2013 a SR Sul recebeu o

Diploma do Mérito Cívico

Vice-Presidente

Cmt Nunes

entrega Premio

AVCFN de

Liderança ao

SD-FN Deolindo

PREMIO AVCFN DE LIDERANÇA


