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III ACAMPAMENTO DE VETERANOS
DAS FORÇAS ARMADAS

ANIVERSÁRIO DO  CFN

EM URUGUAIANA

Aniversário do CFN em Uruguaiana, RS

III Acampamento de Veteranos das Forças Armadas
 em São Paulo

Curso de Oficiais RM2 no 8ºDN

CURSO EM SP

CORRIDA DA PAZ

 Veteranos com uniformes históricos na Passagem
de Comando do GptFNRG

AVCFN na Corrida da Paz - RJANIVERSÁRIO DA FFE
Promovido em 31 de março, o CAlte(FN) Jonatas

Magalhães Porto assumiu o cargo de Chefe do Esta-
do-Maior da Força de Fuzileiros da Esquadra, em subs-
tituição ao CAlte(FN) Jorge Nérie Vellame , que foi mo-
vimentado para curso na Escola Superior de Guerra.

A vaga para a promoção do Alte Jonatas decorreu da
transferência do CAlte(FN) Nélio da Silva para a Reser-
va. O Alte Nélio foi designado para o Serviço Ativo, per-
manecendo no cargo de Comandante do Desenvolvimen-
to Doutrinário do CFN, sediado na Ilha da Marambaia.

UNIFORME HISTÓRICO
CFN TEM NOVO ALMIRANTE
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Mensagem do Presidente

OBITUÁRIO

Prezados Veteranos,
Nós, Fuzileiros Navais, te-

mos um vínculo especial com
o mês de março. De acordo
com a matéria de capa da pri-
meira edição da publicação O
Anfíbio, datada de 7 de março
de 1954, após pesquisa feita
pelo Serviço de Documenta-
ção da Marinha, foi o 7 de
março de 1808 definido como
"Dia Naval" do CFN, pois na-
quela data "quiseram os ventos e o Destino que va-
lentes guerreiros das mais brilhantes tradições lusas
descansassem as suas armas, os piques, as
alabardas e os arcabuzes, em terras da América
Portuguêsa".

Conforme matérias específicas desta adição, este
ano tivemos cerimônia militar na Fortaleza de São
José e nas Unidades do CFN, visita aos Fuzileiros
baixados ao Hospital Naval Marcílio Dias e festas de
confraternização de Oficiais e de Praças - outros even-
tos ainda serão realizados. A AVCFN também home-
nageou o CFN, realizando Sessão Solene em 12MAR.

Esta edição apresenta, ainda, matérias sobre as
cerimônias de passagem de comando de Unidades
do CFN. Destaque para o CAlte (FN) Nélio e para o
CMG (FN) Renato, que deixaram o CIASC e o BtlNav
e que muito apoiaram nossa Associação. Menção
especial, também, para o 57º Aniversário da FFE,
valioso componente do Poder Naval, uma vez que lhe
confere a capacidade de projetar poder sobre terra,
sendo, conforme preconizado na Estratégia Nacional
de Defesa, a Força Expedicionária por excelência.

Aproveito para relembrar a realização do 40º En-
contro de Veteranos do CFN, em 17MAI, evento or-
ganizado pelo Comando-Geral do CFN, com distri-
buição de convites feita pela AVCFN, conforme encarte
já distribuído em edições anteriores. Relembro, tam-
bém que a AVCFN está pronta para apoiar Fuzileiros
que venham a ser chamados para prestar depoimen-
to na comissão nacional da verdade. Mesmo que não
seja Associado, sendo convocado é só entrar em
contato com a Secretaria (Tel (21) 2233-3162; (21)
2126-5107; (21) 2253-1170 ou
secretaria@avcfn.com.br) para que as providências
pertinentes. Fiéis ao nosso Espírito de Corpo, esta-
remos juntos com quem sempre lutou pela constru-
ção de uma nação livre, independente e democráti-
ca.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!
01632 - Severino Galdino de Assis -  RN

A Diretoria de Assistência, à frente o Veterano
Ulisses, tem cumprido 'na marca' suas tarefas,
contribuindo para que a AVCFN seja mais um ins-
trumento da Marinha para apoiar nosso pessoal.
Entre outras atividades, realiza visitas semanais
aos baixados no HNMD e faz visitas domiciliares,
para ajudar a resolver problemas que possam afli-
gir nossos Veteranos.

Um deles, o Veterano Antonio Garcia Carrilho,
assim se expressou:

"É minha vontade que chegue está mensagem
ao  CAlte(FN) Elkfury. Meus agradecimentos e de
toda a família do Veterano Paulo Cesar Gomes de
Sousa, pela presteza desta brilhante Associação,
da qual também faço parte, em atender o pedido
deste Veterano em socorro a um combatente que
se encontra numa situação difícil de saúde e loco-
moção e sentindo-se esquecido pelos companhei-
ros de caserna, senti- me na obrigação  mesmo
aqui de São Paulo de ajudá-lo de alguma maneira.
Recorri à AVCFN-SRSP, solicitei ao nosso Presi-
dente Veterano Marquini, que prontamente se dis-
pôs a nos atender, enviando um pedido de ajuda
ao Presidente  Nacional, solicitando uma visita ao

ATUAÇÃO DA DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA
referido Veterano, no que fomos atendidos pronta-
mente, enviando o Veterano ULISSES que pronta-
mente também tomou algumas providencias quan-
to ao atendimento médico e dando assistência ao
militar enfermo. Este militar está aguardando re-
sultados de exames, providenciados pelo Vetera-
no Ulisses para apresentá-los ao médico
solicitante para as providências. ADSUMUS!"

Veteranos participam da edição 2014 da
Corrida da Paz do CISM

Em 16MAR a SR Sul realizou com grande êxito
tradicional confraternização com almoço no Restau-
rante "Você Que Sabe", seguido de comemoração
pelo 6º Aniversário da SR, quando foram prestadas
várias homenagens, em especial aos fundadores.
Prosseguindo, foram comemorados os 206º Anos do
CFN e apresentado um vídeo. Logo após, foi cantada
a canção Na Vanguarda, completada pelos tradicio-
nais hurras comandados pelo Veterano CMG-(RM1-
FN) José Lucio Pereira Braga. Foram sorteados di-

SR SUL COMEMORA 6º ANIVERSÁRIO
versos brindes doados pelo Veterano Sandro Pires e
outros pela DAdmR.

A confraternização contou também com os pa-
rabéns e corte do bolo pelos aniversariantes do tri-
mestre.  Também não faltou espumante para brin-
dar o 6º Ano de sucesso e realizações da SR-Sul.Na
oportunidade, os Veteranos  recordaram importan-
tes momentos vividos na Marinha. Enfim, mais uma
agradável tarde de confraternização de Veteranos e
familiares.
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Para homenagear o Corpo de Fuzileiros Na-
vais pelo seu aniversário, a AVCFN realizou uma
Sessão Solene em 12 de março, na Sede Nacio-
nal, presidida pelo nosso Presidente de Honra, o
Comandante-Geral do CFN, AlteEsqd(FN)
Fernando Antonio, contando também com a pre-
sença de Almirantes, Comandantes de Unidades
do CFN, Oficiais e Praças e comitiva de Associ-
ados.

O Presidente Nacional, em sua alocução, des-
creveu algumas peculiaridades do CFN, à luz do
Decreto nº 21.106, de 29 de fevereiro de 1932,
que criou, a partir do Regimento Naval, o Corpo
de Fuzileiros Navais de hoje, e do Decreto nº
21.632, de 14 de julho do mesmo ano, que apro-
vou o Regulamento para o CFN. Esta sucinta des-
crição ofereceu a oportunidade para comparar
com o CFN dos dias atuais, mostrando o quanto
evoluímos nesse curto período. Complementando
a alocução, foi apresentado um vídeo, produzido

206º ANIVERSÁRIO DO CFN
SESSÃO SOLENE DA AVCFN

por Veteranos de Curitiba, que integram a Brigada
Paranaense de Viaturas Militares Antigas, com
imagens de diferentes períodos do CFN.

A seguir, foram entregues diplomas de Amigo
do Veterano a Unidades que se destacaram no
apoio às atividades da Associação: Base de Fuzi-
leiros Navais do Rio Meriti, Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador, Base de Fuzileiros
Navais da Ilha das Flores e Batalhão Paissandu.

Antes do encerramento, o Comandante-Geral
fez uso da palavra, comentando a imbricação que
ocorre entre os Fuzileiros de Ontem e de Hoje,
formando os Fuzileiros de Sempre, destacando
também que atualmente o CGCFN é responsável
por toda a carreira do Fuzileiro, desde o processo
seletivo para ingresso até o período de inativida-
de, prosseguindo com seus pensionistas, bem
como por todo material específico do CFN e pela
coordenação do Sistema de Defesa Nuclear Bio-
lógica Química e Radiológica na MB e pela coor-

denação e execução do Programa Olímpico da
Marinha.

Ao final, todos expressaram sua vibração com
a canção Na Vanguarda e com os tradicionais Hurras
ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao Corpo de Fuzilei-
ros Navais e à AVCFN.
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Em 7 de março foi realizada a cerimônia militar
alusiva ao 206º Aniversário do CFN, na Fortaleza de
São José, presidida pelo Ministro da Defesa, Em-
baixador Celso Amorim, durante a qual houve a im-
posição da Medalha Mérito Anfíbio, com destaque
para a CC(T) Raquel, servindo no Comando da For-
ça de Fuzileiros da Esquadra, primeira mulher a re-
ceber esta condecoração, e a entrega de placa e
diploma ao Fuzileiro Padrão de 2013, CB-FN-MO
Vander Lisboa Ceribeli, do Batalhão de Defesa Nu-
clear, Biológica, Química e Radiológica de Aramar.

Na Ordem do Dia, o Comandante-Geral do CFN,
AlteEsqd(FN) Fernando Antonio, lembrou que "Na-
quele 7 de Março de 1808, a população do Rio de
Janeiro acorreu às ruas da área central da cidade
para conhecer a Família Real de Portugal, assistin-

206º ANIVERSÁRIO DO CFN
do, também, à primeira manifestação pública de um
dos mais vigorosos instrumentos de comunicação
social - a Banda de Música da Brigada Real da Ma-
rinha" e que os Fuzileiros Navais do presente de-
vem ter "a satisfação pessoal e o orgulho profissio-
nal por serem ativa parcela desses 206 anos de
glória e presença constante. Mantenham-se pron-
tos e atentos aos chamamentos de nossa Pátria,
observando diuturnamente nossos valores essenci-
ais de honra, competência, determinação e
profissionalismo. Esses valores estarão sempre pre-
sentes em todas as atividades de responsabilidade
do Corpo de Fuzileiros Navais na Marinha do Bra-
sil, desde a seleção e rígida formação, especializa-
ção e aperfeiçoamento de nosso Combatente Anfí-
bio, na especificação, obtenção e manutenção de

nosso material, no estabelecimento da doutrina es-
pecífica do emprego dos Grupamentos Operativos
de Fuzileiros Navais, e mais recentemente e com
todo o denodo empenhado nas demais atividades,
na coordenação do Sistema de Defesa NBQR na
MB e na coordenação e execução do Programa
Olímpico da Marinha (PROLIM)."

Em 19MAR a celebração foi junto com os
baixados ao Hospital Naval Marcílio Dias, quan-
do foram entregues aparelhos de TV às Unida-
des do CFN que se destacaram na campanha
de doação de sangue: Centro de Instrução Al-
mirante Milcíades Portela Alves (CIAMPA),
maior quantidade de doadores, e o Batalhão
Naval, maior percentual de doadores em rela-
ção ao seu Efetivo.

 Ministro da Defesa preside a Cerimônia Veteranos no desfile em continência

CC(T) Raquel, primeira mulher a receber a Medalha Mérito Anfíbio  SO-FN-AT Araújo recebendo a Medalha Mérito Anfíbio
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CB-FN-MO Vander Lisboa Ceribeli, Fuzileiro Padrão de 2013 ComGerCFN com os Fuzileiros de sempre - Veteranos e Aspirantes FN da Escola Naval

Baixados ao HNMD também celebraram o Aniversário do CFN  Festa de Confraternização dos Oficiais

 Festa de Confraternização das Praças  Corte do bolo na Festa das Praças - ComGerCFN, Presidente do CDC e SO-FN-IF Costa
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Presidente Augusto Luiz Degani
Vice-Presidente José Rafael F. Moura Neves
Secretário José Nunes.

A SR São Paulo, atendendo convite do Coman-
dante do 8º Distrito Naval, VAlte Liseo Zampronio,
participou do período inicial de instrução do Curso
de Formação de Oficiais RM2 daquele DN, realiza-
do no Batalhão de Defesa Nuclear Biológica, Quí-
mica e Radiológica de Aramar (Iperó, SP) no perío-
do de 17 a 21FEV, ministrando instrução de Ordem
Unida e Armamento.

A Equipe de Instrução foi composta pelos Vetera-
nos Eduardo Marquini e Marcos Bastos, Presidente
e Vice-Presidente da SR SP, e, oriundos do Rio de
Janeiro, Luiz Carlos Costa, Diretor Social da AVCFN,

ELEIÇÕES NA SR SÃO PAULO
Em 5FEV foi realizada Assembléia Regional na SR São Paulo, para eleição da DAdmR e do CF,

que ficaram assim constituídos:

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Presidente Eduardo Donizete Marquini.
Vice-Presidente Marcos Antonio Bastos.
Primeiro Secretário Marcos Antonio Bastos
Segundo Secretário Otto Carlos Brasil de Resende.
Primeiro Tesoureiro Benedito Aparecido Cardoso.
Segundo Tesoureiro Julio Cesar de Souza.
Dir Social Valdacir Gomes Araujo.
Dir de Patrimônio Antonio Ferreira de Senna.
Dir de Com Social Mozart Mauricio de Oliveira.

CONSELHO FISCAL

Aos eleitos, nossos cumprimentos e votos de sucesso na nova etapa. Ao Conselho Fiscal da
SR São Paulo, os parabéns pela condução do processo eletivo.

SR São Paulo apóia Curso de Oficiais RM2 do 8ºDN
e Francisco Alves, nosso "Fotógrafo Oficial".

No dia 18, os Alunos formaram pela primeira vez
para o Cerimonial à Bandeira e, em seguida, partici-
param da recepção ao Comandante-Geral do CFN,
AlteEsqd(FN) Fernando Antonio, que deu as boas vin-
das a todos, falou das responsabilidades que cada
um teria dali pra frente e que estava feliz por estar na
frente de jovens que dariam valiosa contribuição ao
Brasil e à Marinha do Brasil. No dia 19 o Veterano
Marquini mostrou suas habilidades marinheiras ao
conduzir o Cerimonial à Bandeira com os tradicionais
apitos.

No período de 13 a 16 de março foi realizado
pela SR São Paulo o 3º Acampamento de Vetera-
nos das Forças Armadas, nas margens da represa
da CESP-SP,  em Paraibuna, SP, com o valioso
apoio da 12ª Brigada Aeromovel Leve e do 6º Bata-
lhão de Infantaria Leve, de Caçapava, do 22º Bata-
lhão Logístico, de Barueri, do Centro Técnico
Aeroespacial, de São Jose dos Campos, do Bata-
lhão de Infantaria da Aeronáutica 64, bem como do
8º Distrito Naval.

Além da oportunidade para os Veteranos con-
fraternizarem e relembrarem seus tempos de ca-
serna, foram realizadas atividades cívicas para cer-
ca de 150 jovens da rede pública de Caçapava e da
Escola Major Aviador Jose Mariotto Ferreira: ceri-
monial à Bandeira, palestras sobre as Forças Ar-
madas, programa antidrogas, demonstração de
cães de guerra, soltura de peixes na represa e de
aves em perigo de extinção e plantio de árvores.
Houve também brincadeiras e competições (cabo
de guerra) entre os alunos, militares da Ativa e Ve-
teranos.

TERCEIRO ACAMPAMENTO
DE VETERANOS DAS
FORÇAS ARMADAS
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Em 6FEV foi realizada a cerimônia de transmissão
de cargo do Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio
Grande, do CMG(FN) Reinaldo Reis de Medeiros para
o CF(FN) Marcelo Gonçalves Palma. A solenidade,
presidida pelo Comandante do 5º Distrito Naval, VAlte

PASSAGEM DE COMANDO DO GptFNRG

VAlte Küster preside a passagem de comando do
GptFNRG

 Cmt Medeiros, Cmt Palma e Comitiva da AVCFN com
uniformes históricos

Veteranos da SR Uruguaiana desfilam em continên-
cia ao CF(FN) Palma

SR URUGUAIANA NO TRÍDUO DE NSª NAVEGANTES
Entre 30JAN e 01FEV, SR Uruguaiana participou do

Tríduo de NSª dos Navegantes, transportando a imagem
da Igreja N.Sª do Carmo para a Comunidade Católica
Santo Antônio(30JAN), e, em 31JAN e 01FEV, para a
Pastoral NSª de Lourdes. Em 02FEV transportou a ima-
gem até as margens do Rio Uruguai, de onde seguiu em
procissão fluvial até o Iate Clube Tamandaré. De lá se-
guiu em procissão a pé de volta à Igreja NSª do Carmo,
no largo da Ponte Internacional, onde foi realizada missa
campal com aproximadamente 25.000 pessoas.

Os Veteranos Fuzileiros Navais acompanharam
todo evento em Companhia do Prefeito, Sr. Luiz
Augusto Schenaider, do Delegado Fluvial CC(T)
Marcus Machado Pereira, e do Bispo da Diocese, Dom
Augusto Dili. A equipe foi composta pelos Veteranos
Rossini, Presidente da SR (Viatura Dodge M-601 de
sua coleção), Pessano, Ferrarelli, Ruas, Amaral, Ferrari
e Guterres, além de uma equipe de Marinheiros. Vale
ressaltar que aproximadamente quinze Veteranos aju-
daram no cordão de isolamento e no transporte da
imagem durante o percurso a pé.  Tríduo 1

Paulo Cezar de Quadros Kuster, contou com a pre-
sença de autoridades civis e militares.

A Comitiva da SR Uruguaiana prestigiou o
evento apresentando-se com Veteranos em uni-
formes históricos: Alexandrino (Vet Ferrarelli);

Policia (SP), usado pelo destacamento de FN
na Ponte Brasil-Argentina em Uruguaiana-RS
(Vet Pessano); e camuflado reversível (fundo
areia ou verde), usado até meados dos anos 70
(Vet Rossini).

Dois eventos significativos marcaram o 206º Ani-
versário do CFN em Uruguaiana, RS. No primeiro, em
6MAR, realizado na Câmara Municipal, os Vereado-
res, em sessão ordinária, os Vereadores cumprimen-
taram os representantes da Seção Regional
Uruguaiana, Veteranos Ilton Alexandre, Pessano e Fal-
cão e o Vereador e Veterano Irani.

O segundo, organizado pela SR Uruguaiana em
7MAR, foi o Cerimonial do Arriar da Bandeira Nacio-
nal, no Trevo dos Fuzileiros Navais, junto ao busto do
Sargento Borges, nosso Associado Excelso, herói de
Paissandu, batalha ocorrida em 07 de dezembro de Cerimonia no Trevo dos Fuzileiros Homenagem na Câmara Municipal de Uruguaiana

ANIVERSÁRIO DO CFN EM URUGUAIANA
1864. Este evento foi abrilhantado com a presença de
Comitiva da Capitania Fluvial de Uruguaiana.
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Foi realizado em 8FEV, no Clube Veleiro, da
Marinha do Brasil, o 6º Encontro dos Eternos Fuzi-
leiros Navais de Belém do Pará, com muita prosa e
boas lembranças de Fuzileiros da Ativa e da Reser-
va ,que se encontram anualmente para rever os
amigos e relembrar os bons tempos de caserna. A
maioria optou por deixar o Serviço Ativo e seguir
carreira na vida civil, mas, tendo em mente que, uma
vez Fuzileiro, sempre Fuzileiro.

"Não tem como não se emocionar, com tantas
prosas que lá foram relembradas e repassadas, com
muito carinho por todos, só temos a dizer: Obriga-
do Senhor, pelos que organizam e organizaram o 6º
Encontro dos Eternos Fuzileiros", afirmou o Vetera-
no Abdias.

Eventos como este são boas demonstrações de
como são fortes os laços que unem aqueles que,
voluntariamente, um dia, ainda jovens, juraram de-
fender nossa Pátria. ADSUMUS!

A Associação Brasileira de Preservadores de
Veículos Militares (ABPVM) e o Grupo Histórico
Força Expedicionária Brasileira (GHFEB) organiza-
ram, entre 21 e 23MAR, com o apoio do Exército
Brasileiro, a Coluna da Vitória, que reuniu 70 viatu-

6º Encontro dos Eternos Fuzileiros de Belém/PA

Encontro de Fuzileiros em Belém

Sensacional participação de Veteranos Fuzi-

leiros Navais na primeira etapa do XTERRA

CAMP-ROTA DO SOL, realizada em 15MAR na

Praia de Cotovel, RN: Mário Clementino da Fon-

seca , 1º colocado na categoria 60+; Damião  No-

MAIS VITÓRIAS DE VETERANOS

COLUNA DA VITÓRIA - HOMENAGEM À FEB

bre, 2º colocado na categoria 50+; José Januário ,

1º colocado por equipe de revezamento no

TRIATLON e 1º colocado na Travessia de 1.500

metros (categoria 60+). BRAVO ZULU AOS VETE-

RANOS ATLETAS!

ras militares antigas para homenagear os 70 anos do
embarque da tropa da FEB que participou da Segun-
da Guerra Mundial.

Os integrantes da Coluna se reuniram em
Caçapava, SP, e Petrópolis, RJ, de onde partiram para

o Monumento Nacional aos Mortos da IIGM, no Rio de
Janeiro. Um dos grupos participantes foi a Brigada
Paranaense de Viaturas Militares Antigas - que contou
com a participação dos Veteranos L. Roberto, de
Curitiba, e Rossini, Presidente da SR Uruguaiana.
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Foi realizada em 5FEV a passagem de coman-
do do Batalhão Naval. O CAlte(FN) Loureiro, Co-
mandante do Material de Fuzileiros Navais, que pre-
sidiu a cerimônia, destacou, em sua Ordem de Ser-
viço, que "Durante um ano e onze meses de seu
Comando, o CMG(FN) Renato Rangel Ferreira sou-
be, com competência, conduzir a sua tripulação na
execução das diversificadas tarefas impostas pela
sua missão e as decorrentes desse legado históri-
co, ratificando, não só o seu considerável preparo
profissional, como também a sua elevada capaci-
dade de liderança.".

Oficial muito respeitado entre superiores, pares
e subordinados, o Cmt Renato comandou também
a Companhia de Polícia do BtlNav e o Batalhão
Paissandu, à frente do qual participou da Marcha a
Pé Rio-Brasília, nas celebrações do Bicentenário
do CFN, e da Força de Paz no Haiti. Sua atuação
acadêmica é marcada pela marcante conquista do
Prêmio Escola de Guerra Naval, por concluir o Cur-
so de Política e Estratégia Marítimas (C-PEM) com
Distinção.

Durante sua gestão no BtlNav, foi responsável
pelo inestimável apoio à AVCFN, tanto em eventos
realizados na Sede como provendo a logística para

CMG(FN) RENATO PASSOU O COMANDO DO BtlNav
o Grupo de Caminhada e Corrida e para representa-
ções na Área Rio e em viagens a Nova Friburgo e
Marataízes - além de garantir a manutenção das ins-
talações DA Sede Nacional. Como Diretor
Cultural da AVCFN, trabalho voluntário que
ressalta seu compromisso com nosso tra-
dicional espírito de corpo, organizou os Se-
minários "Construindo o Futuro", sobre áre-
as de atuação no mercado de trabalho no
âmbito civil, e "Veteranos Ativos", para ofe-
recer conhecimentos e orientações sobre
saúde na terceira idade, e tem coordena-
do, com o CIASC, a condução dos Cursos
Básicos de Informática, sem contar outras
atividades na área de sua Diretoria. Ao Cmt
Renato, portanto, o registro da nossa gra-
tidão.

O CMG(FN) Taulois, novo Comandan-
te do BtlNav, em 2013 realizou o C-PEM,
quando também obteve o Prêmio Esco-
la de Guerra Naval, destacando-se en-
tre todos os Oficiais do Curso, angari-
ando ainda mais prestígio para seu currículo e para
o CFN. Anteriormente, comandou o Batalhão de
Viaturas Anfíbias e serviu no Conselho Internacio-

nal do Esporte Militar, quando muito contribuiu para
o sucesso dos 5º Jogos Mundiais Militares, realiza-
dos no Rio de Janeiro. Receba o Cmt Taulois nos-

sos cumprimentos e os votos de sucesso nesse novo
desafio como Capitão de Bandeira do Comandante-
Geral do CFN.

 CAlte(FN) Loureiro presidindo a cerimônia  Cmt Renato, esposa e filhos

 Veteranos agradecidos ao Cmt Renato  Pelotão da AVCFN participou do desfile em continência ao Cmt Taulois

Passagem de Comando do Batalhão Naval
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Em 7FEV, foi realizada, na Fortaleza de São José,
a cerimônia de transmissão de cargo de Comandante
do Material de Fuzileiros Navais (CMatFN), do
CAlte(FN) Cesar Lopes Loureiro para o
CAlte(FN)Gilmar Francisco Ferraço. Presidida pelo
Comandante-Geral do CFN, AlteEsqd(FN) Fernando
Antônio, contou com a presença de autoridades civis
e militares, como Ex-Comandantes-Gerais do CFN e
do Deputado Federal Jair Bolsonaro, bem como Comi-
tiva da AVCFN.

O CMatFN, ativado em 1997, quando o então Co-
mando de Apoio foi desmembrado em Comando do
Pessoal de Fuzileiros Navais e Comando do Material
de Fuzileiros Navais, tem como propósito exercer as
atividades técnico-gerenciais inerentes ao material do
Corpo de Fuzileiros Navais e de assessorar, no que
couber, as demais Diretorias Especializadas.

PASSAGEM DE COMANDO DO CMatFN

ComGerCFN preside a passagem de comando do
CMatFN

 Veteranos na cerimônia
do CMatFN

O Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
tem novo Comandante: no dia 13FEV, o CAlte(FN) Nélio
passou o cargo ao CAlte(FN) Loureiro.

Segundo o VAlte(FN) Alexandre, Comandante do
Pessoal de Fuzileiros Navais, que presidiu a ceri-
mônia, "O Almirante Nélio conduziu, ao longo de
seu comando, as atividades dessa importante OM,
tanto em seus aspectos administrativos quanto na-
queles relacionados ao ensino. A garantia da quali-
dade sempre foi sua meta.... É um Oficial detentor
de sólidos conhecimentos profissionais, comprome-
tido com os nobres objetivos da OM e profundamen-
te cuidadoso na condução dos assuntos sob sua
responsabilidade.... Além das inúmeras demonstra-
ções de competência profissional e denodo admi-
nistrativo, a forma como se dedicou a promover cons-
tantes melhorias na qualidade do ensino foi uma das
marcas de sua distinta administração. ... Foram as
suas orientações precisas e bem embasadas que

CAlte(FN) NÉLIO PASSA O COMANDO DO CIASC
contribuíram para a criação de um espírito de segu-
rança e confiança que envolvia a todos aqueles com-
prometidos com a instrução." Destacou, ainda, a cons-
trução da Pista de Liderança Sargento Lucas, "preci-
osa ferramenta empregada na valorização de nossos
recursos humanos, em consonância com modernas
práticas de gestão".

Durante o ano de 2013, cumulativamente com o
comando do CIASC, o Alte Nélio conduziu as ações
para a ativação do Comando do Desenvolvimento Dou-
trinário do Corpo de Fuzileiros Navais (CDDCFN), na
Ilha da Marambaia, sendo seu primeiro Comandante,
cargo que continuará ocupando, agora como Oficial
designado para o Serviço Ativo, visto que está em pro-
cesso de transferência para a Reserva Remunerada.

O Alte Nélio, no período que comandou o CIASC
muito apoiou a AVCFN, em especial pela organiza-
ção do Curso Básico de Informática, proporcionando
a inclusão digital para várias turmas de Veteranos e

dependentes, pelo que expressamos nosso agra-
decimento a esse bravo Combatente Anfíbio, junto
com os votos de sucesso na continuação de sua
missão de implantar o CDDCFN.
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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.

Em 11FEV, em cerimônia presidida pelo Coman-
dante da Divisão Anfíbia, CAlte(FN) Zuccaro, o CF(FN)
Viegas passou o comando do Batalhão de Blindados
de Fuzileiros Navais ao CF(FN) Costa Freitas, estan-
do presente Comitiva de Veteranos.

O BtlBldFuzNav iniciou sua trajetória em 1980,
quando foi ativada a Companhia de Carros de Com-
bate, com seis CCL-SR Cascavel, de fabricação na-
cional (ENGESA). Atualmente, conta com modernos
meios: carros de combate SK 105 e, para transporte
de tropas, as Viaturas Blindadas SL M-113, que pas-
saram por processo de modernização, e SR Piranha,
que tem tido importante atuação no Força de Paz no
Haiti.

BATALHÃO DE BLINDADOS TEM NOVO COMANDANTE

 CF(FN) Costa Reis assume o BtlBldFuzNav Comitiva de Veteranos no BtlBldFuzNav

CMG(FN) Mello assume o comando do CIAMPA

CMG(FN) Pilar recebe o Comando da Tropa de
Desembarque do então CMG(FN) Jonatas

 Passagem de comando do Centro Tecnológico do
CFN, assume o CMG(FN) Nascimento Borges

BtlCmdoCt - Assumiu o
CF(FN) Marcelo Silva

OUTRAS PASSAGENS DE COMANDO NO CFN

4/fev

6/fev

11/fev

12/fev

14/fev

14/fev

19/fev

27/fev

28/fev

GptFNNa

GptFNSa

BtlBldFuzNav

CiaApDbq

GptFNBe

GptFNLa

PM

CiaPol

GptFNB

CMG (FN) LESSA

CMG (FN) JÚLIO CÉZAR

CF (FN) VIÉGAS

CC (FN)  ANDRADE

CF (FN) CATTONI

CF (FN) LANZARO

CF (FN) ROBERTO

CC (FN) G. MAIA

CMG (FN) ÁTHILA

CF (FN) SANCHES

CF (FN) PAULO ROBERTO

CF (FN) COSTA REIS

CC (FN) BRAGA

CF (FN) AILTON

CF (FN) PAIVA

CF (FN) MARIATH

CC (FN) ANTHONY

CMG (FN) PARENTE

OM PASSOU ASSUMIU

PASSAGENS DE COMANDO NO CFN

CIAMPA desfila em continência ao novo Comandante

PARTICIPE DAS
REUNIÕES
DA AVCFN.

CONVIDE UM AMIGO.
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Em 6FEV a FFE realizou cerimônia militar, presi-
dida pelo Comandante de Operações Navais, AlteEsqd
Luiz Fernando Palmer Fonseca, para celebrar seu 57º
aniversário de criação. Na Ordem do Dia, o VAlte(FN)
Washington Gomes da Luz Filho citou que "...vemos
que as aspirações presentes na criação desta Força
têm sido plenamente concretizadas e a Marinha do
Brasil pode contar com uma tropa moderna, vibrante
e aprestada, apta a cumprir sua destinação, explícita
na Estratégia Nacional de Defesa: constituir-se em
uma força em permanente condição de pronto empre-
go, e de caráter expedicionário por excelência".

O Comandante da FFE mencionou, ainda, que os
sentimentos dos Fuzileiros da Força que vem do Mar
podem ser "sintetizados em duas palavras: orgulho e
responsabilidade. O orgulho, longe de confundir-se
com soberba, deve ser compreendido em sua acepção
de brio e altivez, decorrentes da satisfação de ver esta
Força cumprindo, com honra, competência, determi-
nação e profissionalismo, o papel que lhe foi atribuído
no documento supramencionado... as realizações que
esta Força vem alcançando, ao longo dos anos, tra-
zem em seu bojo a responsabilidade de corresponder
à confiança em nós depositada."

E são muitas as realizações da FFE:
Grupamentos Operativos de Fuzileiros Navais atua-
ram em Segurança de Instalações Portuárias e em
apoio a Órgãos Estaduais de Segurança Pública; re-

ANIVERSÁRIO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA
alizou Operações Anfíbias, voca-
ção consolidada dos Fuzileiros
Navais, nas Operações Fraterno
(Argentina); PASSEX (França) e
na Operação Felino (Comunidade
dos Países de Língua Portugue-
sa), pela primeira vez coordena-
do pela MB; prosseguiu em For-
ças de Paz da ONU - o 19º Con-
tingente da MINUSTAH, no Haiti,
e, ao largo da costa do Líbano, a
bordo do navio capitânia da Força
Tarefa Marítima da UNIFIL, cons-
tituindo o Destacamento de Se-
gurança do Comando dessa For-
ça e o Grupo de Reação a Amea-
ças Assimétricas.

O Almirante Gomes da Luz
concluiu sua mensagem com pa-
lavras elogiosas aos integrantes
da FFE: "Não haveria motivo para
esta data ser lembrada, contudo, não fosse o magní-
fico espírito de corpo de nossos Fuzileiros Navais.
Seu amor, abnegação e força de vontade são mais do
que palavras, são a verdade que observamos a cada
dia, nos aquartelamentos e nas operações na Divi-
são Anfíbia, Tropa de Reforço, Comando da Tropa de
Desembarque, Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti

AlteEsqd Palmer presidindo a cerimônia

e Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros
Navais. A estes homens e mulheres, Combatentes
Anfíbios da Marinha do Brasil, manifesto meus cum-
primentos pelo excepcional trabalho desempenhado
e exorto que mantenham sua atitude aguerrida e a
prontidão operativa, qualidades primordiais do Corpo
de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil."

 SO-FN Carlos comanda o Pelotão Representativo da AVCFN  Veteranos no 57º Aniversário da FFE

57º ANIVERSÁRIO DA FFE-MILITARES HOMENAGEADOS

Dias de Manobra
e Exercício

Saltos de
pára-quedas

Tempo de
Tropa

Horas de
imersão

CMG (FN) Normando  Bona do Nascimento (BtlLogFuzNav): 1.154 dias
2ºSG-FN-IF 87.1558.26 Anderson Ramos da Silva (1ºBtlInfFuzNav): 1.272 dias

CMG (FN) Paulo Sergio Castello Branco Tinoco  Guimarães (CmdoTrDbq): 306
SO-FN-IF Carlos Augusto de Menezes  Almeida (BtlOpEspFuzNav): 437

CT (AFN) Glauber  Rodrigues de Araujo (ComFFE): 6.799 dias
2ºSG-FN-IF Marcos do Nascimento Gomes  (ComFFE): 10.361 dias

CC (FN) Andre  Cavalcanti da Silva Mello  (ComFFE): 92 h
SO-FN-IF Elias de Almeida Barcellos (BtlOpEspFuzNav): 120 h

Militares homenageados


