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Mensagem do Presidente

OBITUÁRIO

Prezados Veteranos,
Ao iniciarmos 2015, formu-

lo votos que possamos cele-
brar mais um ano com saúde
e muitas alegrias, com as bên-
çãos do Bom Deus.

Junto com este jornal, se-
gue, como encarte para os As-
sociados a programação das
nossas atividades anuais, com
algumas datas já definidas,
como o Encontro Institucional de Veteranos do CFN,
organizado pelo Comando-Geral do CFN, previsto para
16MAI. É, também, ano de eleições para a Diretoria
Administrativa e para a Mesa Diretora do Conselho
Deliberativo e Consultivo.

Entre as matérias mostrando as atividades da As-
sociação no período NOV-DEZ, destaco a criação da
Seção Regional Florianópolis, ocorrida em 15DEZ,
resultado do empenho dos Veteranos residentes em
Santa Catarina, do VAlte Leonardo Puntel, Coman-
dante do 5º Distrito Naval, e, em especial,  do Co-
mandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros de
Santa Catarina, CF Alessandre Fontes Sampaio. Para
breve, já anunciamos a criação da SR Curitiba.

Junto com esta edição segue também cópia da
Nota da AVCFN em homenagem ao Associado Co-
mandante Uriburu Lobo da Cruz, injustamente incluí-
do no relatório da comissão nacional da verdade, jun-
tamente com outros militares da Marinha e das de-
mais Forças, fato este que, associado a várias ou-
tras questões, nos leva a questionar a credibilidade
da mencionada comissão.

ADSUMUS!
José Henrique Salvi Elkfury, CAlte(FN),

Presidente Nacional

Antonio Julio Nunes da Silveira Lobo, 54.2002.11, em 31JAN2013, RJ
Piratininga Fontenelle Freire, 52.0167.31, em 30NOV2014, RJ
José da Silva Almeida, 60.2000.14, em 7DEZ2014, RJ

Em 6DEZ foi realizada a oitave edição do Encon-
tro dos Fuzileiros Navais de Magé e Amigos, com gran-
de público, animado pelo Fuzibossa e com exposi-
ção de meios do CFN - Operações Especiais, Blinda-
dos, Armamento, Motocicleta e Fuzileiros com unifor-
me histórico. Destaque para a presença do Veterano
SD-FN-Refº Aldo Carracena, nascido em 14 de janei-
ro de 1922. No evento foram entregues Moções de
Aplauso a três Diretores da AVCFN: Lucio Lucena
(Comunicação), Ulisses (Assistência) e Rocha
(Patrimônio).

Ao Veterano Moisés Queiroz e sua equipe os pa-
rabéns pela organização do Encontro, que bem ca-
racteriza a Missão da AVCFN de congregar e cultivar
o Espírito de Corpo. Bravo Zulu!

No dia 06/DEZ/2014 sábado, aconteceu o encon-
tro dos Fuzileiros Navais de Magé e amigos, no Salão
Social do Magé Tênis Clube. Trata-se de um evento já
tradicional que visa à interação dos militares do CFN

VIII Encontro dos Fuzileiros Navais de Magé e Amigos
de ontem com os militares da ativa e a sociedade em
geral,

   O evento transcorreu num clima de muita
descontração, alegria e amizade. Foi servido um su-
culento churrasco e os pés-de-valsa deram seus re-
cados ao som do FUZIBOSSA com sua variada pro-
gramação musical. O destaque foi a entrega de Mo-
ções de Aplauso a três Veteranos Diretores da
AVCFN, Lucio Lucena de Comunicação, Ulisses de
Assistência e Rocha de Patrimônio, e, a honrada pre-
sença, mais uma vez, do Soldado FN Refº Aldo
Carracena, nascido em 14 de janeiro de 1922, com-
pletará em janeiro próximo, 93 anos de vida bem vivi-
dos, carrega em sua bagagem um acervo de meda-
lhas e diplomas, inclusive medalhas de guerra, além
de ser considerado o 'Guru da Maçonaria'.

Parabéns aos organizadores do evento pelo brilho
da festa, bem como, aos participantes em geral pelo
comportamento exemplar.

Veterano Carracena, nascido em 1922  Vet Moisés Queiroz e Diretores da AVCFN
homenageados

FILHA DE ASSOCIADO
GANHA CONCURSO

DE REDAÇÃO

A Srtª Stéphanie Figueiredo Morterá Rodrigues,
filha do Associado Morterá, que estuda no Colégio
Estadual Aurelino Leal, obteve a primeira coloca-
ção no Concurso de Redação da Operação Cisne
Branco, nível Ensino Médio. Bravo Zulu!

Stéphanie (blusa azul) e demais agraciados

PARTICIPE DAS
REUNIÕES DA

AVCFN.CF(FN) Emídio assume o comando do Btl Humaitá,
substituindo o CF(FN) Campos Mello, que está

comandando o GptOpFuzNav no Haiti
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VAlte MATHIAS - ASSOCIADO BENEMÉRITO

A  AVCFN, com o inestimável apoio do Bata-
lhão Naval e com participação da Secretaria da
Comissão de Promoções de Oficiais, ajudou na
recuperação de uma área do Orfanato, visando
melhor acomodar as crianças acolhidas naquela
instituição.

Durante vários dias, especialistas do Batalhão
Naval, reforçados com Veteranos e militares da
CPO conduziram trabalhos de alvenaria e eletri-
cidade, além de limpeza em geral. As militares
da CPO, com suas habilidades maternas, tam-
bém ajudaram a cuidar das crianças, enquanto
os demais conduziam as fainas mais pesadas.

Como ocorre em situações como estas, todos
ficaram felizes - as crianças, pela alegria de rece-
berem um carinho especial; a Administração do

CAMPEONATO DE TIRO AVCFN 2014

O VAlte José Carlos Mathias, atualmente servin-
do no Ministério da Defesa, muito tem feito pela
AVCFN, em especial durante os períodos que co-
mandou o Centro de Instrução Almirante Graça Ara-
nha (CIAGA) e o 7º Distrito Naval, o que levou o Con-
selho Deliberativo e Consultivo a conceder-lhe o Títu-
lo de Associado Benemérito.

O Diploma correspondente foi entregue em
27NOV, pelo Presidente Nacional, durante cerimô-
nia realizada no Grupamento de Fuzileiros Navais de
Brasília, que contou com a presença do VAlte Farias
Alves, Comandante do 7ºDN, dos CMG(FN) Laser,
Comandante do Centro de Instrução e Adestramento
de Brasília (CIAB), e Parente, Comandante do GptFN,

Faina em andamento Trabalho pronto!

e de Comitiva da Seção Regional Brasília, à frente seu
Presidente, Veterano Fernando Silveira.

Ao VAlte Mathias a gratidão dos Fuzileiros de Sem-
pre! ADSUMUS!

ACISO NO ORFANATO LAR LUZ E AMOR
Orfanato, pelas melhorias alcançadas; os que partici-
param, pela oportunidade de oferecer um pouco do seu
tempo e seu conhecimento para quem tanto precisa.

Foi realizada em 14NOV a tradicional competi-
ção de Tiro da AVCFN, com participação de aproxi-
madamente oitenta pessoas, entre Veteranos, fa-
miliares e militares da Ativa, na Base de Fuzileiros
Navais da Ilha do Governador (BFNIG). Além da com-
petição, houve prática no Simulador e uma demons-
tração com armas airsoft, semelhantes às armas
reais e muito utilizadas para treinamento e jogos.
Destaque para o Comandante da BFNIG, CMG (FN)
Frederico, que ofereceu todo o apoio para a compe-
tição, incluindo arbitragem e saboroso lanche.

A prova foi muito concorrida e houve várias barra-
gens para se conseguir chegar aos vencedores nas
três Categorias em disputa - Veterano, Feminino e
Militar da Ativa. Os três melhores  classificados de
cada Categoria, declarados Atiradores Topshot, fo-
ram agraciados com medalhas e carabinas de ar
oferecida pela AVCFN: Veterano CC (A-FN) Roberto,
CB-EF Aline (BACS) e o 3ºSG-FN-IF Franciney Sil-
va (BtlEngFuzNav).

A  AVCFN pretende organizar um Grupo de Inte-
resse em Tiro, que passará a se reunir periodicamen-
te para praticar como lazer e participar de outras Com-
petições Topshot. Havendo interesse em passar agra-
dáveis momentos como esse, entre em contato com
a Secretaria da AVCFN, informando seu nome, telefo-

ne e e-mail e em breve receberá informações sobre
como participar das atividades, que basicamente se-
rão: tiro esportivo e olímpico com armas de ar compri-
mido, tiro com airsoft, tiro com paintball e tiro real. Ao
final, sempre haverá um Almoço dos Atiradores Vete-
ranos, para contarmos nossas estórias e "causos".

Tudo safo na banqueta! CB-EF Aline recebendo seu premio
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Em 15DEZ o Presidente do Conselho Deliberativo
e Consultivo da AVCFN (CDC), VAlte (Refº-FN)
Fernando do Nascimento, presidiu, na Escola de
Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina (EAMSC),
uma Assembleia Regional Ordinária (ARO), para cri-
ação da SR Florianópolis.

Este evento representa o fecho de um processo
iniciado em maio deste ano, por ocasião do Encon-
tro de Veteranos do CFN, que contou com uma co-
mitiva de Veteranos residentes em Florianópolis. Pos-
teriormente, por ocasião de uma viagem ao Sul, o
Presidente Nacional fez uma apresentação sobre a
Associação, quando, com o aval do Comandante do
5º Distrito Naval, VAlte Leonardo Puntel, lançou o
desafio para que lá fosse ativada uma SR, desafio
este enfrentado e vencido com galhardia pelos Ve-
teranos, que contaram com o irrestrito apoio do Co-

CRIAÇÃO DA SR FLORIANÓPOLIS
mandante da EAMSC, CF Alessandre Fontes
Sampaio.

Presentes na ARO o Capitão dos Portos de San-
ta Catarina, CMG Hibert Strauhs, comitiva da futura
SR Curitiba, constituída pelo CMG(FN-RM1) Rui Ale-
xandre S. Gutierrez e pelo Veterano Luiz Carlos
Durieux, o Imediato do Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio Grande, CF(FN) Carlos Eduardo Vieira
Nunes, o Delegado da Capitania dos Portos em Itajaí,
CF(T) José Sávio Feres Rodrigues, Oficias e Praças
da EAMSC, o SO-RM1 Manoel Senesio M. Brião,
Presidente da Associação dos Militares da Reserva
e Pensionistas da Marinha em Florianópolis, comiti-
va da SR Porto Alegre, chefiada pelo seu Presiden-
te, SO-FN-RM1 Sergio Omar Duarte Bottaro, o Pre-
sidente da Associação de Amigos do 63 Batalhão de
Infantaria e convidados da sociedade local.

Após os protocolos de abertura de Assembleia e
eleição de Diretoria e Conselho Fiscal, foram
empossadas, no Conselho Fiscal a chapa presidida
pelo Comandante Walter, que recebeu do Presidente
do CDC o Estandarte do CFN, e, na Diretoria admi-
nistrativa Regional, a chapa presidida pelo Suboficial
Vanderlã, que recebeu do Presidente Nacional o Guião
da SR.

Na sua alocução, o Veterano Vanderlã apresentou
um resumo da sua carreira, destacando que a Mari-
nha do Brasil é, para ele, a melhor Escola para
capacitação em patriotismo, o que o torna apto a con-
duzir a SR Florianópolis, assegurou que tudo fará para,
com o apoio dos demais integrantes da Diretoria, cum-
prir a Missão da AVCFN e agradeceu pelo apoio da
EAMSC e pela confiança nele depositada pelos inte-
grantes da SR.

Mesa Diretora - Presidentes do CDC e da DAdm e
o CMG Strauhs, Capitão dos Portos de SC

Presidente do CDC conduz o protocolo para eleição
por aclamação

Presidente da DAdm entrega do Guião da SR ao
Presidente Regional

Alocução do Veterano Vanderlã Apresentação sobre a AVCFN Comandante da EAMSC recebe panóplia da AVCFN
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Na sequencia, o Presidente Nacional fez uma
apresentação sobre a Missão e atividades da
AVCFN e, ao final, juntamente com o Almirante
Fernando e com o Veterano Vanderlã, entregou
ao Comandante da EAMSC uma panóplia da
AVCFN, como reconhecimento pelo fundamental
apoio daquela Escola à criação da SR.

A seguir, o Presidente do CDC relembrou as-
pectos históricos do CFN, destacando que o Es-
pírito de Corpo, característica dos Fuzileiros Na-
vais da MB, já existia entre as Praças FN quan-
do, em 1932, por iniciat iva do Almirante
Protógenes Guimarães, então Ministro da Mari-
nha, o Regimento Naval foi transformado em Cor-
po de Fuzileiros Navais e foi criado o Quadro de
Oficiais FN. Lembrou, também, a importância da

DIRETORIA ADMINISTRATIVA REGIONAL

PRESIDENTE - VANDERLÃ GUEDES VIEIRA
VICE-PRESIDENTE - MARCO AURÉLIO VAZ  COSTA
SECRETÁRIO - LAMIR ASTRISSI
TESOUREIRO - SERGIO ANTONIO ALBUQUERQUE
DA SILVA
DIRETOR SOCIAL E CULTURAL - PAULO ARTUR
FONSECA DOS SANTOS
DIRETOR DE ESPORTES E PATRIMÔNIO - MARIO
NERON ALVES DORNELLES

CONSELHO FISCAL
PRESIDENTE - ADIRSON FAVARIN WALTER
VICE-PRESIDENTE - VILSON SERGIO MONTANHA
BOTTARO
SECRETÁRIO - LUIZ AIRTON SEVERO ANTUNES
CONSELHEIRO - VALDENI PADILHA DOS SANTOS

atuação do Tenente Sinésio, que, com o Almoço
Fuzileiro, em 1972, criou a Associação, e do Almi-
rante Cajaty que, em 1975, iniciou a série hoje co-
nhecida como Encontro de Veteranos do CFN. Fi-
nalizou destacando a importância da Canção da
AVCFN e das Alas Femininas, iniciativa pioneira da
SR Salvador.

Ao final, todos vibraram com o canto da Canção
Na Vanguarda e com os tradicionais hurras.

Em função da criação da SR Florianópolis, a SR
Sul passou a denominar-se SR Porto Alegre e os
Veteranos residentes no Paraná estão se organizan-
do para criação de SR naquele Estado.

À mais nova SR, os cumprimentos pela brilhante
resposta ao desfio e os votos de sucesso, formula-
dos por toda a AVCFN. Bravo Zulu! ADSUMUS!

 Palavras do Presidente do CDC Canto da Canção Na Vanguarda

 Veteranos e Imediato do GptFNRG  Meninas florindo o evento

Presidente do CDC e demais Veteranos  Família Bottaro presente!
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No mesmo período, estendido até 22NOV, foi
conduzida uma Ação Cívico-Social (ACISO) em
Afonsos, no Município de Itapemirim, em duas
fases: reforma da Escola Municipal Pluridocente
de Ensino Fundamental de Afonsos e atividades
diversas nas regiões de Afonsos, Limões e Reti-
ro - palestras sobre saúde, mercado de trabalho
e educação; doação de cestas básicas; atendi-
mento médico e odontológico; corte de cabelo; e
a tend imento  de f i s io terap ia .  A esco la  fo i
reinaugurada em 20NOV2014, com a presença
do Comandante do CIASC e o Prefeito de
Itapemirim.

Uma comitiva de Veteranos acompanhou parte
das atividades dos cursos e participou da ACISO.

ATIVIDADES DO CIASC

COROEX

No período de 8 a 20NOV foi realizado em Itaóca -
ES o exercício COROEX/2014, que representou o
coroamento prático do que foi ministrado, durante o
ano letivo, nos Cursos do Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo (CIASC) - Aperfeiçoamento e
Especialização em Infantaria, Engenharia e Comuni-
cações Navais.

Durante o evento, os alunos de Infantaria foram ins-
truídos em ataque coordenado e noturno, operações
anfíbias, ribeirinhas e com blindados, patrulha, defen-
siva e marcha para o combate. Já os alunos de enge-
nharia executaram prática de explosivos e destruições,
reconhecimento técnico, patrulha, organização e em-
prego da engenharia e campo minado e, para os alu-
nos de comunicações navais, equipamentos rádio,
postos de retransmissão, antenas expeditas e RC-292

ACISO

e procedimento fonia, além
de exercitarem o estabele-
cimento e manutenção da
rede de comunicações de
uma Força de Desembar-
que.

Com a realização desse
exercício, os diversos cur-
sos envolvidos puderam co-
roar, com acentuado êxito,
suas atividades letivas do
ano de 2014, ratificando o
alto grau de profissionalismo
e espírito de corpo dos ins-
trutores e alunos presentes
ao evento.
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Cadastramento de Moradores

Escola reformada!

Crianças turma da tarde...

Palestra sobre Educação Postural

Crianças turma da manhã

Brincadeiras durante palestras Atendimento médico e odontológico
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A  Festa Beneficente de Fim de Ano da AVCFN, de
2014, realizada na Casa do Marinheiro, em 29NOV, foi
plena de sucesso. Cerca de 650 Veteranos e familia-
res confraternizaram, encontraram velhos campanhas,
dançaram ao som do Fuzibossa e desfrutaram de sa-
boroso churrasco.

Festa Beneficente de Fim de Ano
Cinquenta itens de brindes, doados pelas Unida-

des do CFN e pela Secretaria da CPO, foram sortea-
dos entre os presentes que contribuíram com doa-
ções - 1.282 kg de alimentos, incluindo 320 kg arre-
cadados no evento de fim de ano da Associação Es-
portiva Saco e Maca (Saco Mucho) - repassados ao

Asilo Lar Samaritano (para idosos, em São Gonça-
lo), à Creche Pequenos Grumetes (em Niterói, apóia
a Família Naval), ao Orfanato Lar Luz e Amor (crian-
ças "órfãos do crack", no Rio de Janeiro) e para a
Sociedade São Vicente de Paulo (famílias carentes
de Niterói).

Doação de alimentos para instituições carentes Srtª Mariana - Parabéns de Villa-Lobos  Veterano mais empolgado na festa

Sorteio de brindes Churrasco Collaço - sabor garantido! Fuzibossa presente - animação garantida

Espaço Marcílio Dias todo ocupado! Equipe de apoio e brindes para sorteio
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Em 30NOV foi realizado, no Clube Sargento
Expedicionário "Geraldo Santana", o já tradicio-

ATIVIDADES DA SR PORTO ALEGRE

DIA DA BANDEIRA

A SR participou de uma homenagem à Bandeira
Nacional na Câmara de Vereadores de Porto Alegre-
RS e, logo após, da 13ª Caminhada da Bandeira, pro-
movida pela Liga da Defesa Nacional-RS, saindo da
Câmara de Vereadores até o Colégio Militar de Porto
Alegre, onde foi realizada cerimônia alusiva à Bandei-
ra.

 Homenagem à Bandeira Nacional

Na tarde de 25NOV, os Veteranos Aymone e
Barbosae seu filho Ítalo, representando a SR Por-
to Alegre, entregaram ao Comandante do GptFN
do Rio Grande, CF(FN) Palma, oito quadros com
fotos históricas de Fuzileiros Navais com passa-
gens pelo Grupamento de Uruguaiana, do Desta-
camento da Ponte Internacional, passagem do Al-

VETERANOS EM RIO GRANDE
mirante Fernando do Nascimento em Uruguaiana
e fotos da Turma de Recrutas de 1973, os quais
serão colocados no Salão Uruguaiana.

O Comandante ficou agradecido pela doação e
pede que todos Fuzileiros que passaram pelo
Grupamento de Uruguaiana façam o mesmo, para
enriquecer o acervo histórico da Unidade.

NATAL E ANIVERSARIANTES

Festa Natalina..  ... Aniversariantes.. ... e muitos brindes

nal almoço de confraternização, para celebrar o
Natal e aniversariantes do trimestre. Comparece-

ram Veteranos e seus familiares, além de ami-
gos e autoridades.

MISSÃO DA AVCFN
Congregar Fuzileiros Navais, demais Militares e Civis, a fim de cultivar o Espírito de Corpo inerente aos Fuzileiros Navais e as tradições Navais, acompanhar o

estado da arte da Marinha e, em situações extraordinárias, atender demandas da Sociedade, mantendo sempre o vínculo com a Marin ha do Brasil.
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Em solenidade realizada no 5º Regimento de Car-
ros de Combate, em Rio Negro (PR), os Veteranos
Luiz Roberto Lucio Soares e Luércio Turra foram agra-
ciado com a medalha "Sangue Rionegrense", que
homenageia os heróis da FEB filhos daquela cidade
e mortos em combate.

Na cerimônia, a Brigada Paranaense de Viaturas
Militares Antigas (BPVMA) recebeu o Titulo de "Ami-
go do Regimento" e o Presidente da BPVMA, Luercio
Turra, entregou ao Tenente-Coronel Sérgio Martins,
Comandante daquela Unidade, o Título de Brigadiano
Honorário, por ser um grande incentivador, colabora-
dor e grande entusiasta, que vem mantendo acesa a
chama da preservação da história da
motomecanização militar.

TCel Sergio Martins entrega diploma ao
Veterano Roberto

Veterano Turra, Presidente da BPVMA homenageiando
o TCel sergio Martins

Com o advento da criação da SR Florianópolis,
foi preciso definir o destino dos Associados resi-
dentes no Paraná.

Para isso, houve uma reunião em Curitiba, em
14NOV, quando os presentes deliberaram pela cri-
ação da SR Curitiba e iniciaram a mobilização
para alcançar o efetivo mínimo de vinte Associa-
dos. Fruto desta vibração, já está marcada para
23JAN a realização da Assembléia Regional Or-
dinária fim criação da SR, tendo como sede provi-
sória o Posto de Comando da Brigada Paranaense
de Viaturas Militares Antigas (BPVMA). Após a
reunião, tivemos houve uma visita ao PC da
BPVMA, onde existe um rico e variado acervo de
material militar, desde pequenos itens de equipa-
mentos até viaturas e embarcações restauradas.

Todavia, há um grupo grande de Veteranos no
Oeste do Paraná, reunindo Fuzileiros que segui-
ram carreira e outros que optaram pela vida civil,
que se reúne periodicamente, exatamente de acor-
do com a Missão da AVCFN, para congregar, re-
ver campanhas,e cultivar o Espírito de Corpo.
Assim, em 15NOV, em Foz do Iguaçu, foi realiza-
do o "Esbarrão" - jantar na Churrascaria Costelão,
complementado por outras atividades, tais como
passeio no Lago de Itaipu e visita à Itaipu
Binacional, culto etc. Foram momentos de
descontração, lembranças e muitas "guerras", or-
ganizados pelo Veterano Enio Pinto da Silva. Tam-
bém naquela ocasião foi lançado o desafio de cri-
ação de uma SR - se tudo correr bem, será ativa-
da em março de 2015.

Reunião em Curitiba

Esbarrão Foz do Iguaçu

ENCONTROS DE VETERANOS NO PARANÁ

VETERANO RECEBE MEDALHA
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Realizado em 8NOV na Sede da Seção Re-
gional Natal , contou com a presença  de Ve-
teranos das SR Natal/RN, Recife/PE e Salva-

5º ENCONTRO DE VETERANOS DO NORDESTE

 Festa muito animada! Presidentes das SR do Nordeste - Cmt Batista,
Cmt Firmino e SO Vicente

Reunião de campanhas

A  Seção Regional Ladário realizou, em 23OUT,
sua primeira reunião social, para comemorar o ani-
versário do 3ºSG-FN-MO (Refº) Edson Arguelho da
Silva, Veterano mais idoso da SR. Praça de
025JAN1943, o Seu EDSON, como é carinhosamen-
te chamado, completou 90 anos.

A cerimônia contou com a participação de Asso-
ciados, do Prefeito de Ladário, Sr. José Antonio

SR LADÁRIO - HOMENAGEM  A VETERANO

dor/BA, militares da ativa, familiares e convi-
dados, oportunidade para resgatar a memória
e cultivar as tradições navais e o Espírito de

Corpo, entre aqueles que durante anos servi-
ram com dedicação ao CFN da Marinha do Bra-
sil. ADSUMUS!

Assad e Faria, Comandantes de OM do 6º DN e gran-
de parte da família do militar, e foi realizada com o
apoio da Associação de Militares da Reserva da
Marinha em Ladário, da Casa do Marinheiro de
Ladário e do Grupamento de Fuzileiros Navais de
Ladário.

Todos se congratulam com o estimado SG ED-
SON, exemplo de amor à Pátria e à família.

O Veterano 2ºSG-FN-EF RM1 Adauto de Almeida
Oliveira, integrante da AVCFN, é o atual Secretário de
Saúde da cidade de Ibatiba, no sul do Espírito Santo.

Formado em odontologia pela UFF em 1993, as-
sumiu receoso a função de gestor de saúde, dada a
grande responsabilidade, porém, o fator determinante
que o levou a aceitar foi o aprendizado e a experiên-
cia adquiridos nas unidades do CFN, com destaque
para o Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais e
a Companhia de Saúde do então Batalhão de Comando
da Tropa de Reforço.

"Com certeza o tempo vivido na Marinha do Brasil,
nas fileiras do CFN, o aprendizado com os superio-
res, com os colegas e os subalternos, adquirindo
senso de disciplina e tantos outros, e, principalmen-
te, o senso de cumprimento do dever, marca indelével
presente no caráter de todo Fuzileiro Naval, herdado
no CFN, onde aprendi que a missão deve ser cumpri-
da sejam quais forem às dificuldades, é que me levou
a realizar com zelo a tarefa a mim proposta, condu-
zindo uma administração pautada na ética e na res-
ponsabilidade, lidar com pessoas e desenvolver espí- Vet Adauto - Secretário de Saúde de Ibatiba, ES

VETERANO É SECRETÁRIO DE SAÚDE EM IBATIBA-ES
rito de equipe, não esquecendo a contribuição soci-
al".

O Veterano Adauto informa, ainda, que conta-
tos estão sendo feitos para ativação de uma Se-

ção Regional no ES. Para tanto, houve a primeira
reunião em 2013, com a participação de Fuzileiros
da Reserva e civis interessados em fazer parte da
Associação.


