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Mensagem do Presidente

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 Marinha

e, em situações extraordinárias, atender deman-

das da Sociedade, mantendo sempre o vínculo

com a Marinha do Brasil.

Prezados,
As várias matérias relativas

aos meses de setembro e ou-
tubro mostram que a AVCFN
continua bem cumprindo sua
Missão - Veteranos estiveram
presentes em eventos sociais,
recreativos, operativos,
assistenciais e apoiaram
ações de responsabilidade
social, sem contar a vibração
demonstrada nos desfiles no
Dia da Independência.

Um destaque muito especial para a criação da
Seção Regional Ladário, resultado do entusiasmo e
do apoio do CAlte Edervaldo, Comandante do 6ºDN,
e do CF(FN) Paiva, comandante do GptFN Ladário,
bem como para as ações preparatórias dos Vetera-
nos de Florianópolis para, com apoio do VAlte Puntel,
Comandante do 5ºDN, por meio da Escola de Apren-
dizes-Marinheiros de Santa Catarina, à frente o CF
Fontes, seu Comandante, em breve ser criada mais
uma SR no Sul. Em decorrência, a atual SR Sul
mudou sua denominação para SR Porto Alegre e já
estão em andamento, também, providências para ati-
vação de SR no Paraná.

Esta ampliação de SR tem sido acompanhada por
aumento no número de Associados, o que só vem a
fortalecer ainda mais nossa AVCFN. Parabéns e obri-
gado, em nome de todos Veteranos, aos Associados
que contribuíram para este crescimento, que nossa
singradura continue Alto Padrão!

Quando esta edição chegar ao seu destino -
os Fuzileiros de Sempre - já estaremos nos apro-
ximando do final de 2014. Assim, expresso a to-
dos os votos de Feliz Natal e que 2015 seja mais
um ano abençoado pelo Bom Deus. ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

Com a finalidade de criar mais um instru-
mento de aproximação entre os Fuzileiros
da Ativa e os que já estão na Inatividade, a
AVCFN está à disposição dos Oficias da Re-
serva ou Reformados que queiram doar suas
espadas de Oficial da Marinha.

Estas espadas, por ocasião da Assem-
bléia geral Ordinária da AVCFN, realizada em
outubro de cada ano, serão entregues a As-
pirantes FN da Escola Naval ou a Guardas-
Marinha (AFN ou QC-FN) alunos do Curso
de Formação de Oficiais, do CIAW, de acor-
do com a vontade do Oficial que estiver fa-

DOAÇÃO DE ESPADAS
zendo a doação. Outras recomendações do
Oficial doador poderão ser consideradas,
também - por exemplo, caso o Oficial tenha
recebido a espada como presente de deter-
m i n a d o  E s t a d o ,  s o l i c i t a r  q u e  s e j a
prioritariamente destinada a Aspirante oriun-
do daquele Estado.

Assim, os Oficiais interessados em par-
ticipar, podem entrar em contato com o Pre-
sidente Nacional, por meio da Secretaria da
AVCFN ou diretamente, por meio do gabine-
te da Secretaria da CPO (Tel 22532384) ou
pelo e-mail elkfury@cpo.mar.mil.br.

OBITUÁRIO
72.403.60       José Milton Soares Gomes - RJ - 19OUT

O Projeto Lembrando é uma das atividades
executada pelo Comando do Pessoal de Fuzi-
leiros Navais e tem como objetivo realizar ativi-
dades recreativas, como instrumento de lazer,
e promover visitas às instalações da Marinha,
como forma de recordação e estímulo à
interação entre os militares da ativa e da reser-
va, mas que continuam ativos. Assim, em
03SET tivemos mais um capítulo desse louvá-
vel projeto, desta vez para visitar as instalações
da Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia e
do Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo
Moreira, em Arraial do Cabo RJ. Veteranos, a

PROJETO LEMBRANDO NA
REGIÃO DOS LAGOS

maioria com suas esposas, sob o comando da
CT(T) Elizabeth e três SG, participaram desse
projeto.

A comitiva foi recepcionada pelo Chefe do Es-
tado Maior da Força Aeronaval, e, após farto café,
teve inicio a visitação, com palestras e apresen-
tações sobre as atividades da Aviação Naval.

No IEAPM, a Comitiva foi calorosamente re-
cebida pelo CAlte Oscar e sua Tripulação, no
Hotel de Trânsito A Ressurgência, onde foi ofere-
cido um delicioso almoço, seguido de palestra
e, logo após, visitação aos setores de pesqui-
sas. Ao final, uma foto e os tradicionais HURRAS

AVCFN NO 9º FESTIVAL ÂNCORA SOCIAL
A AVCFN participou do 9ºFAS, em 4SET,

com um estande, instalado e operado pelos
Veteranos Rocha, Lucena, Dagoberto, Manoel,
Alves e Anvers - bravo Zulu para essa Equipe!

Além do grande público presente que co-

nheceu as atividades da AVCFN, visitaram o
estande os Almirantes Alexandre e Campos e
a CMG (T) Davidson. Agradecimento ao Bata-
lhão Naval e à Casa do Marinheiro pelo apoio
logístico.
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A  AVCFN marcou presença, mais uma
vez, no Dia da Independência:  no RJ, 107

AVCFN DESFILA NO DIA DA INDEPENDÊNCIA
RIO DE JANEIRO

Veteranos participaram do Desfi le, receben-
do, como sempre, muitos aplausos dos pre-

sentes. Após o desfi le, uma confraternização
na Sede Nacional.

Culto em Ação de Graças pelo Dia da Independência na Casa do Marinheiro
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A SR Natal mostrou grande
vibração e entusiasmo no desfi-
le do Dia da Independência, em
Natal, com Pelotão Representa-
tivo da AVCFN comandado pelo
CMG(Refº-FN) Real Nunes.

SR NATAL NO DIA DA INDEPENDÊNCIA

Em 30AGO, foi realizado, na Escola de Aprendi-
zes-Marinheiros de Pernambuco o 2º Encontro de
Veteranos de 2014. O evento ocorreu no Pátio
"Riachuelo", sob a coordenação do CMG (Refº-AFN)
José Batista do Nascimento, Presidente da SR Re-
cife. Na ocasião, foram cantados hinos e canções
navais, contribuindo para a valorização e o reconhe-
cimento do pessoal da Inatividade, bem como para
apresentar ao Corpo de Alunos uma demonstração
de espírito de corpo, culto às tradições navais e amor
à Marinha do Brasil.

REGIÃO SERRANA DO RJ
A SR Nova Friburgo participou do tradicional

desfile cívico-militar realizado na Avenida Alberto
Blaune, naquela cidade da Região Serrana do RJ,
após a revista às tropas feita pelo Diretor do Sana-
tório Naval de Nova Friburgo, CF(Md)  Luiz Carlos

da Graça, e pelo Prefeito do Município, Sr. Rogério
Cabral. Comandado pelo Vet Gonçalves, Presiden-
te da SR, o Pelotão Representativo da AVCFN teve
a participação especial da mascote, a cachorra
Lola, que fez muito sucesso.

Em 28SET foi realizada a VIII Travessia
Marítima (1500 METROS) promovida pelo
SESC RN, na praia de Ponta Negra, em Natal,
RN. O Veterano Januário, da SR Natal, com-
petiu na categoria Comerciário, com atletas de
todas as faixas etárias. Aos 62 anos venceu a
prova pelo 7º ano seguido, e conquistaou o 5º
lugar geral, em prova que contou com a partici-
pação de mais de cem atletas. Parabéns Ve-
terano Januário! Mais uma brilhante conquista
para seu histórico!

VETERANO CONQUISTA
TRAVESSIA MARÍTIMA

EM NATAL

ENCONTRO DE
VETERANOS NO

RECIFE

 Veterano Januário

 CMG(Refº-FN) Real
Nunes, comandou os

Veteranos
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SR SUL NO DIA DA INDEPENDÊNCIA
PORTO ALEGRE

A Seção Regional Sul marcou presença na capi-
tal gaúcha com muito garbo e entusiasmo. Vetera-
nos vindos do Paraná, Santa Catarina e interior do
RGS deram um brilho especial. Desfilamos como
falange aguerrida, defensores da grande nação, or-
gulhosos de pertencer à Vanguarda, que é Honra e
Dever, recebendo os merecidos aplausos da popu-
lação. ADSUMUS! SR Sul - Ala Feminina presente!

A AVCFN também esteve representada no
Desfile em Curitiba, por meio dos Veteranos
Fuzileiros Navais que integram a Brigada
Paranaense de Viaturas Militares Antigas
(BPVMA).

A BPVMA, fundada em 27SET de 2005, é
uma entidade civil que congrega colecionadores
de viaturas militares antigas, com sede em
Curitiba.

SR SUL NO DIA DA
INDEPENDÊNCIA

CURITIBA

AVCFN em Curitiba

DIA DA INDEPENDÊNCIA EM URUGUAIANA
A SR Uruguaiana participou do desfile de

7SET, à frente o Cmt Falavigna, em viatura 1

ton, acompanhado dos Veteranos Rossini, Le-

mes e Roque. Logo atrás, o Pelotão da

AVCFN-SR-UGN, seguido do pelotão da

AFUZMAR. Após o desfile confraternização no

Clube Naval Uruguaiana.

A SR Florianópolis, que será formalmente ati-

vada em 15DEZ, já está atuando - em 3OUT, reali-

zou sua primeira Assembleia Regional, em cará-

ter informal, para escolher sua futura governança,

a Diretoria administrativa Regional e o conselho

Fiscal. Com a finalidade obter conhecimentos so-

bre a gestão de uma SR, seu futuro Presidente,

Veterano Vanderlã, participou, em 21OUT, do En-

contro das SR, no RJ. A futura SR tem contado

com o apoio total da Escola de Aprendizes-Mari-

nheiros de Santa Catarina, por meio do Coman-

dante, CF Fontes, e do Imediato, CC(T) Monta-

nha, já dispondo de uma sala destinada ao seu

Posto de Comando.

SR FLORIANÓPOLIS

UGN
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A SR Belém participou do Desfile do Dia da Inde-

pendência, juntamente com representação da Miremar,

mostrando, assim, a vibração e o entusiasmo dos

Veteranos na Região Norte, bem como o entrosamento

das duas Associações. ADSUMUS!

Desfile 7SET em Belém

DIA DA INDEPENDÊNCIA EM BELÉM

Num clima descontraído e festivo, foi co-
memorado em 4OUT o 3º aniversário da SR
Belém, com suculenta feijoada e churrasco,
no Clube Albatroz, com a presença do seu
presidente,Veterano Eurípedes, o qual emo-

ANIVERSÁRIO DA SR BELÉM

cionou a todos com sua mensagem de felicita-
ções, ânimo e entusiasmo.  O evento contou
com a maciça presença de associados e seus
famil iares, tanto da SR Belém, quanto da
Miremar. Após ser cantado o parabéns pela

 Presidente e Vice da SR Belém

magna data,  foram distribuídos brindes aos
Associados, com um especial agradecimento
à Comissão Feminina da SR Belém e da
Miremar, grandes responsáveis pelo maior
brilhantismo da festa.

ENCONTRO DE
FUZILEIROS EM BELÉM

Realizado em 13SET, na ASSUPA. A maioria
desses Bravos Guerreiros não seguiu carreira no
Glorioso CFN, mas, todos conseguiram, com per-
severança, seguir outros ramos de atividades e,
mesmo bem sucedidos nessas diversas profis-
sões, não esquecem o respeitado CFN. É isso
ai guerreiros, UMA VEZ FUZILEIRO NAVAL,
SEMPRE FUZILEIRO! BRAVO ZULU!

SR MANAUS NO DIA DO INATIVO

A SR Manaus participou da celebração alusiva ao
Dia do Inativo, presidida pelo Comandante do 9º Distri-
to Naval, VAlte Sávio, no Clube Cisne Branco. Presen-
te também o CF(FN) Rossini, Comandante do Bata-
lhão de Operações Ribeirinhas.

O evento foi uma agradável confraternização, reu-
nindo os inativos e suas famílias, incluindo almoço e
sorteio de brindes. Na ocasião, foi realizada uma apre-
sentação sobre a AVCFN, que resultou em mais vinte
novos Associados. Alto padrão! ADSUMUS!
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HOMENAGENS EM SALVADOR
A AVCFN, para o cumprimento da sua Missão,

conta, sempre, com irrestrito apoio de unidades da
Marinha, particularmente do CFN. Fora do RJ, os
Comandos dos Distritos Navais, em especial por meio
das Unidades de Fuzileiros, muito têm contribuído
para que as SR possam contar com instalações e
auxílios às suas atividades. Este é o caso do 2º DN,
onde a SR Salvador, primeira "Sede Regional" (como
eram inicialmente chamadas as SR) e pioneira na
criação de Ala Feminina, tem sido distinguida com
especial atenção pelas autoridades locais.

Assim, como reconhecimento a este valioso
apoio, em 23SET, o VAlte Caroli, Comandante do
2ºDN, e o CF(FN) Paulo Roberto, Comandante do
GptFNSa, receberam panóplias da AVCFN, entre-
gues pelo Presidente Nacional e pelo Veterano
Vicente, Presidente da SR Salvador. Veteranos formados para cerimonial ao VAlte Caroli

Homenagem ao 2ºDN Homenagem ao GptFNSa

A SR Salvador celebrou seu 18º Aniversário,
dia 28OUT, na sua Sede, no GptFNSa, com pre-
sença significativa de Associados, que participa-
ram de Culto em Ação de graças, cantaram o
Hino Nacional e a canção Na Vanguarda. Houve
entrega de diplomas de Amigo do Veterano e co-
memoração dos aniversários de julho a setem-
bro. Ao final, uma agradável confraternização.

SR SALVADOR EM CONFRATERNIZAÇÃOANIVERSÁRIO DA
SR SALVADOR

 Culto em ação de graças
VETERANO, COMPAREÇA ÀS REUNIÕES DA ASSOCIAÇÃO.
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Em 22OUT a AVCFN realizou, em duas etapas,
sua AGO, com a finalidade de apreciar os Relatórios
de Atividades e de Prestação de Contas da AVCFN,
relativos ao período de 1SET2013-31AGO2014, Ano
Fiscal observado pela AVCFN, e a Proposta de Orça-
mento da AVCFN para 2014-2015, e, também, para
prestar diversas homenagens.

Na primeira etapa, presidida pelo VAlte (Refº-FN)
Fernando do Nascimento, Presidente do CDC, após o
canto do Hino Nacional e homenagem aos Veteranos
falecidos, o Presidente Nacional apresentou os relatóri-
os e a proposta de orçamento, os quais já haviam sido
previamente apreciados pelo CDC, sendo todos aprova-
dos por unanimidade. Ainda nesta etapa foram entre-
gues, os certificados de participação na Ultramaratona
Rio 24h, realizada em 23-24AGO. Estes Veteranos são
exemplos de dedicação e perseverança e mostram a
importância de manter atividade física, mesmo na inati-
vidade. Também é digno de destaque o esforço da Equi-
pe de Apoio, constituída pelos Veteranos Edgar, Alves,
Nilson, Carvalho, Mario Madureira, Moreira, Joseval e
Senhoras Sheila Regina e Maria de Fátima.

A segunda etapa foi presidida pelo AlteEsqd(FN)
Fernando Antonio, Comandante-Geral do CFN e Pre-
sidente de Honra da AVCFN, e contou com a presen-
ça dos VAlte (FN) Alexandre e Stingelim, dos CAlte
Loureiro, Ferraço e Rodrigues, de Titulares de OM,
Presidentes e representações das SR. Destaque para

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 2014

 Apresentação dos relatórios

 D. Rosaria Ultramaratonista!
ComGerCFN e Presidente de Honra da AVCFN

preside a Mesa Diretora

 PNNSG - Amiga do Veterano CF(RM1-S) Regina - Amiga do Veterano 2°SG-FN-IF  Monteiro  - Amigo do Veterano

a presença do CAlte Campos, Comandante da Es-
cola Naval.

Após alocução do Presidente Nacional, que apre-
sentou um resumo das atividades realizadas, foram
entregues os diplomas de Amigo do Veteranos a ins-
tituições e pessoas que prestaram relevantes servi-
ços à Associação. Logo após, o SO-FN Aucelau,
recebeu homenagem por sua contribuição à cultura
e às tradições navais por meio da Música.

Este ano, foi iniciado um projeto de obter, por do-
ação de Oficias da Reserva, espadas, para que se-

jam entregues a futuros GM FN. Nesta primeira vez,
ofereceram espadas os CMG(RM1-FN) Edison da
Silva Nunes Filho, Jones Chaves de Medeiros e
Paulo Roberto Gonçalves Marques, entregues, res-
pectivamente, aos Aspirantes FN-402 Relry de Sou-
za Proeza, FN-403 Nilson Erick Barreto Silva e FN-
404 Renan Araújo Moulin.

Após alocuções feitas pelo Presidente do CDC
e pelo Presidente de Honra, foi cumprido o protoco-
lo de encerramento - canto do Na Vanguarda e tra-
dicionais Hurras.

 Equipe de Apoio da Ultramaratona
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CB-EP Diogo - Amigo do Veterano Homenagem ao SO-FN Aucelau
CMG(RM1-FN) Paulo Marques entrega espada ao

Aspirante FN-404 Moulin

CMG(RM1-FN) Nunes recebe miniatura de espada  CAlte Campos, CMG(RM1-FN) Nunes e Aspirantes FN agraciados

Equipe Veteranos em Forma, com 177 km
José Antonio de Oliveira, Aleksandro Silva de Oliveira, Alaércio Franco e Manoel
Amaro Neto.
Equipe Veteranos Fênix, com 139 km
Rosária de Fátima Alves M. Cunha, Sergio Roberto Barcelos, Carlos Cordei-
ro Álvares e Renato Canuto Cunha.
Equipe Veteranos Abençoados, com 128 km
Carlos Alberto de Oliveira Silva, José Doradino Suarez Corato, Zeir Pires e
Eduardo de Souza Gomes.

- Policlínica Naval N. S. da Glória
- Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais
- CF(Md) Karla da Fonseca Lacerda (PNNSG)
- CF (RM1-S) Maria Regina Josuá Abrantes (PNNSG)
- CC (Md) Sergio Hernando Pimentel Alvim (HNMD)
- 1ºTen (Md) Alexandre José de Sousa Cunha (HNMD)
- 1°TEN (RM2- T) Victor Carneiro de Barros (CMN)
- Sr Fidélis Batista dos Santos (Gerente do Bufê Collaço)
- Sr Airton Clercq de Almeida (CEFAN)
- SO-FN (RM1) Gilson Táceo Morrone
- 1° SG-EP Ricardo Stoco de Paula (CEFAN)
- 2° SG-FN-IF Ismael Franco da Silva Júnior (CPesFN)
- 2°SG-FN-IF Flavio Monteiro da Costa (CEFAN)
- 3°SG-FN-CN Diego Goulart de Almeida Araújo (ComTrRef)
- CB-EP Diogo dos Santos Alves (CEFAN).

EQUIPES DA ULTRAMARATONA

AMIGOS DO VETERANO

Aproveitando a vida de representantes das SR para a AGO 2014, foi
realizado o Encontro das SR, para troca de experiências - em especial
as SR ativadas recentemente. Compareceram também os Veteranos
Vanderlã, futuro Presidente da SR Flrianópolis, a ser ativada em 15DEZ,
e Durieux, representando o Paraná, onde, em breve, teremos também a
criação de uma (quem sabe duas) SR.

Participantes do Encontro

ENCONTRO DAS SR
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FFE REALIZA ADESTRAMENTO NO PLANALTO CENTRAL

Campo de Instrução de Formosa - Área de Apoio Carro Lagarta Anfíbio - CLAnf

Sistema Astros Carro de Combate SK 105

A FFE realizou, entre 17 e 29OUT, em Goiás,
o exercício Operação Formosa 2014. Maior trei-
namento realizado pela Marinha no Planalto Cen-
tral, envolveu aproximadamente 2.000 militares,
Aeronaves, Carros de Combate, Veículos Blinda-
dos de Transporte de Tropas, Veículos Anfíbios
sobre Lagartas, Mísseis Anti-Carro, Mísseis Su-
perfície-Ar, Artilharia e outros meios de combate,
com todo o armamento utilizando munição real.

O exercício tem grande importância para o
CFN, que, conforme determina a Estratégia Na-
cional de Defesa, é a força de caráter expedicio-

nário por excelência. Assim, a manutenção de
sua condição de pronto emprego exige treina-
mento em variados ambientes operacionais. Esta
condição de prontidão materializa a capacitação
da Marinha na proteção da Amazônia Azul e na
defesa das instalações navais, portuárias, arqui-
pélagos e ilhas oceânicas, além de assegurar a
capacidade de atuação em Operações Interna-
cionais de Paz e em Operações Humanitárias,
em qualquer lugar do mundo, como é o caso do
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais pre-
sente no Haiti, e responder a um amplo espec-

tro de cr ises, desde apoio ao combate à
criminalidade até o envio de assistência huma-
nitária para áreas atingidas por calamidades, como
no Chile, onde foi montado um Hospital de Campa-
nha, em menos de 48 horas, por ocasião do terre-
moto em 2010.

Comitiva de Veteranos do RJ e de Brasília acom-
panharam o exercício, recebendo apresentações
sobre meios recentemente incorporados ao CFN, e
conheceram o Parque Municipal de Itiquira. Assim,
além de acompanhar o estado da arte do CFN, os
Veteranos participaram de agradável evento cultural.
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Viaturas Blindadas Piranha e M-113 Fuzileiros de ontem e de hoje

VETERANOS EM TRÊS CORAÇÕES - MG

Tiro de Light Gun Alte Zuccaro e Veteranos no PO

A Força de Fuzileiros da Esquadra reali-
zou, entre 11 e 18SET, em Três Corações, MG,
o exercício ADEST FER/ESFOG-ART-II/
ESFOG-INF-I ,  com emprego de um
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais
(GptOpFuzNav), tipo Unidade Anfíbia (UAnf),
no contexto de uma Operação Anfíbia, com o
emprego dos meios da Força de Emprego

Rápido (FER).
O GptOpFuzNav foi constituído por um Compo-

nente de Comando, nucleado no Comando da Tro-
pa de Desembarque, com agências de Comando e
Controle; um Componente de Combate Terrestre
(CCT), nucleado no 3°BtlInfFuzNav; um Componente
de Combate Aéreo, nucleado no Batalhão de Con-
trole Aerotático e Defesa Antiaérea; e um Compo-

nente de Apoio de Serviços ao Combate (CASC),
nucleado em uma subunidade do BtlLogFuzNav.

Graças ao apoio do Comando da FFE, Vete-
ranos puderam acompanhar parte do exercício
e, assim, manter-se atualizado com os meios e
técnicas empregados pelo CFN, sendo a Comi-
tiva recebida com a fidalguia peculiar ao Coman-
dante da Divisão Anfíbia, CAlte(FN) Zuccaro.

Fuzileiros de Sempre Itiquira
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O Comando da FFE conduziu, entre final de setembro e início de outubro,

o Exercício Adest Batalhão de Proteção II-2014, tendo por objetivos princi-

pais o preparo e a avaliação dos Fuzileiros Navais e Marinheiros que irão

compor o 21º GptOpFuzNav a ser enviado ao Haiti, para a missão de paz da

Organização das Nações Unidas (ONU), instalada naquele país desde 2004

(MINUSTAH).

No dia 3OUT, o Comandante de Operações Navais (CON), AlteEsqd Guerra,

acompanhado pelo VAlte Küster, Comandante do 1º Distrito Naval; VAlte

Lima Filho, Chefe do Estado-Maior do ComOpNav; CAlte Magno, Chefe do

Estado-Maior do Comando em Chefe da Esquadra; e CAlte Mello, Sub-Chefe

de Logística do ComOpNav, visitou a Área de Apoio Administrativo de Itaoca

aonde ocorreu o Exercício. O AlteEsqd Guerra e sua Comitiva tiveram a opor-

tunidade de conhecer as instalações e verificar a preparação dos militares

nos Adestramentos de Cerco e Vasculhamento, Ponto Forte, Check Point,

ESPAÇO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA

ADESTRAMENTO PARA O HAITI

VISITA DO COMANDANTE DE OPERAÇÕES NAVAIS

Pista de Blindados e Controle de Distúrbios, a fim de acompanhar o adestra-

mento da tropa que irá para o Haiti. Na ocasião o CON dirigiu palavras de

incentivo ao 21º contingente e falou sobre a importância da missão para a

MB e, principalmente, para o Brasil.

O 21º Contingente tem como núcleo o 2º Batalhão de Infantaria de Fuzi-

leiros Navais, Batalhão Humaitá, baseado no Rio de Janeiro, porém conta

com militares selecionados de diversas unidades da Marinha, totalizando

234 militares.

O exercício é dividido em duas fases: uma primeira fase básica, na qual

a tropa realiza exercícios específicos, isolados, de patrulhamento, seguran-

ça de posições fortificadas e apoio à condução de ajuda humanitária, dentre

outras; e uma segunda fase, denominada "tema tático", quando são

conduzidas diversas simulações, dentro de uma situação integrada, elabo-

radas a partir dos ensinamentos colhidos de missões anteriores.

 Alte Guerra dirige-se à tropa Comitiva do CON na AApAdm Itaóca
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1º Jogos Desportivos da Marinha. Para in-
centivar participantes e contribuir para a identi-
ficação de novos talentos, a Comissão de Des-
portos da Marinha, sob a supervisão do Coman-
do-Geral  do Corpo de Fuzi le i ros Navais
(CGCFN), realizou, de 18 a 26SET, os 1º Jogos
Desportivos da Marinha. 451 atletas competi-
ram em Atletismo, Boxe, Judô, Tiro, Natação,

NOTÍCIAS DO CGCFN
Orientação, Vela, Pentatlos Naval e Militar e na
inédita modalidade de Powerfit, prova com ativi-
dades aeróbicas em um circuito. Participaram
atletas de alto rendimento, integrantes do Pro-
grama Olímpico da Marinha (PROLIM), para in-
centivar os participantes. A Diretoria Geral de Na-
vegação/Esquadra foi a campeã, seguida pelo
CGCFN/FFE e pelo Comando do 4º DN.

Equipe campeã dos 1º Jogos Desportivos da Marinha

Encontro de Almirantes FN.  Promovido pelo
CGCFN em 24SET, para resgatar a memória e
apresentar novas instalações e equipamentos,
iniciou no Centro de Educação Física Almirante
Adalberto Nunes (CEFAN), com apresentações
do Comandante-Geral do CFN e do Comandante
do CEFAN, seguidas de visita às instalações e
projetos esportivos desenvolvidos pela MB. A

seguir, demonstração operativa no Batalhão de
Operações Especiais de Fuzileiros Navais. Para
encerrar, os Almirantes visitaram o Centro de Ins-
trução Almirante Milcíades Portela (CIAMPA), pas-
sando pelo Ginásio Gorro de Fita, por um aparta-
mento na Vila Branca (legado dos 5º Jogos Mun-
diais Militares, realizados em 2011) e por instala-
ções de instrução e ensino.

Encontro de Almirantes da Ativa e da Reserva/Reformados

Fuzileiro Padrão. O Fuzileiro Padrão é o
CB-FN que se destaca entre seus pares pelo
alto padrão moral e profissional. Entre os mais
pontuados dos indicados pelas OM, CB-FN-IF
ALAN OLIVEIRA NUNES (BtlOpEspFuzNav);
CB-FN-IF LEANDRO RIBEIRO SILVA
(ComDivAnf); e CB-FN-IF CARLOS DIEGO DOS
SANTOS PEREIRA (3ºBtlInfFuzNav), foi esco-
lhido o CB-FN-IF NUNES, por sua excepcional
dedicação ao serviço, profissionalismo e lide-
rança. Ao CB-FN-IF NUNES e aos demais mili-
tares selecionados, a AVCFN externa a satis-
fação de observar o orgulho dos Fuzileiros Na-
vais e de reconhecer, em cada um dos finalistas,
dignos herdeiros das tradições e do legado dos
Fuzileiros de Sempre. Que este exemplo seja
seguido por todos!

CB-FN-IF Nunes - Fuzileiro Padão

Evento musical.  Com o objetivo de proporcio-

nar eventos musicais e culturais à família naval, o

CGCFN realizou, no dia 18OUT, no Centro Espor-

tivo Miécimo da Silva, em Campo Grande, RJ, o

"Evento da Família Naval e Convidados".
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Em 13OUT foi realizada Assembleia Regio-
nal Ordinária para criação da Seção Regional
Ladário, com jurisdição sobre os Estados do
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A solenida-
de teve como Presidente de Honra o CAlte
Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, Comandante
do 6º Distrito Naval, cabendo ao Presidente do
cdc da AVCFN, VAlte(Refº-FN) Fernando do Nas-
cimento, conduzir o protocolo previsto no Esta-
tuto da Associação. Além dos Associados, tam-
bém estiveram presentes a Srª Luene Garcia,
esposa do CAlte Edervaldo, Comandantes de OM
e o Presidente da Associação Social, Cultural e
Recreativa dos Militares da Reserva de Ladário,
Veterano Luiz Carlos Radiche - também mem-
bro da AVCFN.

Fo ram e le i t os  pe la  Assemb le ia  e
empossados pelo Presidente de Honra os inte-
grantes da Diretoria Administrativa Regional e
do Conselho Fiscal, presididos pelos Vetera-
nos SO-FN-AT Geovane Francisco da Silva e
1ºSG-FN-IF RM1 Manoel Barros de Santana,
respectivamente.

Esta cerimônia teve um simbolismo muito es-
pecial ,  por ser real izada no dia em que o
Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário
completava seu 82º Aniversário e porque todos
os DN passam a contar, agora, com pelo me-
nos uma SR da AVCFN. Vale registrar a impor-
tância atribuída à criação da SR pelo CAlte
Edervaldo, bem como o esforço do Comandan-
te do GptFNLa, CF(FN) Paiva, em mobilizar os
Veteranos e proporcionar todo apoio necessá-

ATIVAÇÃO DA SR LADÁRIO
rio ao evento. Assim, durante a ARO, foram
entregues panóplias da AVCFN ao Comando do
6ºDN e ao GptFNLa.

Na ocasião, o Veterano SO-RM1-FN-CT
Fernando Corrêa da Silva recebeu uma home-
nagem por sua contribuição às tradições na-
vais e à Música na Marinha, visto que o mes-
mo não pôde comparecer na Sessão Solene
em 16MAI.

Também é digna de nota a integração entre
a AVCFN e a já existente Associação dos Mili-
tares da Reserva, fator que certamente contri-
buirá para o fortalecimento de ambas. Com
este espírito, a Comitiva da AVCFN, constituí-
da também pelos Veteranos Lucena, Dagoberto
e Manoel, que se deslocaram por via terrestre,
foi homenageada com um almoço na Sede da
Associação, oportunidade para reencontrar
campanhas dos bons tempos de caserna, mar-

cado pela entrega de uma panóplia da AVCFN.
Prestigiaram com suas presenças o  CAlte
Edervaldo e esposa, o Prefeito de Ladário e
Veteranos residentes em Ladário, Corumbá e
Campo Grande.

Além destes eventos, a Comitiva da AVCFN
participou das cerimônias alusivas ao Dia do
Inativo e ao Aniversário do GptFNLa, realiza-
das em 10OUT, bem visitou a Sala de Memó-
ria "Tenente Maximiano", o Hospital Naval de
Ladário, o 4º Esquadrão de Helicópteros de
Emprego Geral, os dois navios incorporados
este ano, Aviso Hidroceanográfico "Caravelas"
e Navio de Transporte Fluvial  "Almirante
Leverger", e o Navio de Transporte Fluvial
"Paraguassu".

Como costuma dizer o Almirante Fernando
do Nascimento, foi mais um momento sublime
da nossa AVCFN. ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

SEÇÃO REGIONAL LADÁRIO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA REGIONAL
Presidente - GEOVANE FRANCISCO DA SILVA

Vice-Presidente - LORENIL LIMA DO NASCIMENTO
Diretor Desportos - CLETO DE ARAÚJO SARMENTO

Diretor Social - FERNANDO MORAES GUARANY
Secretário - MIGUEL GERSON SABETH

Tesoureiro - CESAR OVANDO
CONSELHO FISCAL

Presidente - MANOEL BARROS DE SANTANA
Vice-Presidente - FRANCISCO WANDERLEY PEREIRA DOS SANTOS

Secretário - WILSON MOREIRA DE ARAÚJO

Autoridades locais e Veteranos  Presidente Nacional entrega Guião da SR ao seu Presidente
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 Homenagem  da AVCFN ao 6ºDN CF(FN) Paiva recebe panóplia da AVCFN

 Homenagem ao SO-RM1-FN-CT Fernando Cmt Paiva e integrantes da DAdmR

Veteranos em Ladário

Veterano Radiche, Presidente da Associação de Militares da Reserva,
recebe panóplia da AVCFN  Confraternização de Veteranos

Dia do Inativo em Ladário
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4º ACAMPAMENTO DE VETERANOS DAS FORÇAS ARMADAS

A SR São Paulo coordenou a realização de mais
um Acampamento de Veteranos das Forças Arma-
das, entre 24 e 28SET, em Paraibuna, SP, com o
imprescindível apoio do 6º Batalhão de Infantaria
Leve e 21º Batalhão Logístico, ambos da 12ª Briga-
da de Infantaria Leve (Aeromóvel); do Comando do
8º Distrito Naval e da Delegacia da Capitânia dos
Portos em São Sebastião; do Comando-Geral do
CFN; do Batalhão de Infantaria BINFA-64
(Grupamento de Infraestrutura e Apoio de São José
dos Campos - FAB) e da Policia Militar do Estado
de São Paulo.

Veteranos de várias cidades de SP, Santa
Catarina, Goiás e Mato Grosso, além de Comitiva
da AVCFN-RJ, participaram de atividades variadas,
como alvorada festiva, pista de reação, visita à re-
presa de Paraibuna e ação social no Asilo e
Leprosário Lar São Vicente de Paula, onde foram
doados alimentos. Foi um período para conhecer
melhor as peculiaridades do ambiente da represa e
para gratas lembranças dos tempos de caserna -
teve até comida típica, quirerinha com costelinhas
de porco e paio. Momentos emocionantes não falta-
ram, inclusive no toque de Silêncio para uma justa

homenagem ao Veterano Adilson, que faleceu no 2º
Acampamento.

O Acampamento foi visitado por alunos das Esco-
las Major Aviador José Mariotto Ferreira e Juvenal
Machado, que participaram de cerimonial à Bandei-
ra, assistiram demonstração de emprego de cães do
BINFA-64 e palestras sobre a Marinha do Brasil e o
Exército Brasileiro.

Assim, o Acampamento cumpriu a Missão da
AVCFN - congregar, manter tradições, cultivar espíri-
to de corpo, apoiar a Sociedade. Ao final, entrega de
Certificado de Participação. ADSUMUS!

Congregar Veteranos...  ... das Forças Armadas

Visita de escolares..  ... para conhecer as Forças Armadas

... aprender a cuidar do meio ambiente  ... e se divertir!
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Demonstração do BINFA-64 Cuidado com o coração!

 Veteranos em ação! Hora do 'rancho'!

Responsabildiade social  Brasil!!!!



SETEMBRO/OUTUBRO DE 2014O VETERANO18

Em setembro de 2012 a AVCFN organizou, com

apoio da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória

(PNNSG), do Hospital Central da Marinha e do Bata-

lhão Naval, o Primeiro Seminário de Saúde "Vetera-

nos Ativos", com o propósito de oferecer conhecimen-

tos e orientações sobre saúde na terceira idade.  No

segundo dia do Seminário, o foco foi a memória, com

apresentações das CC(S) Maria Raquel Pascoal

GRUPO DA MEMÓRIA PARA VETERANOS

CF Regina e suas 'alunas'

Schumann (Fonoaudióloga) e Gisele Honório Ribeiro

(Psicóloga), que atuam no Centro de Atenção à Ter-

ceira Idade (CATI) da PNNSG, mostrando o funciona-

mento de uma oficina de memória. Em continuação,

Veteranos e familiares voluntários foram organizados

em turmas para freqüentar o Grupo da Memória do

CATI.

Conforme relato da CF(Md) Karla da Fonseca

Lacerda, Chefe do CATI, este trabalho, desenvolvido

na PNNSG há cerca de dez anos, ininterruptamente,

vem apresentando resultados bastante satisfatórios

e, consequentemente, uma demanda constante de

pacientes a partir de 60 anos de idade. Na atividade

com os grupos o desempenho cerebral é estimulado

de forma prazerosa, visando à revitalização de fun-

ções cognitivas que são primordiais para a existên-

cia plena e saudável do idoso. Aliadas aos exercícios

propostos, a socialização, a valorização das experi-

ências de vida e identidades, a troca de ideias e a

expressão dos afetos e emoções que ocorrem nos

grupos são, sem dúvida, promotoras de saúde men-

tal, pois proporcionam o desenvolvimento pessoal além

de elevarem a autoestima dos participantes. As ses-

sões de treinamento cognitivo tiveram duração de

1h30, ocorrendo uma vez por semana. Os voluntários

participaram assiduamente, sempre demonstrando en-

tusiasmo nas atividades propostas. Ao final das ses-

sões, levavam uma folha com exercícios para serem

resolvidos em casa.

Ainda segundo a Drª Karla, todas as atividades

eram recebidas com interesse e cumpridas com em-

penho. A dedicação, a cortesia, a vontade de fazer o

melhor e a valorização do trabalho demonstradas pe-

los veteranos foram contagiantes, conquistando não

somente a coordenadora do trabalho como o pesso-

al de apoio da equipe do CATI. Tendo em vista esta

atuação, a Drª Karla finalizou dizendo "A todos eles
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dedicamos o nosso Bravo Zulu!"

Em OUT, foram proferidas as aulas de en-

cerramento para as duas Turmas, sendo to-

dos unânimes em expressar o reconhecimen-

to pela atuação da CF (RM1-S) Maria Regina

Josuá Abrantes. Entre as homenagens dos

alunos, o Veterano Matos recitou um belo

poema de sua autor ia .  As duas Of ic ia is ,

CF(Md) Karla e a CF(RM1-S) Regina, foram

agraciadas com o Título de Amigas do Vete-

rano, sendo os respectivos diplomas entre-

gues na AGO 2014, em 22OUT.

Veteranos no Grupo Memória - PNNSG Equipe do CATI e Veteranos
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As Diretorias de Comunicação e Assistência pros-

seguem com suas ações de responsabilidade soci-

al, por meio de visitas aos baixados no Hospital Na-

val Marcílio Dias e apoio ao Orfanato Lar Luz e Amor.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
VISITAS A ORFANATO E HNMD

Veteranos voluntários, juntamente com militares da

Secretaria da Comissão de Promoções de Ofici-

ais, estão ajudando equipe do Batalhão Naval que

está realizando pequenas reformas no Orfanato.

Orfanato Lar Luz e Amor  Visita a baixados no HNMD

Por ocasião da Festa Beneficente Pai Veterano,
realizada em 30AGO, foram obtidos 1.500 kg de ali-
mentos, doados ao Lar Samaritano, asilo para idosos
situado em São Gonçalo, à Creche Pequenos
Grumetes, que atende a Família Naval, ao Orfanato
Santo Antonio, para meninas, ao Orfanato Lar Luz e
Amor e ao Instituto Yolanda Duarte, apoiado pelo
SASM, que recebe pacientes da Família Naval.

HOMENAGEM À AVCFN
Em 30SET, por ocasião da reunião mensal da

Diretoria Administrativa, a AVCFN recebeu uma
homenagem - Moção de Louvor e Aplauso - da
Convenção Internacional das Igrejas Evangélicas
no Brasil, reconhecimento pelo trabalho realiza-
do pela AVCFN e pelos Fuzileiros de Sempre. Na
ocasião, vários Veteranos também foram agraci-
ados com a Moção. Nossos agradecimentos à
CONIEB pela homenagem, motivo de orgulho para
todos que usam o gorro de fita. ADSUMUS!

 Veteranos agraciados

DOAÇÃO DE ALIMENTOS

Lar Samaritano, para idosos Creche Pequenos GrumetesOrfanato Santo Antonio, para meninas


