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O VETERANOO VETERANO
MARINHA DO BRASIL TEM NOVO COMANDANTE

Alte Leal Ferreira Alte Moura Neto recebendo diploma

CRIAÇÃO DA SEÇÃO REGIONAL CURITIBA DA AVCFN

PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO PARANÁ

Em cerimonia realizada no dia 6FEV, o AlteEsqd Julio
Soares de Moura Neto transmitiu o cargo de Comandante
da Marinha ao AlteEsqd Eduardo Bacellar Leal Ferreira.

O AlteEsqd Leal Ferreira é natural do Rio de Janeiro,
ingressou na Escola Naval em 1971 e foi promovido ao atu-
al posto em 2013. Ao longo de seus mais de quarenta anos
de carreira exerceu os seguintes cargos de comando: Avi-
so de Instrução Aspirante Nascimento; Corveta Frontin; Fra-
gata Bosísio; 2º Esquadrão de Escolta; Centro de Instru-
ção Almirante Alexandrino; Escola Naval; 7º Distrito Naval;
Comandante-em-Chefe da Esquadra e Escola Superior de
Guerra, seu último cargo. Foi, ainda, Capitão dos Portos do
Rio de Janeiro e Diretor de Portos e Costas.

O AlteEsqd Moura Neto, por seus relevantes serviços
prestados à AVCFN, foi agraciado com o Título de Associ-
ado Grande Benemérito. O Diploma correspondente foi
entregue em 11FEV, durante Parada Após o Pôr do Sol
realizada na Fortaleza de São José, em sua homenagem.

Brigada Paranaense de Viaturas Militares Antigas Museu do Expedicionário - Curitiba, PR  Grupo Tigre da Polícia Civil do Paraná
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Mensagem do Presidente

OBITUÁRIO

Prezados  Veteranos,

O Ano Novo está no seu iní-
cio e já estamos celebrando,
pois tivemos a criação da Se-
ção Regional Curitiba, resulta-
do do empenho dos Fuzileiros
Navais residentes no entorno da
capital paranaense e do
irrestrito apoio da Brigada
Paranaense da Viaturas Milita-
res antigas.

Tivemos, também, a transmissão do cargo de Co-
mandante da Marinha, do AlteEsqd Moura Neto, que
muito apoiou a AVCFN na sua gestão, ao AlteEsqd
Leal Ferreira, a quem formulamos votos de sucesso
na condução da Marinha do Brasil.

As celebrações certamente continuarão, conforme
os eventos constantes do encarte para os Associa-
dos, com destaque para o Encontro Institucional de
Veteranos do CFN, organizado pelo Comando-Geral
do CFN, previsto para 16MAI, precedido pela Sessão
Solene alusiva ao aniversário da AVCFN, dia 15MAI.

Que seja mais um ano profícuo para nossa Associ-
ação e que permaneçamos coesos, fundamental para
enfrentar os mares tempestuosos que se anunciam.

ADSUMUS!

José Henrique Salvi Elkfury, CAlte(FN),
Presidente Nacional

Faleceu em DEZ2015 o AlteEsqd(FN) Coaraciara
Brício Godinho, Comandante-Geral do CFN no perío-
do de 22DEZ1986 a 18DEZ1990. Natural de
Leopoldina, MG, ingressou na Escola Naval em
14ABR1952. Serviu na Companhia Escola do CFN,
na 2ª Companhia Regional de Fuzileiros Navais, em
Belém, no Quartel-Central do CFN, no Centro de Ins-
trução de Fuzileiros Navais, atual CIASC, no Bata-
lhão de Pioneiros, atual Batalhão de Engenharia, onde
foi Imediato e Comandante, na Escola de Guerra Na-
val, no Gabinete Militar da Presidência da República,
no Serviço Nacional de Informações, no Comando-
Geral do CFN, no Comando da Divisão Anfíbia, como
Chefe do Estado-Maior. Como Oficial Superior coman-
dou o Batalhão de Pioneiros e o Batalhão Paissandu.
Foi promovido a Contra-Almirante em 25NOV1980 e,
como Oficial General, comandou a Divisão Anfíbia e
a Força de Fuzileiros da Esquadra.

FALECIMENTO DO ALMIRANTE COARACIARA

Honras Fúnebres para o Alte Coaraciara

Na sua gestão como ComGerCFN, destacam-
se a aquisição dos Carros Lagarta Anfíbios
(CLAnf), da bateria de canhões antiaéreos Bofi,
do sistemas de guerra eletrônica, do radar Giraffe,
do sistema de direção de tiro para a Artilharia,
das portadas leves Castor para transposição de
cursos d'água e avançados detectores de minas
para a Engenharia.

Outros fatos marcantes foram a criação da Me-
dalha Mérito Anfíbio e a elaboração, de próprio pu-
nho, em meio às diversas responsabilidades ineren-
tes ao cargo e nos seus momentos de descanso,
do Manual "Fundamentos das Operações Terres-
tres", primeiro manual da série CGCFN.

Casou-se com a Srª Helena Figueiredo Linhares
Godinho e dessa união matrimonial nasceram dois
filhos, Ricardo Linhares Godinho e André Linhares
Godinho.

VETERANO OLIVEIRA
NA RADIO RECORD

O Oliveira Said esteve na Radio Record em
30JAN, com o Bispo Inaldo Silva e o Presidente
da CONIEB-CGBMEV, Apóstolo Rodrigo
Agostini, representando as instituições e a
AVCFN,  para divulgar o excelente trabalho dos
Veteranos. ADSUMUS!

Vet Oliveira na Radio Record

55.1413.66 -  Ary  De l f ino  De Fre i tas  -  RJ  -  NOV2014;
53.1552.62 -  Joaquim Nobre De Moura -  RJ -  NOV2014;
44.0118.65 -  Damasio  Da Cruz Rodr igues -  RJ -  NOV/2014;
62.6069.64 -  Manoel  Ubi ra tan Abreu Mendonça -  DF -  NOV2014;
54.2022.13 -  Cosme Nuñez -  RJ -  NOV/2014;
65.1054.19 -  Ivan Magno De Carvalho Menegassi -  RJ -  NOV2014;
51.0051.66 -  A ldemir  Xav ier  Dos Santos -  RN -  NOV2014;
52.2000.19 -  Coarac iara  Br ic io  Godinho -  RJ  -  DEZ2014;
57.1451.64 -  Né l io  Gó is  De A lmeida -  RN -  DEZ/2014;
57.1114.64 -  N i l ton  C laudemir  Do R.  R ibe i ro   -  BA -  JAN2015;
59.2007.15 -  Ney De Souza -  RJ  -  JAN2015 ;
40.5336.62 -  José A lves  Ano Bom -  DF -  FEV2015 ;  E
45.0136.67 -  Bened i to  Mi l ton  Ol ive i ra  -  PE -  FEV2015
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Naqueles idos de mil novecentos e
cinquenta e tanto, quando "a escola era
risonha e franca" ...

Quem vê hoje a beleza e a funcionalidade das
instalações e dependências do BATALHÃO
RIACHUELO, naquele aprazível recanto da Ilha do
Governador, cercado de outras importantes Unida-
des do Corpo de Fuzileiros Navais, talvez não tenha
capacidade e nem condições para imaginar os
primórdios daquela "CÉLULA MATER".

Inicialmente ou, pelo menos, com origem no
"Destacamento Operativo" do então Núcleo da Pri-
meira Divisão de Fuzileiros Navais  e organiza-
do, basicamente, com pessoal oriundo da antiga
Guarnição do Quartel Central , para atender a re-
alização de um exercício de operação anfíbia (Ope-
ração ARAGEM, se não falha a memória), o BATA-
LHÃO RIACHUELO , naqueles idos de mil novecen-
tos e cinquenta e tanto, quando "a escola era riso-
nha e franca", carecia de maiores meios. Em ter-
mos de recursos materiais, como não poderia dei-
xar de ser, "pegava tudo", "só não pegava cola e
esparadrapo", a "filosofia" certa, por certo, determi-

NAQUELES IDOS
nava que "o homem fosse na frente e o material,
depois"  ...

Barracas "plantadas" nas proximidades de um
galpão que se sustentava em cima de magras colu-
nas fincadas em um "platô" junto à estrada e que era
dependência da antiga "Companhia Escola"  e que
abrigava, além do "PC" , com o "Imediato"  e todo
"Estado Maior" , a "Intendência"  e o "Rancho" , cuja
cozinha, À LENHA , que ficava ao lado do atual "Es-
critório do Imediato " ... "pegava tudo"  ... "só não
pegava a lenha da fogão, que só pegava à custa de
muita nafta"... o que, em si e em particular, propiciava
"BIFE A CAVALO AO MOLHO DE NAFTA" , o que,
de sua parte, não deixava de ser "dose para cava-
lo" , como diriam os mais "rebarbados"  ...

Em particular, o rancho atrasava sempre, ape-
sar do empenho ilimitado e da dedicação extrema-
da do Mestre d'Armas, dos Rancheiros e de seus
Auxiliares... para a lenha pegar, era uma "lenha" ...
de modo que era uma "dádiva do acaso"  e para o
gáudio de todos quando o Intendente dava o "pron-
to" ao Imediato  lá por volta de 1 da tarde... e, na
verdade, o rancho tinha mais sabor, até mesmo por-

que, como sabe o leitor, "a fome é negra..."
Havia também o SD FONTES, o "32" , moto-

rista dos melhores, dedicadíssimo, extremamente
zeloso e por demais caprichoso com o seu cami-
nhão, a quem dedicava um "amor imenso"  e, diga-
mos, indiscutível "ciúme doentio" , além de
embelezamento e manutenção até nos dias de regi-
me de domingo... um "casamento perfeito": MOTO-
RISTA-CAMINHÃO.

Registre-se, em particular, como fundamental
e a bem da "verdade histórica", que não era por cau-
sa dessas "onças" que a Instrução  e o Adestra-
mento "pegavam" ... muito pelo contrário, o "QTS"
programado era cumprido rigorosamente, de tal or-
dem que eram grandes o grau de prontificação e o
nível de aprestamento da Tropa.

O retro intróito tinha por objetivo criar e manter
uma "atitude mental"  do leitor favorável para a estó-
ria do "EXTASE NOTURNO NA MACEGA DENSA" ,
também conhecida como "ODISSÉIA NO ACOSTA-
MENTO DA AVENIDA BRASIL"  ... mas, o espaço li-
mitado... "DEPOIS EU CONTO"  ...

Veterano Helio Augusto De Souza

41º ENCONTRO INSTITUCIONAL DE
VETERANOS DO CFN

Em DEZ2014 os seguintes militares recebe-
ram o Prêmio AVCFN de Liderança, concedido
aos alunos dos cursos de carreira do CFN que
se destacam pelo estudo e pela prática deste
importante assunto:

Encontro de Veteranos em 2014

PREMIO AVCFN DE
LIDERANÇA

- CAOCFN:
CT (FN) Dalton Pereira Alves Junior

- C-Ap:
3º SG-FN-MO  Cristiano Peixoto da Fonseca

- Est-HabSG-II:
3º SG-FN-IF Marcio Marcialvianna

- C-Espc:
CB-FN-CN Sérgio Macedo da Silva

- C-FSD:
SD-FN Alexandre Souza Santos

PARTICIPE DAS REUNIÕES
DA AVCFN.

Em 16MAI será realizado, no CIASC, o tra-
dicional Encontro de Veteranos, organizado
pelo Comando-Geral do CFN, com a finalida-
de de reunir Fuzileiros de Ontem e de Hoje.

Os convites, destinados aos Veteranos e
seus dependentes (cônjuge e filhos meno-

res), serão expedidos pelo Comando-Geral
do CFN e distribuídos pela AVCFN, de acor-
do com instruções que serão divulgadas
oportunamente, por encarte deste jornal e no
Quadro de Avisos do sít io da AVCFN -
www.avcfn.com.br.
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CRIAÇÃO DA SR CURITIBA
Em 23JAN foi realizada a Assembléia Regional

Ordinária fim criação da SR Curitiba.
Prestigiaram o evento autoridades militares e ci-

vis de Curitiba e compareceram, também, Comitivas
do Rio de Janeiro, São Paulo, Florianópolis e Porto
Alegre.

Além dos eventos protocolares da Assembléia,
foram homenageadas, com panóplias da Associação,
a Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) e a Briga-
da Paranaense de Viaturas Militares Antigas
(BPVMA). A AVCFN recebeu o Diploma Treme-Terra
de Amigo da BPVMA e o CMG Pericin, Capitão dos
Portos do Paraná, ofertou à SR Curitiba uma panóplia
daquela OM.

As comitivas visitantes tiveram oportunidade de
visitar o Museu do Expedicionário e o Grupo TIGRE
(Operações Especiais da Polícia Civil do Paraná), em
Curitiba, e de participar da passagem de comando
do 5º Regimento de Carros de Combate, em Rio Ne-
gro.

Vale ressaltar o esmero com que a Direção Regi-

onal, à frente o Veterano Durieux, preparou o evento,
e é justo destacar que a criação da SR deve muito à
BPVMA, comandada pelos Veteranos Turra e Roberto,
inclusive por permitir que seu "Quartel General" seja
a sede provisória da nossa SR. A BPVMA rece-

beu, em 2014, a Medalha Mérito AVCFN por seus
relevantes apoios prestados.

Sucesso à mais nova SR da AVCFN! Obrigado à
BPVMA! ADSUMUS!

Diretoria Administrativa Regional
Presidente: Luiz Carlos Durieux;
Vice-Presidente: Salui Américo;
Secretário: Luiz Roberto Lucio Soares;
Tesoureiro e Diretor Social e Cultural: Arnaldo Miguel Tschá;
Diretor de Esportes e Patrimônio: Gerson Klaina

Conselho Fiscal
Presidente: Paulo Jacinto Batista Barboza;
Vice-Presidente: Afonso Ribeiro Rodrigues;
Secretário: Nilton Freitas dos Santos;
Conselheiro: Sandro Rogério Borba Alves

 Mesa Diretora Alocução do Presidente Regional

Presidente do CDC entrega Estandarte do CFN ao Presidente do CF Presidente Nacional entrega Guião da SR ao Presidente Regional
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 Homenagem da AVCFN à BPVMA
 Presidente do CDC entrega panóplia da AVCFN ao

Capitão dos Portos do Paraná
AVCFN recebe o Diploma de Treme Terra Amigo da

BPVMA

Presidente da SR recebe panóplia da CPPR  Homenagens da SR Curitiba ao Presidente do CDC  ... ao Presidente da SR Porto Alegre

Srª Maria, esposa do Veterano Roberto, recebe flores
como agradecimento dos Veteranos  Acervo histórico da BPVMA

Material 'pronto para emprego' Viatura em 'ordem de combate'
Casal Anfitrião - Vet Roberto e Srª Maria - com a

mascote da BPVMA
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Tem como propósito divulgar e difundir, para fins
educativos, a participação histórica do Brasil na 2ªGM,
por meio da preservação de documentos e artefatos
de guerra. Possui quase 1.300 m² de área, sendo refe-
rência nacional no assunto. O prédio do Museu foi uti-
lizado, anteriormente, pela Legião Paranaense do Ex-
pedicionário, fundada em 1946, para oferecer serviços
assistenciais aos ex-combatentes.

A comitiva da AVCFN foi recebida pela Dra. Valderez
Archegas Ferreira, Presidente da Liga Paranaense do
Expedicionário, que gentilmente guiou nossa visita, a
quem agradecemos pela fidalguia e cumprimentamos
pelo belo trabalho realizado.

PROGRAMAÇÃO CULTURAL NO PARANÁ

MUSEU DO EXPEDICIONÁRIO

PASSAGEM DE COMANDO DO 5ºRCC
GRUPO TIGRE DA

POLÍCIA CIVIL

Grupo Tigre
Polícia Civil do Paraná
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Realizada em 17DEZ na

Churrascaria Laço Gaúcho,

na Orla Marítima, onde foi

servido um "Baita Churras-

co", acompanhado com

apresentação musical do

cantor Sinho.

SR Salvador - Confraternização Natalina

SR SALVADOR
Confraternização Natalina

PASSAGEM DE
COMANDO

GptFN do Rio Grande

Com cerimônia presidida pelo V Alte Leo-

nardo Puntel, Comandante do 5º Distrito Na-

val, foi realizada em 04FEV a transmissão de

cargo de Comandante do Grupamento de Fu-

zileiros Navais do Rio Grande, do CF(FN) Pal-

ma ao CF(FN) Galdino. Presentes autoridades

civis e militares e Comitiva da SR Porto Ale-

gre, chefiada pelo CMG(RM1-FN) Lucio Braga.

Em 3FEV a Comitiva SR Porto Alegre parti-

cipou de jantar organizado pela AMIRCAM, que

transcorreu num clima de cordialidade.

Desfile da SR Porto Alegre, comandada pelo
Presidente Bottaro

PASSAGEM DO CARGO DE CAPITÃO DOS
PORTOS DE SANTA CATARINA

Em 13JAN a SR Florianópolis participou da

cerimônia de transmissão do cargo de Capitão

dos Portos de santa Catarina, presidida pelo V

Comitiva da SR Florianópolis

Alte Leonardo Puntel, Comandante do 5º Distrito

Naval, do CMG Hilbert Strauhs para o CMG Luiz

Filipe Rabello Freire.

A SR Recife organizou seu Encontro Natalino,
em 20DEZ, no Pátio  Riachuelo da  Escola de
Aprendizes Marinheiros de Pernambuco, com pre-

ENCONTRO NATALINO EM RECIFE
sença de Veteranos e familiares, delicioso chur-
rasco - sem causar protestos dos amigos gaúchos
do GTG local - e sorteio de dezoito brindes.

 Confraternização
da SR Natal
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ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

11FEV2015
Em 11FEV, conforme previsto em Edital de

Convocação, foi realizada AGE para apreciar pro-
postas de modificações no Estatuto da AVCFN.

Após os debates foram realizadas as seguin-
tes homenagens:

- Diploma de Amigo do Veterano  à 1°Ten
(RM2-S) Pryscila Rocha Queiroz de Moraes
Wanderley , do CEFAN, por sua atuação no apoio
ao Projeto Veterano em Forma;

- Certificado de participação na Equipe de
Apoio da AVCFN durante a Ultramaratona do
CFN ao Veterano Luis Haroldo Carvalho Maciel .

Em 20DEZ2014, foi realizado, no Sítio Ariró, An-
gra dos Reis, um encontro congregando dezoito de
Veteranos e suas respectivas esposas, com direito a
café da manhã reforçado e almoço alto padrão. O
cantor Jarbas (violão e voz) fez uma apresentação
com musical variado de MPB que trouxe momentos

Em 16FEV, segunda-feira de Carnaval, uma co-
mitiva da AVCFN e da Associação Esportiva Saco e
Maca ("Saco Mucho"), composta pelos Veteranos
Lucio Lucena (Diretor de Comunicação e Presidente
do Saco e Maca), Manoel 'Rapadura', Alves e

ENCONTRO DE CASAIS NO SÍTIO ARIRÓ
de confraternização, além de recordar um passado
glorioso para todos presentes através de uma boa
música. Todos tiveram a oportunidade de desfrutar da
natureza fazendo caminhadas e banho no rio Ariró.
Foi um dia proveitoso em todos os sentidos, finaliza-
do com sorteio de brindes.

RESPONSABILIDADE SOCIAL
Medeiros, formaram um bloco diferente e resolveram
mostrar suas habilidades de solidariedades aos Vete-
ranos que se encontravam baixados no Hospital Naval
Marcílio Dias. Levaram palavras de conforto e escuta-
ram palavras de gratidão. São momentos emocionan-

tes, cada Veterano tem sua história para contar, al-
guns chegam a chorar de emoção, o que emociona
também aos visitantes. Rogamos ao Bom Deus que
conceda uma rápida recuperação àqueles que lá se
encontram e que dê forças aos familiares.

Veteranos visitam baixados no HNMD

Em 9DEZ, o Presidente da Seção Regional Ladário,
SO Geovane, entregou a camisa da AVCFN ao Co-
mandante do 6° Distrito Naval, singela homenagem
como agradecimento pelo irrestrito apoio do CAlte
Edervaldo à criação da SR Ladário.

Tendo em vista sua movimentação para Cáceres,
o SO Geovane passou o cargo de Presidente Regio-
nal ao Vice-Presidente, SO Lorenil Lima do Nasci-
mento. Ao SO Geovane os cumprimentos pelas ações

COMANDANTE DO 6° DN
VESTE A CAMISA DA AVCFN

SR LADÁRIO TEM NOVO PRESIDENTE
iniciais para criação da SR Ladário, que sua comis-
são em Cáceres seja plena de sucesso. Ao SO Lorenil
os cumprimentos pela assunção do cargo e votos de
sucesso na condução da nossa SR pantaneira.

Veteranos visitaram o Comando do 6º Distrito
Naval, em 30JAN, e participaram do Paradão
Mensal, evento realizado mensalmente, onde o
Comandante do 6º, titulares de Organizações
Militares e Oficiais e Praças do Complexo Naval
de Ladário participam do Cerimonial à Bandeira.

Durante o Paradão foi realizada a premiação
das Praças Padrão do 2º trimestre pertencentes
ao Círculo de Suboficiais e Sargentos e Cabos e
Marinheiros.

VETERANOS PARTICIPAM DO PARADÃO DO 6ºDN
Comandante do 6º DN e Veteranos

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 Marinha do Brasil.


