
 

O TRANSBORDO - LEMBRANÇA HERÓICA DA OPERAÇÃO GRAVIOLA – LITORAL DE PERNAMBUCO 1966. 

>>>>> ººº0ººº <<<<< 
38º  ENCONTRO  DE  VETERANOS  DA  SR  RECIFE  –  2º DE 2015. ( * ) 

Caros Veteranos, como divulgado na edição de março/2015, nosso 2º Encontro  será  realizado em 
15 de agosto, no Pátio RIACHUELO, espaço nobre disponibilizado pelo Comandante da EAMPE, sendo 
a Concentração às 10:00 h, Abertura às 10:20 h, com o canto do  Cisne Branco, Na Vanguarda  e 

Regimento Naval. Encerramento, impreterivelmente, às 14:00 h. Abrilhante o evento, trazendo  seu 
Gorro de Fita ou Gorro de Pala, se for FN;  Caxangá , se for MN. O traje Bermuda será permitido, a-  
penas a Crianças e Damas. Não se permite o uso de Camiseta Regata, Camisa sem Mangas, Sandálias 
do tipo havaiana. Em virtude de limitações financeiras, a  gratuidade do Almoço será concedida, 
apenas, ao Veterano regular e um Convidado. A entrega da Senha é presencial. O convidado 
excedente deve pagar R$ 34,00 à Empresa dona do Buffet.  Traga 1 kg de  gêneros alimentícios para   
receber a SENHA INDIVIDUAL. Sua presença é importante para a  abertura  dos  trabalhos. A entrada 
será encerrada às 13:00 h. Evite transitar por locais afastados do local do evento. Há estacionamento. 
Os gêneros recebidos serão doados à ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA, à Rua das Crioulas 55 
 

ANIVERSARIANTES EM JULHO 
Parabéns aos Veteranos  CUNHA,  MEDEIROS (PB),  PANTALEÃO,  GARCIA,  EDVALDO, 

EXPEDITO BARROS,  MORAES,  BONFIM,  BATISTA SOUZA,  CORREIA DE PAULA, 
FERRAZ,  MÁRIO (Maru),  Dr. CORREIA DE PAIVA  e  VALDEMIR SILVA. 

Festejem com Alegria, Paz e Harmonia. 
. 

MATRÍCULA DE VETERANOS 
   Veteranos (as) abaixo listados, anotem suas  matrículas a  à esquerda de seus nomes:  
    05681 - ALCEBÍADES PEREIRA CAMPIONI             05668 - CELSO ALVES DE MELO 
    05669 – DANIEL  RODRIGUES BATALHA             05670 – DIÓGENES POLICARPO RAMOS 
    05671 – EDSON BORGES  GUEDES DE SOUZA     05672 – ELENITA PEREIRA SOARES 
    05673 – FRANCISCO DIAS DE MEDEIROS            05674 – ISAC B.  DE ALBUQUERQUE 
    05675 – JOSÉ  CARLOS DA SILVA             05676 – JURICÉ BORGES DOS SANTOS 
    05677 – MANOEL  OSCAR DE LUNA NETO          05678 - NELSON RODRIGUES DA SILVA 
    05679 – PAULO  ROBERTO DANTAS PEREIRA    05680 - SEVERINO VIEIRA DE FARIAS  

  
ELEIÇÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, BIÊNIO  2015 - 2017. 

Reitera-se o aviso dado no Encontro do 11 de abril de 2015.  Os Associados efetivos,  inte- 
ressados em concorrer aos cargos da DAdm, que estiverem em dia com suas obrigações previs- 
tas no Estatuto da AVCFN, podem  formalizar sua candidatura, via requerimento específico,  en- 
viado ao Presidente do CDC e entregue na Secretaria da DAdm (Rio), até o último dia útil de a- 

gosto, conforme o § 3º do Art. 65,  constituindo uma chapa com candidatos para todos cargos in- 
dicados no caput do Art. 44, ressalvado o previsto no Art. 74, todos do Estatuto da AVCFN. 

 
UNIFORMES  DA  AVCFN 

O Veterano pode comprar seu Uniforme direto à fábrica LUNAGRA, tratar com a Sra. GRAÇA PRADO, 
Fone-FAX  (21) 2467-3366-5447, e-mail lunagrafn@hotmail.com  Peças principais Gorro de Fita R$ 

35,00, Camisa Polo Vermelha R$ 35,00, Calça Bege R$ 85,00. Cinto Bege e Fivela Metálica R$ 24,00. O 
frete corre por conta do Veterano comprador. 
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DADOS CADASTRAIS – ENDEREÇO, TELEFONE, E-MAIL. 

  Endereços incompletos ou desatualizados têm causado freqüentes devoluções de cartas e Informati-
vos pela ECT.  Disso resultam, perdas financeiras e embaraços à Administração, vista que, com ende-
reços incorretos, a correspondência não chega ao destinatário. A salvação seria o computador ou si- 
milar, todavia, em determinadas regiões, a posse desse equipamento não atinge 20% dos Associados. 
Por isso, pedimos aos Veteranos, que comentem o assunto com os demais, a fim de inibirmos essa 
falha. O uso do e-mail é um processo de grande importância nos serviços em geral, pela rapidez e fa- 
cilidades que oferece. Assim, solicitamos aos Veteranos que se integrem a esse sistema, tendo em vis- 
ta, usufruir habilmente, dos seus benefícios, dente eles, a economia de tempo e corte de gastos com a 
postagem via ECT, nem sempre, correta ou satisfatória. A rápida tomada de  conhecimento  de infor-
mações e notícias inseridas  no blog da AVCFN,  e ainda outras particulares na Internet, só trazem 
benefícios e atualidades para o Veterano. Isto significa atualidade e qualidade de participação. Um 

exemplo disso, é uma SR fazer solicitação à Secretaria, por e-mail noturno e constatar, de manhã, antes 

do início do expediente, que seu pedido já está em andamento, sob ordem da Presidência. Isto prova que 

o acesso às providências, é diuturno. Pense nisso e nos ajude. 
 

ELEIÇÃO NA SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA – SOAMAR  RECIFE 
O Presidente da  SOAMAR RECIFE, JORGE EDUARDO P. DE ARAGÃO, passará o cargo ao 

Sr. SÉRGIO AVELLAR, às 20:00 h, de 8 de agosto de 2015,  no Cabanga Iate Clube. As OM  da Marinha 
do Brasil, no Recife e a  AVCFN SR Recife, prestigiarão o evento com suas presenças. 

 
RENOVAÇÃO E SEGUNDAS VIAS DA CARTEIRA SOCIAL 

Solicitamos a entrega de fotos 3x4 recentes de fundo branco, preferencialmente, no traje social. 
Isto melhora a representatividade do documento.  Há fotos que não identificam o Associado. 
 

SEGURO CONTRA ACIDENTES 
No valor da mensalidade social da AVCFN, está embutido o do seguro contra acidentes, espe- 

cíficos, contratado pela AVCFN.  Solicitamos aos Veteranos que ainda não receberam suas Apóli- 
ces  ou  documento  legal  equivalente,  e  aos  que  a receberam com incorreções, que contatem a  
Secretaria da AVCFN, Fone (21) 2233-3162 e 2253-1170 ou pelo e-mail secretaria@ avcfn.com.br 

 
SEÇÃO REGIONAL CAPIXABA DA AVCFN 

Foi criada em 26 de junho de 2015, com a presença do V.Alte (FN) Refº FERNANDO DO NASCIMENTO 
Presidente do CDC e do C.Alte (FN)  ELKFURY, Presidente Nacional. O Veterano ALMIR C. ALVES 
COUTINHO, que assina o e-mail  adsumus.es.avcfn@gmail.com, é seu Presidente. 

CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE ESPADAS 
Ampliando a campanha já em andamento, conforme encarte ao jornal O VETERANO,  solici- 

tamos aos Oficiais que queiram doar suas espadas aos Aspirantes FN da Escola Naval, e Alunos do 
Curso de Formação de Oficiais do CIAW, futuros 2º Ten (AFN), que entrem  em  contato com 

Almirante ELKFURY,  e-mail elkfury@cpo.mar.mil.br  ou pelo fone (21) 2253-2384. Caso a espa- 
da careça de algum reparo ou melhora, a AVCFN cuidará desse ajuste. 

 
O TRANSBORDO – PORQUE O NOME, O SÍMBOLO E SUA ADOÇÃO ? 

       As perguntas do Veterano merecem respostas e justificativas. É sabido, que o FN é Combatente 
Anfíbio por excelência e tem características próprias.  Numa OpAnf, o Movimento  Navio  para Terra, 
tem no TRANSBORDO, sua parte mais delicada, por exigir cuidados especiais, mormente, na descida 

de bordo para a inquieta EDVP.  Mar calmo, nem sempre.  O nome TRANSBORDO, neste informativo, 
representa a passagem do Noticiário, Instruções, divulgação de Artigos escritos pelos Associados  e 
de Notas do interesse da SR Recife e da Sede Nacional, para os Veteranos, mormente, os carentes de 

Computador. Além disso, mantém viva a memória daqueles FN que sucumbiram na OPERAÇÃO 
GRAVIOLA, realizada no litoral Sul de Pernambuco em 1966. 

       Quanto ao símbolo,  foi criado quando nasceu a AVCFN.  É extremamente representativo e vale 
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a pena descrevê-lo.  Num círculo amarelo, circundado por um faixa branca, com o nome da Associ-
ação,  estão inscritos o globo rubro, secanteado uma faixa branca ascendente, guarnecida pelo nume-
ral  1808, ano da fundação do CFN, tendo abaixo da faixa, a estrela branca, que simboliza  a  condeco-
ração do Estandarte do CFN, pelo Presidente da República, por ocasião das Comemorações  do  Ses-
quicentenário do CFN (1958) e  encimado  pelo  Gorro Branco de Fita, símbolo  único e inconfundível, 
que identifica, galardamente, os Fuzileiros Navais do Brasil. O globo Rubro repousa sobre uma faixa 
Branca, enrolada de pontas opostas, sobrepostas, onde se lê, em Cada uma delas:  Sempre Fuzileiro. 
A Diretoria desta SR sabendo da importância histórica e do possível desaparecimento desse  símbolo 
já descrito,  julgou por bem, adotá-lo como Representativo Regional. Pode até ser usado como Sinete. 
A indagação a propósito do nosso Lema, esclarecemos que a Marinha do Brasil, tem estampado  nas  
paredes de todas suas OM e Navios, o Lema mais importante do mundo: Tudo Pela Pátria (Século 
19).  Nossos Fuzileiros Navais, em meados da década de 50,  criaram e adotaram o Lema  Ad  Sumus,  
tornado público no livreto guia instrutivo, intitulado NOSSA VOGA, ilustrado pelo desenhista 
MILTON PAIVA , impresso na oficina gráfica do CIAdestCFN e distribuído, especialmente, aos Oficiais 
e Praças, alunos daquela OM,  desde  de 1957 até a década de 70. Este livreto é um guia para o aluno 
saber tudo o que se lhe perguntasse, sobre a Organização Escolar e tinha um Pequeno Histórico do 
CFN. Sabe-se que houve protestos de OM, detentora de publicação com o mesmo título, mas, sem 

registro e utilidade diversa. Hoje o  NOSSA VOGA  é raríssimo. Mas, para seu conhecimento, O 
TRANSBORDO apresenta a reprodução da Capa e da Página nº 9, (devidamente autenticada em 
Cartório), onde está apresentado o nosso Lema, em Letras desenhadas por MILTON PAIVA .  As Le- 

tras foram desenhadas, porque a Gráfica do CI-CFN -  (CI-CFN, foi o primeiro nome da OM),  ainda não 

possuía  equipamentos  necessários para esta Arte. A Capa e a página 9 serão reproduzidas nesta 

página e na seguinte, página 4. 
Caso tenha dúvida, consulte o Dicionário Latino-Português. Bom mesmo é ter os pés no chão.  

 

CÓPIA DA CAPA ORIGINAL DO NOSSA VOGA 
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Distribuição Interna 
 

CÓPIA DO ORIGINAL DA PÁGINA 9 DO NOSSA VOGA 

 
 

NOTA  DE  ESCLARECIMENTO ( * ) 
Em virtude da exigüidade do espaço das novas instalações desta SR e o acesso, próximo à Patromoria  da CPPE, 
a realização dos nossos Eventos continuam no Pátio RIACHUELO, disponibilizado pelo Comandante da EAMPE. 

Compete a todos nós, zelar por esta concessão. Colabore, envie críticas e sugestões. Use o e-mail e lucre resultados. 
 
 

ASSOCIAÇÃO  DE  VETERANOS  DO  C F N -  S R  RECIFE 
Fundada em 5 de dezembro de 1998 

      Presidente: JOSÉ BATISTA DO NASCIMENTO  ( * )                                Diretor Jurídico e de Assistência: ARLINDO PEREIRA ALVES 
         Vice Presidente: JOÃO BATISTA BONFIM                                                Diretor de Comunicações: AURELIANO GOMES DOS SANTOS 
        Diretor Social e Cultural: JOSÉ BEZERRA DE ALMEIDA                            Diretor de Patrimônio; ABELARDO ALVES DE ARAUJO 
        Secretário: JOSÉ JANUÁRIO DA SILVA                                                     Diretor de Esportes e Recreação:  Vago 
 

Av.  Sul, s/n, Patromoria da Capitania dos Portos de Pernambuco. 
Bairro de São, Recife, PE. Murada Próximo ao Restaurante CATAMARÃ 

Escritório: Rua Amaro Coutinho, 493 Rosarinho (End. Provisório), 
Recife, PE.  CEP 52041 110 – Fone (81) 99971-6791 

( * ) E – mail   batista.inga@globo.com 
 
 

O valor moral do prêmio é ter consciência do merecimento. 

Fora disto é pura fantasia. 


