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Cerimônia 07 de março

Sessão Solene alusiva ao aniversário do CFN

VAlte (Refº-FN) Fernando do Nascimento foi agraciado com o diploma de Associado Grande Benemérito

Pelotão da AVCFN participou da cerimônia de aniversário do CFN AVCFN apoiou a campanha nas ruas

Combate ao Aedes Aegypti
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Obituário

Calendário de Atividades de 2016

Aniversariantes do Mês

Atualizado
1. Assembleias Gerais

- 09MAR: Sessão Solene - Aniversário do CFN e
Homenagem ao Alte Fernando do Nascimento;
- 20MAI: Sessão Solene: Aniversário da AVCFN; e
- 06OUT: AGO para Relatório Anual e Prestação de Contas.
2. Reuniões Ordinárias do CDC

- Primeiro semestre: 26FEV; 29MAR; 28ABR; 31MAI;
28JUN.
- Segundo semestre: 26JUL; 30AGO; 27SET, 25OUT;
29NOV.
3. Reuniões da DAdm

- Primeiro semestre: 25FEV; 30MAR; 25ABR; 22JUN.
- Segundo semestre: 28JUL; 23AGO; 26SET; 24OUT;
22NOV; 15DEZ.
4. Cerimônias

- 17FEV: Aniversário da FFE;
- 07MAR: Aniversário do CFN;
- 21MAI: 41o Encontro de Veteranos do CFN;
- 30MAI: Mantenedores da Paz;
- 26AGO: Centenário da Aviação Naval;
- 07SET: Dia da Independência;
- 10OUT: Dia dos Inativos da Marinha - cerimonia
ASD; e
- ASD: cerimônias de aniversário e de passagem de
comando de OM do CFN.
5. Atividades Culturais

- 09 a 13MAI: Curso Básico de Informática (CIASC);
- 11 a 15JUL: Curso Memória Ativa;
- ASD: Ciclos de palestras com temas de interesse para

a terceira idade:
Palestra dobre a Memória, Palestra Sobre os Cuida-
dos com a Terceira Idade e Palestra sobre a
Amazônia Azul;
- 19 e 22MAI: Visitas ASD em apoio às comitivas das
SR que participarão do Encontro de Veteranos;
- ASD: Visita ao Museu do Amanhã;
- ASD: Visita à Fortaleza de São José e ao Museu do
CFN;
- ASD: Visita à Ilha das Flores e ao Museu dos Imigrantes;
- ASD: Visita ao Centro Cultural da Marinha; e
- ASD: Visita ao Maracanã.
6. Eventos Sociais

- Festa Beneficente Pai Veterano: 06AGO; e
- Festa Beneficente de Fim de Ano: 17DEZ.
7. Atividades Operativas

- 22 a 26AGO (ASC): Marcha Centenário da Aviação Naval;
- ASD (primeiro semestre): Marcha Paraty-Cunha;
- ASD: Escalada no Pico da Bandeira (tentativa, junto
com o Grêmio 1808 da Escola Naval); e
- ASD: Acompanhamento de atividades da FFE/
CIASC.
8. Atividades Assistenciais

- 22MAR: Visita aos FN baixados no HNMD.
9. Atividades Esportivas

- 21FEV: Caminhada da Paz;
- 15MAI: XXIX Corrida FN-RJ e XI Corrida do
Corpo de Intendentes da Marinha; e
- ASD (2º semestre): Campeonato de Tiro da AVCFN.

Joséth Telles da Rocha
Nilson Rodrigues Silva
Volésio Gonçalves

Na edição número 09 - novembro e dezembro
de 2015 -  noticiamos o falecimento Veterano José
Ivo Bispo da Conceição, enquanto na verdade quem
havia falecido era o Veterano Ivo Araújo.

Na mesma edição publicamos a materia "SR-
Curitiba realiza Encontro de Veretanos Fuzileiros
Navais no Alto Uruguai", enquanto na verdade a
SR-Curitiba participou do evento organizado pelo
Sr. Antonio Aurelio Vargas de Lima.

Essas informações já foram corrigidas nos nos-
sos arquivos digitais.

Pedimos desculpas aos leitores, Veteranos ou não,
por qualquer tipo de problema que tenhamos causa-
do. Reforçando, assim, nosso propósito de informar
com absoluta correção fatos sobre a nossa AVCFN.

Notas de correção

Venha comemorar conosco o seu aniversário!
Após cada reunião mensal da Diretoria Adminis-
trativa da AVCFN, faremos um corte de bolo em
homenagem aos aniversariantes do mês. Acompa-
nhe as datas das reuniões no nosso site
(www.avcfn.com.br) e se inscreva na nossa Secre-
taria, por meio do telefone (21) 2233-3162.

I
O alvorecer da história
Fez surgir a Família Real
Sua nau trouxe bravos guerreiros
Imperiais combatentes sem igual
Estes homens contam seus feitos
Para o Brasil uma tropa especial.
II
Senhores da guerra anfíbia
Co-herdeiros do legado naval
Tudo teve inicio há tempos
Transmigrados de Portugal
Quando um alvará expedido
Então criou a Brigada Real.
CORO
Soldados somos de outrora
Testemunhas desta história imortal
Personagens do passado presente
Cuja têmpera é a vida real
Egressos, Guerreiros Anfíbios
Veteranos Fuzileiros Navais.
III
Raquel de Queiroz, a madrinha,
Aclamou fascinantes navais
Acabando os soldados do mundo
Sobrevivam os Fuzileiros Navais
Por tudo de belo que foram
E que a paz nunca cesse jamais.
IV
RECONANFS, OPANFS,
DRAGÕES, FORDBQ.
Meu Deus quantas missões!
Não há como esquecer.
CORO
Soldados somos de outrora
Testemunhas desta história imortal
Personagens do passado presente
Cuja têmpera é a vida real
Egressos, Guerreiros Anfíbios
Veteranos Fuzileiros Navais,
Veteranos Fuzileiros Navais!

Letra: Deildo dos Santos
Música: Julião Adelino Barbosa

CANÇÃO DA
AVCFN
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 Sessão Solene do 208º Aniversário do CFN

Discurso do Presidente Nacional da AVCFN

Em 09MAR foi realizada, na Sede Nacional da
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros
Navais (AVCFN), a Sessão Solene alusiva ao 208º
Aniversário do CFN. A Sessão foi presidida pelo
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais,
Almirante de Esquadra (FN) Fernando Antonio de
Siqueira Ribeiro, visto ser o Presidente de Honra da
AVCFN.

Após o protocolo de abertura, o Presidente Na-
cional, Contra-Almirante (FN) Nélio de Almeida,
destacou em seu discurso o Aniversário do CFN e a
importante atuação dos Fuzileiros de ontem, de hoje
e de sempre para o constante crescimento do Cor-
po.

Em seguida, foi feita uma Homenagem ao Vice-
Almirante (Refº-FN) Fernando do Nascimento, ex-
Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo.
O ex-Presidente Nacional da AVCFN, Contra-Al-
mirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, foi convi-
dado para fazer uso da palavra onde elencou episó-
dios inesquecíveis da carreira do Alte Fernando do
Nascimento, que ao final da alocução, foi calorosa-
mente aplaudido de pé por todos os presentes. Como
registro de admiração e respeito pelos excepcionais
serviços prestados à AVCFN, foi entregue pelo Co-
mandante-Geral do CFN o diploma de Associado
Grande Benemérito ao homenageado.

Após o recebimento do diploma, o Alte Fernando

Foi apresenado o novo SO-Mor do CGCFN, SO-FN-AT Antônio Carlos Momento do discurso do Alte Fernando do Nascimento

Nossos veteranos Público presente

do Nascimento, emocionado, agradeceu a homenagem
e destacou a importância da Associação e dos Associ-
ados desde a sua criação até os dias atuais.

Por fim, o Comandante-Geral do CFN falou aos
presentes. Ocasião em que destacou os grandes feitos
do Corpo e parabenizou a todos pela celebração.

Cumpridos os procedimentos para encerramento,
foi cantada a canção Na Vanguarda, os tradicionais
hurras ao Brasil, à Marinha do Brasil, ao CFN e à
AVCFN, seguida de confraternização no pátio da Sede.

Destaca-se a participação no evento dos Vice-Almi-
rantes (FN) Washington Gomes da Luz Filho, então Co-
mandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, Alexandre José
Barreto de Mattos, Comandante da Força de Fuzileiros
da Esquadra, Moacyr Monteiro Baptista, Presidente do
Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN, e Paulo
Cesar Stingelim Guimarães, Coordenador-Geral do Pro-
grama Olímpico da Marinha (PROLIM), além de Almi-
rantes da Ativa e da Reserva, Comandantes de Unidades
do CFN e expressiva participação de Veteranos.
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208º Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais
O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) celebrou

mais um aniversário, em cerimônia realizada no dia 7
de março, na Fortaleza de São José da Ilha das Co-
bras. O evento, que contou com a presença do Co-
mandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduar-
do Bacellar Leal Ferreira, e do Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra
(FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, foi pre-
sidida pelo Ministro da Defesa, Aldo Rebelo.

A representação da AVCFN, composta por
um Pelotão, marcou presença mais uma vez na
formatura da cerimônia, celebrando ao lado de
Fuzileiros Navais da ativa o aniversário dessa ins-
tituição que tem como principal característica o

Espírito de Corpo.
Foram cerca de 350 convidados que prestigiaram

a celebração, entre os quais, antigos Ministros da Ma-
rinha e ex-Comandantes da Força, ex-Comandan-
tes-Gerais do CFN, Oficiais-Generais da Marinha,
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário,
autoridades militares e civis, convidados e familiares.

Durante o evento, foi realizada a entrega da Me-
dalha Mérito Anfíbio a 73 militares da Marinha do
Brasil, entre Oficiais e Praças. Essa condecoração é
concedida como reconhecimento àqueles que, em
exercícios e operações, distinguiram-se pela exem-
plar dedicação à profissão e pelo interesse no apri-
moramento de sua condição de combatente anfíbio.

A ocasião também marcou a entrega da Medalha
Almirante Sylvio de Camargo a seis Oficiais da Ma-
rinha do Brasil que obtiveram o primeiro lugar na
classificação final do Curso de Aperfeiçoamento de
Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais (CAOCFN).

A importância da capacitação e do adestramento
contínuo dos militares e do culto aos valores essenci-
ais de Honra, Competência, Determinação e
Profissionalismo do CFN foram destacados pelo  AE
(FN) Fernando Antonio em seu discurso.

Fonte: http://www.cgcfn.mb/Noticias/
index.php?IdNoticias=MTk2, acessado em 23/03/
2016.

Representação da AVCFN Veteranos desfilam na cerimônia de 07 de março

AVCFN visita Fuzileiros Navais
baixados no HNMD

Como parte do calendário de comemora-
ções dos 208 anos do Corpo de Fuzileiros Na-
vais a AVCFN acompanhou a visita do Coman-
do-Geral  do Corpo de Fuzi le iros Navais
(CGCFN), ocorrida no dia 22MAR,  aos Ofici-
ais e Praças do CFN que se encontram baixa-
dos no Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD),
no Rio de Janeiro.

Durante o evento o Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ri-
beiro, destacou a importância das unidades de
saúde para a prontidão operativa dos Fuzilei-
ros Navais e ressaltou a relevância da campa-
nha de doação de sangue, promovida pelo
CGCFN, em coordenação com o HNMD, e
encerrada em 30 de Novembro de 2015.

Além da representação da Diretoria de Assis-
tência da AVCFN, também estiveram presentes na
visita, o Diretor de Saúde da Marinha, Vice-Almi-
rante (Md) Sérgio Pereira; o então Comandante da
Divisão Anfíbia, Contra-Almirante (FN) Jorge Ar-
mando Nery Soares; e o Diretor do HNMD, Con-
tra-Almirante (Md) Edmar da Cruz Arêas.

Após a leitura da Ordem do Dia alusiva ao ani-
versário do CFN, foi realizada uma homenagem ao
Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves (CIAMPA) e ao Comando da Divisão Anfí-
bia (ComDivAnf), por serem as duas Organizações
Militares (OM) que conseguiram o maior número
de doadores de sangue no ano passado.

A Cerimônia foi encerrada com o tradicional
corte do bolo alusivo aos 208 anos do CFN, se-
guido de uma confraternização.

Esta visita faz parte do calendário anual do CGCFN

O tradicional corte do bolo
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Em 17FEV a Força de Fuzileiros da Esquadra
(FFE) realizou, na sede do Comando, em Caxias-RJ,
uma cerimônia militar para comemorar seus 59 anos
de existência. A cerimônia foi presidida pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo
Bacellar Leal Ferreira, e teve a participação de uma
comitiva da AVCFN.

Criada em 06 de fevereiro de 1957, logo após a
Segunda Guerra Mundial, a FFE buscava facilitar o
emprego de forças de combate, por meio da organi-

Aniversário da Força de Fuzileiros da Esquadra
zação por tarefas, na execução das ações anfíbias. Atu-
almente tem como missão: "Desenvolver operações
terrestres de caráter naval, a fim de contribuir para
aplicação do Poder Naval brasileiro".

Na Ordem do Dia do Comandante da FFE, Vice-
Almirante (FN) Alexandre José Barreto de Mattos, lida
durante o evento vale destacar o seguinte trecho:

"O tempo passou e a evolução da FFE foi impulsi-
onada sob os preceitos de honra, competência, deter-
minação e profissionalismo de seus combatentes anfí-

AVCFN participa da Corrida da Paz
Em evento promovido pelo Conselho Interna-

cional de Esportes Militares (CISM) ), a Associação
de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais
(AVCFN) participou mais uma vez da Caminhada
da Paz, realizada no dia 21FEV. O evento acontece
no mesmo dia em diversas partes do país e do mun-
do e tem a intenção de promover a prática de es-
portes no âmbito das Forças Armadas, contribuin-
do, assim, para o alcance da paz mundial.

Neste ano, o local escolhido para o evento foi o
Parque Madureira, onde está localizado o maior
símbolo dos Jogos Olímpicos Rio 2016, os Arcos
Olímpicos. Pesando cerca de quatro toneladas, com
25 metros de comprimento e 12 de altura, os arcos
foram instalados em maio do ano passado próxi-
mo à cascata do complexo. O símbolo representa
a união dos cinco continentes e foi doado pelo
Reino Unido.

bios do passado, os quais tornaram-se ícones de exem-
plo a serem seguidos pelos combatentes de hoje que
forjam em suas fileiras a razão de ser do Corpo de
Fuzileiros Navais. Chefes Navais, homens com visão
de futuro, deram o rumo e a continuidade necessária
ao aprimoramento e ao crescimento da Força de Fuzi-
leiros das Esquadra. Este é o legado que, por dever,
devemos cuidar e transferir para as próximas gera-
ções."

À Força que vem do Mar os cumprimentos da
AVCFN!

AVCFN sempre presente -Alte Fernando do Nascimento prestigiou o evento

-Nossa equipe

Durante a caminhada Centenas de pessoas participaram da Caminhada
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Passagens de Comando que a AVCFN participou

BFNRM - Assumiu o CMG (FN) Jorge Luiz
 CORDEIRO das Neves

BtlNav - Assumiu o CMG (FN)
Elson Luiz de Oliveira GOIS

BtlOpEspFuzNav - Assumiu o
CMG (FN) Luís Manuel de CAMPOS MELLO

CiaApDbq - Assumiu o
CC (FN) LUIZ Carlos Reis de LIMA

CIAMPA -Assumiu o
CMG (FN) José Ferreira MONTEIRO

CiaPol - Assumiu o
CC (FN) Fabrício Guarino BARROSO

CIASC - Assumiu o
 CAlte (FN) Luiz Artur RODRIGUES Nunes

ComTrDbq - Assumiu o
CMG (FN) Júlio César FRANCO da Costa

SIM - Assumiu o CMG (CD)
Paulo Fernando Borba GARCIA
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Almirantes Fuzileiros Navais promovidos

A troca de platina dos Almirantes (FN) foi realiza-
da no dia 31MAR no Salão Sete de Março, da Forta-
leza de São José da Ilha das Cobras, em cerimônia
presidida pelo Comandante-Geral do Corpo de Fu-

zileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN) Fernando
Antonio de Siqueira Ribeiro.

Foram promovidos ao posto de Vice-Almirante
(FN), os Contra-Almirantes (FN) Paulo Martino

Zuccaro e Jorge Armando Nery Soares. Ao posto de
Contra-Almirante (FN), foram promovidos os Capi-
tães de Mar e Guerra (FN) Roberto Rossato; Renato
Rangel Ferreira; e Ricardo Henrique Santos do Pilar.

A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (AVCFN) participou da Campanha
contra a proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor da dengue, da febre chikungunya e do
Zika vírus, em 13FEV, em conjunto com algumas
Organizações Militares do CFN.

As ações fizeram parte da operação conjunta
dos governos federal, estadual e municipal, com o
apoio das Forças Armadas, que teve como objeti-
vo chamar a atenção para os cuidados necessários
no combate ao mosquito, além de eliminar possí-
veis focos de proliferação do Aedes nas áreas de
maior incidência.

O dia chave de enfrentamento ao vetor aconte-
ceu em 13 de fevereiro, quando os militares e asso-
ciados saíram às ruas para realizar o esclarecimento
e a motivação da população, por meio da distri-
buição e afixação de panfletos nos imóveis e da
orientação dos seus responsáveis.

De acordo com dados divulgados pelo Coman-
do-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais foram
realizadas as seguintes ações de combate ao mos-
quito na área do Rio de Janeiro:

AVCFN participa de campanha de combate ao
mosquito Aedes Aegypti

ComFFE

- Foram empregados 4.219 militares em visitas
a 19.209 domicílios. Cento e vinte e cinco milita-
res visitaram 39 escolas públicas do Estado do Rio
de Janeiro, atendendo a um total de 4.841 estu-
dantes. Houve, ainda, distribuição de cinco mil fo-
lhetos para os visitantes do Shopping Via Brasil e
Caxias Shopping, localizados na Zona Norte e na
Baixada Fluminense, respectivamente.

CIASC

- Ações na Ilha do Governador com a participa-
ção de 40 militares, entre Oficiais e Praças.

CEFAN

- Atuação na Vila da Penha, bairro da Zona Norte
do Rio de Janeiro, e palestras nas escolas sobre doen-
ças causadas pelo Aedes aegypti, formas de preven-
ção e combate aos focos.

CADIM

- Atuação de 120 militares nos distritos de Itacuruçá
e de Mangaratiba e junto à população residente na
Ilha da Marambaia.

CIAMPA

- Apoio ao Batalhão de Operações Especiais de Fuzilei-

ros Navais com um efetivo de 30 militares atuando na
região de Itaguaí. Foram visitadas 420 residências e pro-
feridas oito palestras em escolas municipais.

CTecCFN

- Atuou nas regiões de Duque de Caxias e Pa-
rada de Lucas, com a participação de 35 militares.

GptFNRJ

- Visita de 2.480 militares a 9.129 domicílios na
Vila da Penha.

Veterano Mário Almeida apoiando a campanha
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No dia 20JAN foi realizada a cerimonia de
transmissão de cargo do Comandante do Ba-
talhão de Defesa Nuclear, Biológica, Química,
e Radiológica de ARAMAR (BtlDefNBQR-
ARAMAR), em São Paulo. Na ocasião o Ca-
pitão de Fragata (FN) Luis Renato Joras de
Oliveira passou o Comando para o Capitão
de Fragata (FN) Jayme Pedrosa Carlos. Nos-
sos Veteranos formaram e desfilaram em con-
tinência ao novo Comandante.

SR-São Paulo participa da Passagem
de Comando do Btl.DefNBQR

Em 21JAN foi realizada a desativação da Corveta Imperial Marinheiro, em
Rio Grande-RS. Na ocasião, o presidente da SR-Florianópolis realizou a entre-
ga do jornal "O Veterano" ao então Comandante do 5º Distrito Naval, Vice-
Almirante Leonardo Puntel.

A Liga da Defesa Naci-
onal-RS concedeu, em
16DEZ, o Diploma de Hon-
ra ao Mérito ao Veterano
Sérgio Omar Duarte
Bottaro, pelos relevantes ser-
viços prestados, como Pre-
sidente da AVCFN SR- Por-
to Alegre.

Entre 17 e 19NOV2015, a AVCFN SR-Manaus participou com
sua representação, Veterano SO-FN-IF Coimbra, do 1º Seminá-
rio Internacional de Operações na Selva. Na foto o Veteranos
aparece ao lado do Comandante da 2ª Brigada da Infantaria de
Selva, General de Brigada Antônio Manoel de Barros.

Reunião de Boas-Vindas ao novo
Comandante do Grupamento de

Fuzileiros Navais de Ladário
Em 02FEV reuniram-se nas dependências da ARES-CAMALA o então Co-

mandante do Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário (GptFNLa), CF (FN)
Joe Yusa,  juntamente com os associados da AVCFN - SR-LADÁRIO para um
almoço de Boas-Vindas ao futuro Comandante do GptFNLa, o CF (FN) Fabio
Montenegro Delmas. Destaca-se a participação do Veterano Edson, 91 anos, o
veterano mais idoso do Pantanal.

SR-Florianópolis participa de
cerimônia a bordo da

Corveta Imperial Marinheiro

Liga da Defesa Nacional
homenageia Presidente da

SR-Porto Alegre
Em 05FEV foi realizada a Passa-

gem de Comando da 5ª Companhia
de Comunicações Blindada do Exér-
cito Brasileiro, ocasião em que assu-
miu o Capitão Klaiton Braz Pereira.
Participaram do evento diversas au-
toridades civis, militares, ex-coman-
dantes da Companhia e familiares.
Após a cerimônia foi realizada a do-
ação da Viatura Histórica UAI-Terex
M1-50 para a Brigada Paranaense de
Viaturas Militares Antigas (BPVMA).

SR-Curitiba participa da Passagem de Comando
da 5ª Companhia de Comunicações Blindada do EB


