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42o Encontro de Veteranos

Gerações de Fuzileiros Navais se reencontraram no CIASC

Inaugurado em dezembro de 2015 o Museu encantou nossos Associados

Visita ao Museu do Amanhã Treinamento de Memorização

Com o apoio do CPesFN e BtlNav a AVCFN realiza mais um treinamento
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O Centro de Instrução Almirante Milciades Portela
Alves (CIAMPA) e o Centro de Instrução Almirante Sylvio
de Camargo (CIASC) realizaram suas Cerimônias de

Próximos eventos Obituário

- Encontro de casais – será realizado no dia 10
de dezembro um evento para casais no sítio do
Veterano Dagoberto, em Ariró. O passeio terá café
da manhã e almoço incluídos no preço. Em função
da capacidade do ônibus, só serão aceitos 22 casais.

Os interessados devem se inscrever na Secretaria da
AVCFN. O valor por casal e maiores informações
serão disponibilizadas em novembro.

Telefone da Secretaria da AVCFN para maiores
informações e inscrições: (21) 2233-3162.

Armando Luiz Gonzaga
Olga Garcia Santos
Artur Saraiva Gomes
Reny Ivo Perini
Luiz Carlos da Silva Cantídio
Arlindo Pereira Alves
Valdemir Albuquerque da Silva

Notas de correção

Aniversariantes do Mês

Na edição número 09 – novembro e dezembro
de 2015 –  noticiamos na matéria “CDC tem
nova Mesa Diretora” o nome do CMG (Refº-
FN) Nunes errado, o correto é CMG (Refº-FN)
Edison da Silva Nunes Filho.
Essas informações já foram corrigidas nos nos-
sos arquivos digitais.
Pedimos desculpas aos leitores, Veteranos ou não,
por qualquer tipo de problema que tenhamos
causado. Reforçando, assim, nosso propósito de
informar com absoluta correção fatos sobre a
nossa AVCFN.

Venha comemorar conosco o seu aniversário! Após
cada reunião mensal da Diretoria Administrativa da
AVCFN, faremos um corte de bolo em homenagem

aos aniversariantes do mês. Acompanhe as datas das reu-
niões no nosso site (www.avcfn.com.br) e se inscreva na
nossa Secretaria, por meio do telefone (21) 2233-3162.

Prêmio AVCFN de Liderança
Formatura nos dias 08 e 10JUN, respectivamente, do
Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais Tur-
ma I/2016 do Curso Especial de Habilitação para Pro-

moção a Sargento. A AVCFN esteve presente nos dois
eventos, onde foram entregues as  estatuetas do Prêmio
Liderança aos alunos escolhidos como exemplo aos seus
pares.
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Em comemoração ao aniversário de 44 anos de
criação da Associação de Veteranos do Corpo de
Fuzileiros Navais (AVCFN) foi realizada, em 20MAI,
no auditório do Centro de Instrução Sylvio de
Camargo (CIASC), uma Sessão Solene seguida de
uma apresentação da Banda Sinfônica do CFN, que
contou mais uma vez com a contribuição dos nossos
Veteranos Músicos. Estavam presentes representantes
da maioria das Sedes Regionais (SR), Comandantes
de diversas OM da Marinha do Brasil e
homenageados.

A Sessão foi presidida pelo Comandante-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais e Presidente de Honra

Sessão Solene em homenagem ao Aniversário da AVCFN
da AVCFN, Almirante de Esquadra (FN) Fernando
Antonio de Siqueira Ribeiro. Durante o evento o
Presidente Nacional da Associação, Contra-Almirante
(FN) Nélio de Almeida, agradeceu o apoio recebido
pelas diversas unidades da Marinha e o trabalho
realizado pelas SR “nos mais longínquos rincões de
nosso Brasil”.

Foram agraciados com a Medalha Mérito AVCFN,
como reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados aos Fuzileiros de sempre, as seguintes
instituições: Comando do 8º Distrito Naval, Escola de
Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, Voluntárias
Cisne Branco do 3º Distrito Naval e 6º Batalhão de

Infantaria Leve do Exército Brasileiro.
Com o Titulo de Associado Benemérito foi

agraciado, o Capitão de Fragata Ricardo Lhamas
Guastini, Comandante da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Santa Catarina.

Além disso, outros militares e civis receberam
Título de Amigo do Veterano como
reconhecimento do apoio prestado a nossa
Associação. Na ocasião o Comandante do
Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio de Janeiro
(GptFNRJ),  Capitão de Mar e Guerra (FN)
Guilherme Vieira de Souza, fez a entrega de uma
panóplia em homenagem a AVCFN.
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O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais promoveu, no dia 21 de maio, o 42º
Encontro de Veteranos, realizado no Centro de
Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC).
A cerimônia, presidida pelo Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra
(FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, contou
com a presença de representações das Sedes
Regionais da Associação de Veteranos do Corpo
de Fuzileiros Navais (AVCFN), das Alas Femininas
da AVCFN, da Associação de Veteranos da
República da Coreia do Sul e de crianças e
adolescentes do Projeto Patrulheiro Mirim.

De acordo com o Presidente Nacional da
Associação de Veteranos, Contra-Almirante (FN)
Nélio de Almeida, o Encontro é uma oportunidade

42º Encontro de Veteranos
de transmitir a experiência dos Fuzileiros Navais que
estão na inatividade aos militares da ativa e aos
“Fuzileiros do amanhã”, que são os filhos e netos
dos Veteranos.

- É um evento de grande importância, uma
oportunidade de promover a integração da família
naval e de apresentar um pouco das atividades
desenvolvidas pela nossa corporação. Além disso, os
Veteranos e a família naval aproveitam para se
atualizar em relação ao que o CFN tem de novo -,
disse em entrevista à TV Marinha.

Na ocasião, foi prestada uma homenagem especial
ao 1º Tenente (Refº-FN) Cyrillo Ferreira Barbosa,
Veterano Fuzileiro Naval mais idoso presente à festa,
com 99 anos de idade.

E como parte das atividades para os Associados

que vieram de diversos cantos do país, houve uma
visita ao Museu do Amanhã, localizado na Praça
Mauá, no Centro do Rio, e ao Museu da Imigração
da Ilha das Flores, em São Gonçalo, RJ.
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Veteranos participam do 8º voo da OPERANTAR

O Programa Antártico Brasileiro - PROANTAR
completou 34 anos em janeiro de 2016. Ao longo
desse período, permitiu a formação de centenas
de cientistas e um vasto acervo de estudos em
diversas áreas do conhecimento.

A Estação Antártica Comandante Ferraz
(EACF) criada em 6 de fevereiro de 1984, localizada
na Península Keller, sofreu, na madrugada do dia
25 de fevereiro de 2012, um incêndio que afetou
70% de suas instalações. Permaneceram intactos os
refúgios (módulos isolados para casos de
emergência); os laboratórios de meteorologia, de

De 11 a 16 de junho quatro veteranos puderam
participar do 8º voo da OPERANTAR que teve
como objetivo principal realizar apoio logístico, por
meio de lançamento de cargas, aos Módulos
Antárticos Emergenciais (MAE), instalados próximo
da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF). A
viagem, organizada pela Secretaria da Comissão
Interministerial para os Recursos do Mar (SECIRM)
com o apoio da Força Aérea Brasileira, tem paradas
programadas nas cidades de Pelotas, no Rio Grande
do Sul, e de Punta Arenas, no Chile.

Pretende-se que esta parceria seja mantida entre a
AVCFN e a SECIRM para que todos os anos novos
Associados participem da viagem. Parada em Pelotas. Registro do Vet Alves Vet Joseval, Marquini, Ulisses e Raphael

Pequeno resumo do PROANTAR
química e de estudo da alta atmosfera; os tanques de
combustíveis; dois módulos de captação de água doce;
a Estação Rádio de Emergência e o heliponto, que
são estruturas isoladas da principal.

Já foi concluída a instalação dos Módulos Antárticos
Emergenciais (MAE) na Península Keller – complexo
provisório que vai abrigar cientistas e militares
brasileiros na Antártica. São 45 módulos, em uma área
de aproximadamente 940m², dispostos sobre o
heliponto e nas proximidades da EACF. Compostos
por seis dormitórios, enfermaria, cozinha, refeitório,
escritório e um laboratório, os MAE foram

devidamente mobiliados e equipados com os
sistemas elétrico, hidrossanitário e de combate a
incêndios, além de contar com conexão à internet,
acesso à telefonia móvel e à TV a cabo.

Apesar do incidente, as pesquisas científicas
prosseguiram com os recursos disponíveis, o NPo
"Almirante Maximiano", NapOc "Ary Rongel" e
os laboratórios que não foram afetados pelo
incidente.

Fonte:  https://www.mar.mil.br/secirm/
portugues/proantar.html, acessado em 06 de
outubro de 2016.

Veteranos participam da tradicional Corrida do CFN
Dezenas de veteranos participaram, em 15 de maio,

da 29ª Corrida do Corpo de Fuzileiros Navais e 11ª
Corrida do Corpo de Intendentes da Marinha, que
este ano aconteceu em parceria com o Comitê Olím-
pico Italiano.

O evento foi realizado no Aterro do Flamengo e
teve a participação de 64 pelotões militares, 31 pelo-
tões civis, além de mais de 1.500 corredores individu-
ais. Na ocasião, o público também pode conferir o

mostruário de equipamentos, materiais e viaturas do
Corpo de Fuzileiros Navais.

Boa parte do grupo de Associados que participou da
corrida frequenta o Projeto Veteranos em Forma, que
acontece todas as terças e quintas no Centro de Educa-
ção Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN). Se você
ainda não participa do Projeto, esta é a oportunidade de
realizar atividades físicas variadas com a orientação de
profissionais formados em Educação Física. Pelotão da AVCFN

Homenagens em Porto Alegre

CF João Gilberto - Associado Benemérito

Em 06 de maio a SR Porto Alegre realizou, nas
instalações da Capitania Fluvial de Porto Alegre, Ses-
são Solene com a finalidade de homenagear o Capi-
tão dos Portos, CF João Gilberto de Oliveira, e o
Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva.

O evento, presidido pelo CAlte(FN) Elkfury, re-
presentando o Presidente Nacional da AVCFN,
CAlte(FN) Nélio de Almeida, contou com a presença
de Associados e Veteranos residentes na Grande Por-
to Alegre. A Mesa Diretora contou também, além do
CF João Gilberto, com o Desembargador Sandro,
Amigo da Marinha e Associado Benemérito da

AVCFN, com o CMG(RM1-FN) Lucio, Presidente
do Conselho Fiscal, e com o Veterano Nicolau, Presi-
dente da SR Porto Alegre.

Após o protocolo de abertura de sessões solenes,
foram entregues os diplomas. Ao CF João Gilberto,
com o Título de Associado Benemérito da AVCFN,
tendo em vista sua consideração com os Fuzileiros de
Sempre, não medindo esforços para apoiar a SR Por-
to Alegre. Ao Veleiros do Sul, representado no evento
pelo seu Presidente, Sr. Eduardo Ribas Azevedo
Fagundes, o reconhecimento da AVCFN com o Títu-
lo de Amigo do Veterano, pela exemplar demonstra-

ção de apreço aos Veteranos, quando, em setembro
de 2015, acolheu comitiva que retornava das celebra-
ções do Sesquicentenário da Retomada de Uruguaiana.

Após o encerramento, com o canto da canção Na
Vanguarda e os tradicionais hurras, os presentes parti-
ciparam de amistosa confraternização, oportunidade
para celebrar e rever antigos campanhas.
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Contando com o contínuo apoio da Força de
Fuzileiros da Esquadra (FFE) um grupo de
Associados participou do ADEST-FER-FFE-II/
2016 realizado no período de 22 a 27 de maio, em
Três Corações, no sul de Minas Gerais. O exercício
ocorre anualmente no mês de agosto, no Campo de
Instrução da Escola de Sargentos das Armas (EsSA),
em Três Corações (MG), porém, este ano, foi

ACISO em Três Corações
antecipado em virtude da atuação da Marinha do
Brasil durante os Jogos Olímpicos. O adestramento
foi realizado com cerca de 1.250 militares.

Este ano a FFE promoveu uma Ação Cívico-
Social (ACISO) em parceria com a AVCFN, na
cidade de São Bento Abade (MG). A atividade foi
direcionada à Escola Estadual Professora Alda de
Moura Carvalho, que recebeu uma pequena

reforma em suas instalações, um laptop e a doação
de livros infanto-juvenis para sua biblioteca. No
dia 25 de maio, a instituição de ensino foi
contemplada com uma série de palestras sobre
temas navais, recebendo a visita da dos nossos
Veteranos e a exposição itinerante “Amazônia Azul,
nossa última fronteira”. O evento atingiu um
público de 590 alunos.

Veterano Pimentel faz a entrega de um laptop durante a ACISO Presidente Nacional cumprimenta os Veteranos

No dia 19 de maio, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo
(CIASC), ocorreu a cerimônia de encerramento do Treinamento Básico de
Informática para veteranos. Este treinamento teve como foco promover a inclusão
digital dos Associados, ensinando os primeiros passos para aqueles que querem
aprender a usar o computador, de modo que possam redigir documentos simples
e navegar na internet. Todas as aulas foram ministradas por militares do Comando
de Pessoal de Fuzileiros Navais.

Diretoria Cultural realiza treinamentos para nossos Associados

Encerramento do Treinamento Básico de Informática  Aulas do Treinamento de Memorização

Já no dia 15 de julho tivemos, na Sede Nacional da AVCFN, a entrega dos
certificados de conclusão do Treinamento de Memorização. As aulas foram
realizadas durante toda a semana e teve como instrutora a Primeiro-Tenente (RM2-
S) Nuria Sales Fonseca.

Aqueles que desejarem se inscrever para os próximos treinamentos devem
ligar para a Secretaria da AVCFN, deixar seu nome e telefone e aguardar o contato
para as próximas turmas.

O tradicional ENCONTRINHO de Veteranos, evento que acontece
anualmente após o encontro Encontro de Veteranos realizado no CIASC, contou
com a participação de aproximadamente trezentos Veteranos, boa parte deles
vem de fora de sede e se reúnem para complementar os dedinhos de prosas e
degustar a famosa saideira acompanhada de petiscos e caldos.

O evento contou com a presença do Vice-Presidente da Associação de
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN), Contra-Almirante (RM1-
FN) Fernando Cesar da Silva Motta, de Comandantes (RM1-FN) e Presidentes
de Seções Regionais da AVCFN, além da expressiva presença de Associados
da AVCFN e da Associação Esportiva Saco e Maca (o popular “Saco Mucho”).
Tudo ocorreu num clima de muita alegria e descontração, na nova sede do

Encontrinho “Saco Mucho”.
BRAVO ZULU! Parabéns aos participantes pelo comportamento peculiar

inerente a nós FN de ontem, de hoje e de sempre!

Nova Sede - VERZUL
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Equipe que trabalhou na Comissão de Premiação e Hasteamento dos JO e JP Rio 2016

O Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) atuou decisivamente para que a Marinha do
Brasil apresentasse excelentes resultados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

Parte desse resultado é fruto do Programa Olímpico da Marinha (PROLIM),
conduzido pelo Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN),
que ao longo dos últimos anos conquistou significativas vitórias, conseguindo re-
formas e melhorias nas instalações para nossos atletas. Todas essas ações foram
realizadas em prol do desporto nacional, para que nosso país se tornasse uma
potência Olímpica.

Além disso, diversas Organizações Militares do CFN em todo Brasil cederam
mais de 22 mil militares para atuarem em diversas áreas da cidade do Rio de Janeiro

CFN nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos

em ação conjunta com os órgãos de inteligência e segurança pública, mesmo antes
do início dos Jogos.

Já durante os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos Rio 2016, também tive-
mos a participação dos  nossos militares nos preparativos do cerimonial, na recep-
ção das delegações estrangeiras e no hasteamento das bandeiras por ocasião da
premiação nos Jogos. O que possibilitou um contato mais próximo com a popula-
ção e nos deu a oportunidade de demonstrar nossas tradições e grande respeito aos
símbolos nacionais.

Fonte: https://www.marinha.mil.br/cgcfn/?q=encerramento_olimpiada e https://
www.marinha.mil.br/node/1684, acessados em 14/10/2016.

Um evento organizado pela AVCFN para fa-
zer você feliz!

Venha comemorar ao lado de amigos a chega-
da de 2017, no dia 17 de dezembro, às 12h, na
Casa do Marinheiro.

Para maiores informações consulte o nosso site
ou ligue para nossa Secretaria.

Festa Beneficente
de Fim de Ano


