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OBITUÁRIO

COMO SE ASSOCIAR
É muito simples se tornar um associado da Sede 

Nacional. Entre no site www.avcfn.com.br

Presidente Nacional
Vice Almirante (FN) CARLOS ALFREDO 

VICENTE LEITÃO

ANIVERSÁRIO DA ASSOCIAÇÃO DE 
VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS 

Rio de Janeiro, 4 de maio de 2020.

Prezados Associados.
Ao chegarmos a mais um aniversário da nossa 

Associação, vivenciamos sentimentos diversos, no 
momento.

O primeiro, sem dúvida, é o orgulho por estarmos 
comemorando o nosso 48º Aniversário, dando 
seguimento a uma belíssima jornada, iniciada nos idos 
de 1972, sempre com ênfase em nossas Tradições 
Navais e justificando, principalmente, cada vez mais, o 
Espírito de Corpo, marca indelével do nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais,

Como representatividade desse orgulho, cito uma 
expressão, muito bem colocada, pelo Vice Almirante 
(REFº-FN) Fernando do Nascimento, que sintetiza, de 
forma bem simples, porém categórica, que a nossa 
trajetória foi recheada de "momentos sublimes".  E, 
não é difícil, imaginar, realmente, quantos e como foram 
esses memoráveis momentos, por ser decorrente de 
ações exemplares de nossos Associados, ao longo desses 
anos, nos deixando um legado, que, conforme disse no 
início da minha mensagem, nos enchem de orgulho, por 
pertencermos a tão dileta e vibrante Associação.

O segundo sentimento que me sinto no dever de 
enunciar, diante deste terrível momento, que está 

passando o mundo e, não diferentemente, o 
nosso país, é o de SOLIDARIEDADE a todos 
àqueles que necessitam de uma mão amiga, ou pelo 
menos, uma palavra de conforto, orações, ou 
qualquer outro modo que amenize a sua dor, 
sentida, pela crueldade da ação da COVID-19.

Assim, permitam-me meus Associados, a 
informa-los que não temos mot ivos para 
celebrarmos em folguedos, essa data, e sei que 
entenderão, porque somos, todos  nós, "Fuzileiros 
de Ontem, de Hoje e de Sempre", ungidos pelos 
valores essenciais que norteiam as nossas ações. 
“ORGULHO" de sermos da AVCFN e não 
abriremos mão de nossa "SOLIDARIEDADE", a 
quem necessitar, porque o nosso "Espírito de 
Corpo" ultrapassa  qualquer dimensão metafísica.

Por isso, e por muitas outras razões, a AVCFN 
estará sempre presente, agradecendo a todos os 
nossos Chefes Navais, de ontem e de hoje, a todas 
as Organizações Militares da Marinha do Brasil, 
Associações e Clubes Congêneres e, de forma 
também especial, as nossas  Seções Regionais, 
pelo constante apoio às nossas iniciativas.

MÍDIAS DIGITAIS
A Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais, por meio da sua nova diretoria 
modernizou seu canal de comunicação. À 
presidência nacional deseja estar mais perto dos 
Veteranos e aproximar ainda mais dos eventos e 
comunicados da AVCFN. Sigam as nossas redes 
sociais.

www.avcfn.com.br

 @avcfn1

 @avcfnnacional

@avcfnnacional

(C. Alte-Refº-FN) GIOVANNI GARGIULO 23 ABR 2020

(CMG-Refº-FN) ALOIZIO DOS SANTOS CARNEIRO 14 ABR 2020

(1ºTen-Refº-FN) BRICIO DE ALMEIDA PINA 14 NOV 2019

(SO-RM1-FN) ROSALINO SOARES FILHO 16 OUT 2019

(SO-Refº-FN) JOSÉ CARLOS PINHEIRO – 03 DEZ 2019

(SO-RM1-FN-EG) JOÃO BATISTA DOS SANTOS MACEDO 01 MAI 2020

(SG-Refº-FN) JOSÉ FARIAS BORGES 30 MAI 2020

(SG-Refº-FN) JOSÉ DAMIÃO GOMES – 15 JUN 2020

(SG-Refº-FN) IDALECIO DE ARAUJO GONÇALVES – 20 JUN 2020

(SG-Refº-FN) JULIO FERREIRA BEDA 28 JUN 2020

(SG-RM1-FN) PAULO DION NOGUEIRA DE SOUZA 30 ABR 2020

(CB-Refº-FN) OSVALDO SANTOS OLIVEIRA 25 NOV 2019

(SG-RM1-FN) EDELMITO CEZAR DA SILVA 24 NOV 2019

(SD-RM2-FN) JOSELITO BARBOSA DA SILVA 11 MAI 2020

Civil HAMILTON ROGERIO S DE VASCONCELOS 14 NOV 2019
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SESSÃO SOLENE DO 212º ANIVERSÁRIO DO CFN

No dia 9 de março de 2020, foi realizada na Sede Nacional da AVCFN, a Sessão Solene 
pelo transcurso dos 212 anos do Corpo de Fuzileiros Navais.  A cerimônia, sob a 
presidência do Comandante-Geral do CFN, Almirante de Esquadra (FN) Alexandre 
José  Barreto de Mattos, contou com a presença do Presidente Nacional, Vice Almirante 
(FN) Carlos Alfredo Vicente Leitão, do Vice Almirante (FN) Paulo Martino Zuccaro, 
Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra, do Presidente do Conselho 
Deliberativo e Consultivo (CDC), Contra Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, 
do Vice Presidente do CDC, Vice Almirante (REFº-FN) Fernando do Nascimento, que 
estavam à mesa diretora. Após a execução do Hino Nacional Brasileiro, a assembleia 
homenageou os Veteranos falecidos. O Presidente Nacional em sua alocução enalteceu 
a missão do Corpo de Fuzileiros Navais e deu ênfase ao aniversário de tão honrosa 

instituição. Agradeceu o Comandante-Geral do CFN por todo o apoio à AVCFN, 
homenageou-o com a entrega da Comenda de Associado Grande Benemérito. O 
Presidente de Honra, Almirante (FN) Alexandre,  agradeceu pelo reconhecimento e 
homenagem, e presenteou a todos com suas palavras de satisfação em ser um Fuzileiro 
Naval e servir ao CFN. Como de costume, aproveitou para falar aos Veteranos sobre as 
novidades operativas e administrativas do CFN e salientou a importância do Corpo de 
Fuzileiros Navais no cenário nacional. Com bastante ânimo, todos cantaram a Canção 
Na Vanguarda. Em seguida foi descerrada a placa alusiva ao poema: Fuzileiros de 
Hoje, de autoria do Suboficial (REFº-FN) Georgino de Moraes Mattos. A assembleia 
foi encerrada com um coquetel na parte externa da Associação.  

Decerramento da placa com poesia do Veterano Mattos

Entrega do Título de Associado Grande Benemérito  ao 
Almirante (FN) Alexandre

Alte Leitão com Sra Lourdes e a filha Major PMERJ 
Renata (filha do SO Mattos)

Suboficial Mattos com a família e amigosPalavras do Presidente Nacional

ComGerCFN e Almirante Fernando do Nascimento  

Quando estiveres em teu quartel,
e, ao longe vires aproximar-se alguém

que, embora de cabelos ralos ou brancos,
a face marcada pelo tempo, olhar firme

e determinado, assim como seus passos,
saúda-o.

Certa e seguramente, você está diante
de alguém que um dia envergou,

com orgulho, honra e competência,
o uniforme que hoje ostentas,

e, em tuas orações, peça ao Criador
que reconheça amanhã o que hoje fazes.

Lembre-se: você é hoje o que ele foi ontem.
Você, talvez, seja amanhã, o que ele é hoje.
Um Veterano do Corpo de Fuzileiros Navais.

AVCFN
FUZILEIROS DE HOJE

SO- FN- EF- Ref Georgino de Moraes Mattos
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Repasses para as Seções Regionais

Resultado Final

Receita - Nível nacional

PRESTAÇÃO DE CONTAS E POSSE DA NOVA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN

No dia 3 de outubro de 2019, na Sede Nacional da 
AVCFN, ocorreu a abertura da Assembleia pelo Presidente 
do Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC), Vice 
Almirante (REFº-FN) Fernando do Nascimento, 
Secretariado pelo Suboficial (FN) Antoninho Sancha de 
Paiva. O Contra Almirante (FN) Nélio de Almeida, iniciou 
a apresentação do Relatório de Atividades e da prestação de 
contas do período de 1º de setembro de 2018 a 31 de agosto 
de 2019,  projetando slides com as atividades e eventos que 
a AVCFN participou, falou da unificação das datas das 
eleições que nos trará economia e agilidade no processo, 
trabalho sendo feito pelo CDC, cumprindo a atualização do 
Estatuto e Regimento Interno; citou a contratação do um 
escritório de contabilidade para tratar de assuntos 
contábeis, para legal, fiscal e de pessoal e a implantação do 
sistema ampliou o controle do quadro de associados e da 
pa r t e  f i nance i r a ,  t r a zendo  t r anspa rênc i a  e  
compartilhamento de informações com as Diretorias e 
Seções Regionais; na parte de pessoal contratamos um 
Gerente e qualificamos as demais funções e demonstrou 
quadros com as receitas e despesas de forma geral:

O Vice-Almirante (REFº-FN) Fernando do 
Nascimento esclareceu que mensalmente todas as contas 
são apreciadas minuciosamente pelos Membros do 
Conselho Deliberativo e Consultivo e pelos Diretores 
Financeiros. O que nos remete a uma apresentação 
daquilo já fora verificado e aprovado e submeteu aos 
Conselheiros presentes.  

Almirante (FN) Alexandre abriu os trabalhos 
agradecendo a presença do Almirante ( FN) Fernando 
Antônio, Antigo Comandante-Geral do CFN e conduziu a 
eleição por aclamação da Chapa Almirante Leitão, com a 
seguinte composição:

REFº-

Submeteu à Assembleia e com a anuência de todos os 

presentes, o ComGer declarou eleita a Chapa única, tendo 

como Presidente Nacional para o biênio 2019-2021 o Vice 

Almirante (FN) Carlos Alfredo Vicente Leitão e pediu uma 

salva de palmas para a Diretoria eleita. Declarou 

empossada a Diretoria Administrativa Nacional, 

parabenizando a todos. O Mestre de Cerimônia informou 

que em todo o Brasil, também ocorreu à eleição para as 

Diretorias Regionais. 
Após a posse foi assinado o Termo de Aditamento  ao 

Presidente Vice-Almirante (FN) Carlos Alfredo Vicente Leitão
Vice-Presidente CMG (REFº-FN) José Joaquim Pires
Diretor Cultural SO (REFº-FN) Georgino de Moraes Mattos
Vice-Diretor Cultural SO (RM1-FN) André Luiz dos Santos
Diretor de Assistência SO (REFº-FN) Ulisses Vilela de Lima
Vice-Diretor de Assistência Civil Marco Paulo Feitosa
Diretor Social CMG (RM1-FN) Ludovico Alexandre Cunha Velloso
Vice-Diretor Social SG (RM1) João Carlos de Oliveira Madeira
Diretor de Esportes CMG (RM1-FN) José Jorge da Silva
Vice Diretor Esportes SD (RM2-FN) José Antônio de Oliveira
Diretor de Comunicações CMG (FN) Adauto Bunheirão
Vice Dir Comunicações SO (REFº-FN) Pedro Paulo José dos Santos
Diretor Jurídico CMG (REFº-FN) Gabriel Mascarenhas Monteiro
Vice Diretor Jurídico CT (REFº-FN) José Jorge Machado da Silva
Diretor de Patrimonio Civil Nilson Martins da Silva
Diretor Financeiro SO (REFº-FN) David da Silva Pimentel
Vice-Diretor Financeiro SD (REFº-FN) Eduardo Nogueira de Souza
1º Secretario CMG (REFº-FN) Jorge Ferreira da Rocha
2º Secretario SO (REFº-FN) Antoninho Sancha de Paiva

Acordo de Cooperação Mútua celebrada entre a Marinha 

do Brasil e a Associação de Veteranos do CFN pelo 

ComGerCFN e o Presidente da DAdm,  para atuação 

conjunta entre os partícipes na condução de várias atividades 

da  AVCFN para o biênio  2019  a  2021.
O Presidente de Honra da AVCFN, Almirante (FN)  

Alexandre entregou ao Almirante Nélio o Diploma de Associado 

Benemérito pelos excelentes serviços prestados à AVCFN como 

Presidente desta Associação pelos últimos 4 anos. 

Almirante (FN) Nélio

Administração Naval, o que o engrandeceu muito como 

pessoa na liderança desse grupo de Veteranos, a todas as 

Organizações Militares e seus Comandantes pelo apoio 

durante todo esse período.  Enalteceu o trabalho de todos os 

Presidentes Regionais que muito contribuíram com os 

Veteranos e prova disso é a eleição que acontece hoje, em todo 

o território nacional. Deixou como legado o aperfeiçoamento 

de medidas estruturantes administrativas, promovendo, 

juntamente com o Conselho Deliberativo e Consultivo a 

atualização do Estatuto e do Regimento Interno e a unificação 

das eleições, a quem agradece imensamente na pessoal do seu 

Presidente,  Almirante Fernando do Nascimento.  Agradeceu 

a cada Veterano pela forma amigável que sempre foi tratado e 

carrega consigo o sentimento de dever cumprido. 
Ao assumir a Presidência da AVCFN, Almirante (FN) 

Leitão agradeceua todos pela presença, sentindo-se 

honrado em assumir a AVCFN para promover a 

congregação dos Fuzileiros Navais, cultivando o espírito 

de corpo e as tradições navais. Promoveram, juntamente 

com os membros da Diretoria, recém-eleitos, atividades 

sociais, cultural, recreativo, esportivo e assistencial em 

todas as suas dimensões com entusiasmo e amor pelo 

Brasil e pela MB, dará continuidade aos trabalhos dos 

nossos antecessores, tendo como princípios basilares a 

irrestrita defesa da honra, competência, determinação e 

profissionalismo, valores que ainda hoje nos são tão caros. 

Agradeceu o Almirante Nélio pela forma profissional e 

fidalga dispensada na transferência da Associação. 

Esclareceu que está recebendo a AVCFN em alto nível de 

proficiência administrativa e financeira e prometeu com a 

participação efetiva detodos os Diretores e Assessores e 

atender os preceitos estabelecidos pelo nosso estatuto.

 agradeceu a confiança da POSSE DA NOVA DIRETORIA
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Almirante Nélio, Dilcéia Marvila (Presidente da APAE de Marataízes) e Almirante Leitão

Assinatura de Acordo de Cooperação Posse da Nova Diretoria Administrativa 2019-2021

Corretora de Seguro

Av. Ayrton Senna 5500 bl 3, sala 324
Shopping UP TOWN

Barra da Tijuca  
Auto - Moto - Residencial - Empresarial

Todos os Tipos de Seguro em todo território nacional

Desconto especiais para associados da AVCFN
www.j3corretora.com
(21) 3400-7581
99551-4777
j3bcorretoradeseguros@gmail.com

Almirante (FN) Alexandre falou do respeito que a 

sociedade tem demonstrado pelo CFN o que é fruto do 

trabalho de todos nós, agradeceu o trabalho do Almirante 

Nélio diante dos desafios em ser Comandante do CDDCFN 

e conjuntamente Presidente da AVCFN e elogiou o pronto 

atendimento do Almirante Leitão em concorrer à eleição 

para Presidente Nacional e contribuir com o crescimento da 

Associação de Veteranos. Aproveitou a ocasião para 

atualizar os Veteranos das novidades no CFN. Falou da 

criação do Comando Naval de Operações Especiais; da 

transformação da Escola de Operações de Paz de Caráter 

Naval em Centro de Operações de Paz e que estamos 

conduzindo o terceiro estágio de operações de paz para 

mulheres; O CFN passará a cuidar da segurança de 

ARAMAR e estamos na fase inicial de planejamento; o 

Terceiro Batalhão de Operações Ribeirinhas está sendo 

criado em Ladário; O Centro de Intendência no CTecCFN 

subordinado ao CMatCFN;  Estamos comprando pela 

EMGERPRON uma nova embarcação para o CADIM; 

Estamos ampliando a atuação do CEFAN com a 

implantação de um programa paraolímpico e que na página 

do CGCFN temos o Projeto Memória que contempla aos 

Veteranos que tenha conhecimento de fatos históricos a 

oportunidade de publicar matérias.
A Assembleia foi encerrada com a Canção Na 

Vanguarda e com os tradicionais Hurras pelo Brasil, pela 

Marinha do Brasil, Pelo Corpo de Fuzileiros Navais e pela 

Associação de Veteranos do CFN. Todos participaram de 

um coquetel na parte externa onde se confraternizaram e 

cumprimentaram a nova Diretoria Administrativa da 

AVCFN.
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POSSE DA MESA DIRETORA DO CDC
BIÊNIO 2019-2021

A cada 2 anos, conforme o previsto no Artigo 62, 
parágrafo segundo do Estatuto da AVCFN e atendendo o 
Edital de convocação, foi realizada a eleição por aclamação e 
posse da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e 
Consultivo (CDC) da AVCFN, para o biênio 2019 a 2021, no 
dia 29 de novembro de 2019 na Sede Nacional da Associação 
de Veteranos do CFN. 

Esteve presente o Antigo Presidente Nacional e do CDC, 
Vice Almirante (REFº-FN) Moacyr Monteiro Baptista e 
Conselheiros e todos juntos entoaram o Hino Nacional 
Brasileiro. O mestre de cerimônia anunciou os integrantes da 
única Chapa inscrita, como a seguir: Presidente, Contra-
Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury; Vice-
Presidente, Vice-Almirante (REFº-FN) Fernando do 
Nascimento;  Secretário, SO  (REFº-FN) Paulo Vicente da 
Silva; Membros: CMG  (REFº-FN) Edison da Silva Nunes 
Filho; (CC REFº-T) Juvenal Verissimo Bulhões; SO (REFº-
FN) José Rodrigues Falcão e SO (REFº-FN) Lucio 
Fernandes de Lucena. Membros Suplentes: SO (REFº-FN) 
Dagoberto Conceição Carvalho; SO Ref Pedro Carlos 
Abuzed; 1º SG (REFº-FN) Inaldo Marques da Silva e CB 
Rm2 (REFº-FN) Antonio Paulo Torres Anvers. O Presidente 
anunciou a Chapa presidida pelo Almirante Elkfury "Eleita 
por Aclamação e por unanimidade", para o período 2019 a 
2021. Em sequência declarou empossada a Chapa. 

Almirante (REFº-FN) Fernando do Nascimento, 
tomando a palavra, iniciou fazendo menção a ótima 
situação financeira e administrativa da gestão da DAdm, 
presidida pelo Almirante Néio de Almeida. Agradecendo Componentes da Mesa da AGO

Na manhã do dia 12 de maio, o Almirante de Esquadra 
(FN) Paulo Martino Zuccaro tornou-se o novo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais. O ato, 
presidido pelo Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Ilques Barbosa Junior, aconteceu na Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras, no Centro do Rio, e foi 
transmitido em tempo real pelo Facebook da Marinha do 
Brasil, atingindo cerca de 100 mil pessoas.

O Almirante de Esquadra (FN) Zuccaro assume o lugar 
ocupado pelo Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José 
Barreto de Mattos nos últimos três anos. A ocasião foi 
marcada pela passagem do estandarte do CFN ao novo 
Comandante-Geral empossado, que saudou, em sua fala, 
todas as pessoas que acompanhavam o ato remotamente, 
destacando que terá pela frente uma jornada de muita 
responsabilidade. "Meu Comando começa em um cenário 
bastante adverso, por estarmos passando pela fase mais 
crítica, no Brasil, da pandemia do novo coronavírus, um 
inimigo invisível, insidioso e, em muitos casos, letal. Talvez 
minha mais importante tarefa, ao menos nesses 
movimentos iniciais, seja contribuir para que o Comandante 
da Marinha nos guie a um porto seguro cruzando os mares 
muito revoltos que vemos à proa", declarou o Almirante.

 Após 48 anos de Serviço Ativo na MB, o Almirante de 
Esquadra (FN) Alexandre agradeceu o apoio recebido ao 
longo da carreira e se mostrou orgulhoso ao constatar os 
avanços alcançados neste último ciclo. "O envolvimento do 
CFN em atividades de diversas naturezas tem crescido de 

CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS TEM UM NOVO COMANDANTE-GERAL

maneira exponencial. Temos trabalhado intensamente no 
combate ao coronavírus, em ações de desinfecção em locais 
de grande circulação de pessoas, na capacitação de pessoal 
militar e civil e também na produção de máscaras de proteção, 
equipamentos e acessórios de uso hospitalar. É com grande 
orgulho que constato estes e outros avanços, fruto do trabalho 
incansável dos oficiais e praças, tanto homens quanto 
mulheres, que abraçaram essa profissão como meio de se doar 
a serviço da Pátria", afirmou.

 Participaram ainda do ato os Comandantes da Força de 
Fuzileiros da Esquadra, do Pessoal de Fuzileiros Navais, do 
Material de Fuzileiros Navais e o Secretário da Comissão de 
Promoção de Oficiais.

Ato foi presidido pelo Comandante da Marinha 

aos integrantes da Mesa Diretora pela cooperação nos 
trabalhos que foram cometidos à Mesa do Conselho durante 
sua gestão. Destacou em especial o desempenho do Vice-
Presidente, (REFº-FN) Cmt Nunes, tendo exercido com 
brilho as funções de Presidente Nacional e Presidente do 
CDC. Destacou também a preciosa colaboração do 
Suboficial Antoninho, em diversas gestões, e ao 
Comandante  Juvenal, por Secretariar as reuniões. Enfatizou 
também a eficiente participação da secretária, tendo a frente 
o SO Façanha, Gerente da AVCFN, que deram assessoria e 
suporte às reuniões da Mesa do CDC. Encerrando, agradeceu 
ao Presidente empossado o convite para continuar na Mesa 
Diretora e desejou-lhe sucesso no exercício do cargo. 

Almirante (REFº-FN) Elkfury iniciou saudando o 
Almirante Fernando, Almirante Baptista, Almirante Leitão, 
Comandante Marques Peixoto, Comandante Jorge e demais 
Veteranos, integrantes da AG. Esclareceu que o Conselho 
vai trabalhar contando com a experiência do Almirante 
Fernando, do Cmt Nunes e do Cmt Juvenal que integraram a 
Mesa no mandato encerrado hoje. Dirigindo-se ao 
Presidente Nacional mencionou que ajudaremos a Direção 
Nacional no que for preciso. Prosseguiu, interagindo com 
veteranos participantes, fazendo referência ao Veterano 
Edgar, Veterano mais idoso presente, a Sra. Altenira e ao 
Veterano Agostinho. Relembrou fatos que viveu com 
diversos Veteranos durante a carreira no serviço ativo. Este é 
o Espírito da AVCFN - manter as amizades como Velhos 
Camaradas. Agradeceu ter sido sua Chapa Eleita por 
Aclamação e por unanimidade. Reafirmou sua ão de todos 

determinação de realizar o seu mandato com o 
entusiasmo de sempre, esperando contar com a 
colaboração de todos os integrantes da Mesa na 
consecução das tarefas inerentes ao CDC. 

"Para tanto, encare corajosamente e sem hesitação 
todas as adversidades que se apresentarão em sua 
trajetória. Não economize energias para bem realizar as 
tarefas que lhe forem atribuídas. Faça do espelho um 
grande conselheiro. Afinal de contas, se o que ele lhe 
mostra não lhe agrada, não o convence de seu próprio 
valor militar, como espera infundir o respeito em seus 
aliados e o temor em seus oponentes? Cuide de sua saúde, 
de sua condição física e de seu preparo moral e intelectual. 
Dedique-se a seus cursos, estágios e adestramentos. Eles 
existem para capacitá-lo a realizar todas as tarefas 
aplicáveis a um Fuzileiro Naval, com destaque para sua 
participação em um desembarque anfíbio em litoral hostil 
ou potencialmente hostil, nosso desígnio maior, perante o 
qual tudo mais se revela secundário.

Orgulhe-se de ser um Fuzileiro Naval. Honre 
nossas mais caras tradições. Progrida na carreira. Não 
se resigne com a mediocridade, amplie seus limites, 
seja honesto e leal para com seus chefes, pares e 
subordinados. Realize-se com cada vitória, pequena ou 
grande, cada adestramento bem executado, cada faina 
bem sucedida e jamais, jamais, se esqueça do 
juramento que fez ao incorporar-se à Marinha do 
Brasil. Para isso estamos aqui e por isso nosso brado 
é:"Adsumus!", finalizou  Almirante (FN) Zuccaro, 
Comandante-Geral do CFN.

ALOCUÇÃO DO 
COMANDANTE-GERAL DO CFN,

ALMIRANTE (FN) ZUCCARO

Alte Elkfury e  Alte Fernando
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Em 14 de dezembro de 2019, por ocasião do 
encerramento de suas atividades anuais, a Associação de 
Veteranos promoveu uma Festa Natalina especial para 
seus associados e familiares. No intuito de oferecer um 
espaço amplo, agradável e com adequada privacidade aos 
Veteranos e seus convidados, a festa foi realizada na área 
de lazer da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do 
Governador (BFNIG), tradicional organização militar do 
Corpo de Fuzileiros Navais. O evento foi realizado com 
pleno êxito e cabe aqui um especial agradecimento ao 
Comandante da BFNIG - o Capitão de Mar e Guerra (FN) 
Luiggi Campany de Oliveira - e toda sua tripulação que 
com denodo e profissionalismo ímpares, proporcionaram 
todo o apoio necessário a nossa Associação, o que muito 
contribuiu, para o sucesso do evento. Naquela manhã 
ensolarada, nossos Veteranos foram recebidos no Portão 
do Bananal com boas-vindas da equipe da Secretaria da 
AVCFN e conduzidos de ônibus até o local do evento.  No 
decorrer da festa, foram oferecidos petiscos e bebidas à 
vontade, tendo sido servido um delicioso e tradicional 
churrasco, no almoço. As crianças, particularmente, 

FESTA DE NATAL DOS VETERANOS

aproveitaram  intensamente o  evento, 
transbordando  de  alegria,  ao  tomar banho de piscina, 
jogar voleibol e curtir os brinquedos disponíveis:  
futebol de sabão, pula-pula e  piscina de bolinhas.

Não faltou diversão. Os Veteranos e seus familiares 
puderam se divertir bastante com a cabine de foto maluca. 
O Ponto alto da festa foi a chegada do Papai Noel que 
chegou trazendo o espírito do Natal, dentro de um 
blindado da Marinha do Brasil.  A  surpresa foi imensa e a 
emoção tomou conta de todos, crianças e adultos ao ver o 
bom velhinho chegar cheio de presentes para os 
pequeninos. Um a um ele perguntou se tinham sido bons 
filhos e netos e entregou um presente de Natal.  A alegria 
foi completa quando Papai Noel convidou as crianças 
para um passeio de blindado pelo quartel Ficam aqui 
registrados os nossos agradecimentos ao Batalhão de 
Blindados, na pessoa do seu Comandante, Capitão de 
Fragata (FN) Ailton da Silva Rocha, pela inesquecível 
emoção, por levar a magia do Natal as nossas crianças.

O evento foi animado pelo Conjunto FuziBossa que 
alegrou a festa com grandes canções e clássicos da 

nossa música popular. A performance do Conjunto 
inspirou os Veteranos, suas esposas e familiares que 
dançaram a valer, tendo revelado muitos "pés de valsa". O 
ambiente leve e descontraído da festa, permitiu que os 
amigos (velha guarda) se encontrassem para lembrar 
antigas estórias e causos.

Outro ponto marcante do evento foi o sorteio de presentes 
para os convidados, tendo o Veterano Roberval e o Veterano 
Heron sido agraciados com os prêmios principais: uma 
bicicleta e uma Smart TV, respectivamente. Foram 
arrecadados 440 Kg de alimentos não perecíveis, doados 
pelos Veteranos e familiares que serão entregues pela 
Diretoria de Assistência ao abrigo Cristo Redentor em São 
Gonçalo, RJ.

O Presidente Nacional, Almirante (FN) Leitão, muito 
entusiasmado e feliz com o sucesso do evento, reuniu os 
Veteranos e familiares para, juntamente com toda a 
Diretoria, agradecer à Deus pela  oportunidade de 
congregar-se com todos e desejou um feliz e abençoado 
Natal, ensejando que o Menino Jesus proporcionasse a todos 
um Ano Novo de paz e realizações.   
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No dia 29 de maio de 2020, foram entregues para a 
Comunidade Frei Damião de Palhoça/SC, Cestas Básicas. 
Doadas pelos Veteranos, Vanderlã, Costa, Walter, Marinho, 
Neron, Bonilha, Assis, Ilson, João Calmon, João Manoel, 
Nilton Hipólito, Jair, Padilha. J.Hipólito, Albuquerque, Almir 
e a Senhora Lolita, esposa do Veterano Bonilha, que 
gentilmente confeccionou 20 toucas de lã, que também, 
foram doadas junto com os alimentos. 

Na ocasião o Presidente, Veterano Vanderlã, 
representando os Diretores e Associados Doares, entregou 
para o representante da Entidade Frei Damião, SR. Jairo 
Guesser, as 20 unidades de toucas doadas, que simbolizou, 
também, a entrega das cestas básicas, que foram distribuídas 
aos moradores carentes daquela Área. 

"Todos nos sentimos gratificados em poder ajudar as 
pessoas tão necessitadas neste momento difícil. Obrigado a 
todos os Doadores". Presidente Vanderlã.

Em 18 de janeiro, foi inaugurada a sede da SR 
Florianópolis, com Sessão Solene realizada na Escola 
de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina 
(EAMSC), presidida pelo Comandante do 5° Distrito 
Naval, VAlte Flávio Macedo Brasil, seguida de 
descerramento de placa no prédio da SR. Presentes, 
também, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho 
Deliberativo e Consultivo e o Presidente Nacional da 
AVCFN, o Presidente da SOAMAR SC, o Capitão dos 
Portos de Santa Catarina e o Comandante da EAMSC, 
além de convidados civis e militares e Veteranos e seus 
familiares.

A sede da SR Florianópolis é resultado do esforço e 
dedicação de todos Veteranos da SR Florianópolis, em 
especial da Diretoria, que muito se empenhou para obter 
os recursos necessários à construção das instalações, e 
do valioso apoio do Comando do 5°DN, do Comando do 
Material de Fuzileiros Navais, da Capitania dos Portos 
de Santa Catarina, da EAMSC, da Associação da Turma 
Torres e Alvim, das Praticagens de Itajaí, Imbituba e de 
São Francisco do Sul, da Cassol Materiais de 
Construção, da PROAMAR - Agência Marítima de 
Itajaí, da Secretaria do Continente da Prefeitura 
Municipal de Florianópolis, da Hidrotérmica Balneário 
Camboriú, da RS Construtora e Incorporadora Ltda e da 
Jota Projetos e Assessorias. 

Vale ressaltar a prestimosa cooperação do Sr. 
Jefferson Januário Pereira, da Jota Projetos e 
Assessorias, que elaborou o projeto das instalações e 
acompanhou e orientou toda a construção, pelo que foi 
agraciado com o título de Amigo do Veterano, e do CMG 
(RM1-FN) Marco Aurélio Vaz Costa, que, com 
determinação, competência e seu peculiar trato afável, 
muito ajudou na obtenção dos recursos necessários e 
que, por isso, recebeu o título de Associado Benemérito 
da AVCFN.

O VAlte Brasil, que comandou a Base Naval de 
Natal, quando aquela Organização Militar foi agraciada 
com a Medalha Mérito AVCFN devido aos relevantes 

 SR FLORIANÓPOLIS INAUGURA SEDE

ENTIDADE FREI DAMIÃO  
RECEBE DOAÇÕES DA 

SR FLORIANÓPOLIS

Veteranos Florianópolis Almirante (FN) Fernando do Nacimento recebendo 
homenagem

Diretoria da SR Florianopolis e autoridades presentes na 
Sessão Solene

Em Cerimônia realizada no dia 23 de novembro de 
2019, com a presença do Presidente da República, Jair 
Messias Bolsonaro, os Veteranos Suboficial (FN-IF-
REFº) Antônio Vanderlei de Souza, Suboficial (FN-IF 
REFº) José Murilo Santiago e o Ex Soldado (FN-EB) 
Fernando Antônio de Oliveira, Membros da Diretoria da 
AVCFN Região dos Lagos, foram agraciados com a 
medalha de OURO e PRATA, respectivamente por terem 
cumprido 50 e 25 anos de paraquedistas militares, 
entregues pelo General-de-Brigada Pedro Celso Coelho 
Montenegro, comandante da Brigada de Infantaria 
Paraquedista.

Veteranos são agraciados na brigada de infantaria 
Paraquedista.  

 SR DA REGIÃO DOS LAGOS REALIZA HOMENAGEM 
À VETERANOS

serviços prestados à Associação. Recebeu o título de 
Associado Benemérito, tendo em vista a atenção, o incentivo 
e o apoio dispensados aos Veteranos de Santa Catarina.
Receberam homenagem póstuma o Comandante Vilson 
Sergio Montanha Bottaro, antigo Imediato da EAMSC e que 
muito fez pela SR no seu período inicial, o Comandante Cid 
Pereira Santos, o Engenheiro Armando Gonzaga, o Dr. 
Hamilton Sanford de Vasconcelos, antigo Presidente da 
SOAMAR SC, e a Tenente Ana Carolina Gomes Coelho. 

Presidente da SR, veterano Vanderlã, 
faz uso da palavra

Seja você um associado AVCFN da sua cidade.
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Dentro do Planejamento para 2020, da Seção 

Regional da AVCFN em Curitiba, foi realizado 

nos dias 17, 18 e 19 de janeiro de 2020,em Tunas 

do Paraná, PR, a Operação Cinquentenário, 

alusiva aos 50 anos de Incorporação ao Corpo de 

Fuzileiros Navais, das Turmas de 1970, com 

acampamento no sitio do Veterano FN 

ARMANDO  RASOTO. 
O evento contou com a Coordenação dos 

Veteranos FN PAULO, FN TSCHÁ, (FN) 

DURIEUX, FN RASOTO, KOWALSKI. Foram 

SEÇÃO REGIONAL DE CURITIBA

Cerimonial à Bandeira 

Aspecto geral do Racho durante almoço festivo 

Vista aérea da área do acampamento 

Dia 08 de junho, os Veteranos da AVCFN Seção 
Regional Capixaba, efetuaram a doação de máscaras de 
proteção de tecido, dupla face laváveis, na Escola 
Municipal Limão, no município de Itapemirim, Espirito 
Santo, aos cuidados da pedagoga Natalia Pelage. A 
iniciativa da SR Capixaba, que já trabalhou também, com 
apresentações de materiais valorizando o patriotismo, 
estenderá o projeto de doação às pessoas e comunidades 
que necessitem do material para se protegerem contra o 
novo Coronavírus. Mantendo a distância segura e 
devidamente protegida, os veteranos dialogaram, sem 
aglomerações com os responsáveis naquele momento 
acerca da importância do cumprimento dessas regras em 
prol da vida de maneira individual e coletiva.  

VETERANOS DE 
CAPIXABA

Com o advento da pandemia do COVID-19, a AVCFN - 
SR BRASÍLIA percebeu que poderia ser útil, de alguma 
forma, tanto para os associados quanto para a sociedade 
como um todo. Em primeira mão resolvemos apoiar os 
veteranos mais idosos em sua locomoção a hospitais, 
mercados, etc. No entanto, queríamos mais. Foi quando 
surgiu a idéia de fabricar máscaras de proteção facial. 
Veterano Favacho, um dos nossos associados, se propôs a 
comprar o material, cortar e junto com outros veteranos, 
fabricar as máscaras que servem de equipamento de 
proteção individual para os profissionais de saúde e outros 
servidores que estão na linha de frente no atendimento aos 
cidadãos. A iniciativa tomou corpo: alguns veteranos 
ávidos por contribuir, se mobilizaram doando os recursos 
financeiros próprios, assim como fez a Associação que 
doou em espécie para viabilizar o projeto. Outros 
Veteranos participaram no processo de manufatura e 
distribuição das máscaras. Foram confeccionadas, 
aproximadamente, 1.000 máscaras.

- HNB: 50 unidades
- IGESDF: 100 unidades

SR BRASÍLIA REALIZA CONFECÇÕES DE MÁSCARAS 
PARA DOAÇÕES EM HOSPITAIS 

- Policlínica da PMDF: 20 unidades
- Posto Médico Novacap: 20 unidades
-  Equipe de NBQR do GPTFNB: 50 unidades
- Enfermaria do GPT: 10 unidades
- Enfermaria do CIAB: 10 unidades
- Hospital Materno Infantil de Brasília (SES-DF - 150 

unidades
- Hospital Regional da Asa Norte (SES-DF) - 150 

unidades
- Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo 

Bandeirante (SES-DF): 50 unidades
Junto com os seus associados que também 

contribuíram voluntariamente confeccionando máscaras 
de proteção facial, realizamos a distribuição nas áreas 
hospitalares e militares. 

 E para comemorar o dia Internacional da 
Enfermagem, que aconteceu no dia 12 de maio, os 
Veteranos entregaram máscaras faciais no Centro de 
Saúde nº 10 de Ceilândia-DF.

A ação teve boa repercussão por representar um serviço 
de utilidade pública nesse momento de solidariedade e de 
esperança de saúde para todos.

realizadas várias atividades como trilha, com 

subida a um mirante próximo, tiro - coordenado 

pelo Veterano DURIEUX, pescaria esportivas, 

cerimonial à Bandeira Nacional e um churrasco 

para coroar o evento. O senhor  Sandro, diretor-

presidente da Anjo da Guarda Fest que apoia a 

FEB,  que condecorou alguns Veteranos com a 

Medalha ETERNOS HEROIS da FEB. 

Participaram ainda dois Policiais da Policia 

Militar do PR do destacamento de Tunas do 

Paraná. 
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A A S S O C I A Ç Ã O  D E  V E T E R A N O S  D E  
FUZILEIROS NAVAIS (AVCFN), e a CRUZ 
VERMELHA BRASILEIRA (CVB), instituição secular e 
de reputação inconteste, estabeleceram uma parceria que 
consiste da realização de uma CAMPANHA DE AÇÃO 
HUMANITÁRIA para distribuir alimentos e material de 
higiene destinados a famílias cujas rendas foram 
seriamente impactadas pelas medidas de isolamento social 
impostas pelas autoridades governamentais, no combate à 
COVID-19. 

A parceria teve sua origem em uma iniciativa da nossa 
Veterana Rosana Lopes que, no mês de maio de 2020, levou 
ao conhecimento dos membros da Diretoria da AVCFN os 
trabalhos que estavam sendo realizados pela CVB no 
contexto do combate à COVID-19. Dentre essas 
iniciativas, destacou a magnífica campanha de arrecadação 
de alimentos e material de higiene que a CVB havia 
realizado que, não obstante, estava enfrentando severas 
dificuldades para realizar o transporte dos donativos e, 
assim, lograr atender as necessidades de distribuição e 
entrega das doações à população carente de localidades do 
Norte e do Nordeste do país. 

Fazendo jus ao lema dos Fuzileiros Navais - 
ADSUMUS - que em latim significa "AQUI ESTAMOS", 
a AVCFN percebeu nessa parceria, uma oportunidade 
ímpar de contribuir com a sociedade brasileira, para apoiar 
a parcela da nossa população que perdeu acesso aos 
empregos formais e está ainda severamente impactada 
pelas restrições impostas ao trabalho informal que lhes 
impede de obter acesso a fontes de renda alternativas, 
representada por milhares e milhões de famílias e lares 
brasileiros. Após um contato inicial entre as diretorias, na 
sede da associação, o Presidente Nacional da AVCFN 
recebeu uma visita de uma ilustre comitiva da Cruz 
Vermelha Brasileira, chefiada por seu Presidente Nacional, 
o Senhor JULIO CALS DE ALENCAR. Na ocasião, foi 
realizado um entendimento entre ambos os presidentes, 
para celebração de um termo de cooperação que viria a ser 
formalizado, no dia 9 de junho de 2020.

No escopo dessa cooperação, coube a AVCFN 
viabilizar o transporte dos donativos para locais do Norte e 
do Nordeste, indicados pela CVB. Assim, a AVCFN 
realizou a contratação de frete, por meio do qual foi 
efetuado o transporte de cerca 21 toneladas de alimentos, 
distribuídas em três lotes de aproximadamente 7 toneladas, 
destinados às capitais dos estados do Amazonas, do Pará e 
do Maranhão. Desses lotes, dois deles, os destinados a 
Manaus e Belém, foram entregues nesta última localidade e 
o terceiro diretamente em São Luís do Maranhão. Cabe 
mencionar que o carregamento destinado a Manausfoi  
enviado por via fluvial àquela localidade. 

A AVCFN se encarregou ainda de acompanhar o 
carregamento e a entrega da carga nas localidades.  

O carregamento foi realizado no dia 01 de julho de 
2020, no depósito central na Praça da Cruz Vermelha com a 
participação de voluntários da AVCFN e colaboradores da 
CVB. O destaque foi a participação da nossa Veterana 
Rosana Lopes,voluntária da Cruz Vermelha, para quem 
cabe uma  menção especial, por ter sido a associada 
responsável pela iniciativa que aproximou a AVCFN da 
CVB.

CAMPANHA DE AÇÃO HUMANITÁRIA

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CFN E CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
UNIDAS NO COMBATE À COVID-19

Em São Luis, o presidente da Cruz Vermelha no 
Maranhão, Carlos Rangel e sua equipe contaram com a 
presença do Primeiro-Tenente (FN) Liondely Stephan de 
Souza Pimentel, do 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
que representou a AVCFN e se encarregaram do apoio à 
chegada das doações e à entrega dos donativos aos 
representantes locais da CVB. Na cidade de Belém, no dia 6 
de julho de 2020, coube ao Veterano Francisco, 
acompanhado de sua esposa, Sra. Suely e do Veterano 
Fortunato, juntamente com o Presidente da Cruz Vermelha 
do Pará, Jair da Silva Bezerra, estar presente, na chegada das 
doações àquela localidade.  

A parceria com a CVB contemplou ainda a realização de 
uma campanha, realizada com o apoio da rede de 
supermercados GUANABARA, para arrecadação de 
alimentos não perecíveis, no âmbito do Estado do Rio de 
Janeiro, que consistiu na instalação de pontos de coleta de 
doações em 26 filiais daquela rede de supermercados 
espalhadas por municípios do Grande Rio. Nestes pontos de 
coleta, foram afixados cartazes para identificação e  

disponibilizado um carrinho de compras para que as 
doações pudessem ser arrecadadas. As filiais da rede de 
supermercados GUANABARA, onde foram realizadas as 
coletas dos donativos, foram divulgadas com destaque 
nas páginas oficiais da AVCFN, na internet, assim como 
nas constantes das plataformas do Facebook, do 
Instagram e no Twitter.

Ao ver cumprida mais esta missão, o Presidente 
Nacional da AVCFN tem o orgulho de manifestar em 
nome de todos os associados a honra de termos 
participado e contribuído com CRUZ VERMELHA 
BRASILEIRA, para conclusão dessa tão nobre iniciativa 
que, neste momento tão crítico pelo qual atravessa o nosso 
país, fez a diferença para abreviar o sofrimento de parcela 
importante daqueles que se incluem no grupo de cidadãos 
mais afetados pelas consequências dos impactos da 
pandemia da COVID-19.

VETERANO FUZILEIRO NAVAL!
MISSÃO CUMPRIDA!
ADSUMUS!
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Honrando sua missão constitucional e suas tradições a 
Marinha do Brasil, mesmo antes da entrada em vigor do 
Estado de Emergência instituído no Brasil, em 03 de 
fevereiro de 2020, desenvolveu um plano de combate à 
pandemia da COVID-19 detalhado e criterioso, com 
propósito de responder à altura às demandas que s e 
apresentavam no horizontes para os meses vindouros. 
Neste contexto, a Marinha do Brasil implementou esse 
plano, por meio da  Operação GRANDE MURALHA, que 
consistiu em um amplo espectro de medidas  voltadas para 
a proteção dos militares da ativa, veteranos e seus 
familiares, além de ações em apoio à sociedade, assim 
como a instituições privadas e públicas engajadas no 
combate à COVID-19.

No escopo da Operação GRANDE MURALHA foram 
desencadeadas ações das mais diversas, com ênfase nas 
orientações e regras para realização das atividades 

OPERAÇÃO GRANDE MURALHA

MARINHA DO BRASIL NO COMBATE À COVID-19
rotineiras a bordo dos navios e organizações militares, 

como a obrigatoriedade de uso de máscaras e a redução do 
efetivo diário,  no reforço do atendimento de saúde,  na 
realização de medição de temperatura e testes rápidos e nos 
tripulantes, assim como na preparação dos hospitais navais, 
para atendimento emergencial, ambulatorial e intensivo, 
com a destinação de áreas exclusivas para acomodar 
militares e dependentes acometidos pela COVID-19.

No âmbito da Operação GRANDE MURALHA o CFN 
teve um papel de grande destaque quer seja pela realização 
de ações de desinfecção, pela arrecadação e distribuição de 
mantimentos e alimentos, na fabricação de itens de material 
empregados por pessoal da saúde no combate à COVID-19,  
como máscaras faciais dentre outros, com o protagonismo do 
CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS 
NAVAIS (CTecCFN), o nosso CRESUMAR, assim como na 
capacitação de profissionais, que não tiveram suas ÍRUS. Na 

atividades interrompidas durante a pandemia, nos 
procedimentos requeridos para prevenção do contágio 
com o CORONA VÍRUS. Na área do Rio de Janeiro, foi 
constituído o Grupamento Operativo de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica (GptOpFuzNav-
DefNBQR). Nos demais distritos navais, os Batalhões de 
Operação Ribeirinha e os Grupamentos de Fuzileiros 
Navais também desenvolveram atividades relevantes 
para a Marinha e para a sociedade. 

Por ocasião da celebração dos 155 da Batalha Naval 
do Riachuelo, a Data Magna da Marinha – 11JUN, 
tivemos a Live da Banda Sinfônica do CFN que brindou 
aqueles que tiveram o privilégio de assisti-la, com uma 
brilhante performance. 

 O quadro a seguir apresenta uma visão sumária das 
atividades realizadas pelos Fuzileiros Navais ao longo 
dos meses de março a junho de 2020:

1º Distrito Naval – o GptOpFuzNav-DefNBQR  utilizando 
composto a base de hipoclorito de sódio (água sanitária 
com cloro ativo a 1%), álcool 70% e o Sal de Quaternário de 
Amônio com Silício, de ação contínua e de longa duração,  
registrado e recomendado pela Agência Nacional de 

AÇÕES DE DESINFECÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

Vigilância Sanitária, desinfectou áreas com intuito de prover 
proteção com duração de 90 dias, nas seguintes organizações 
e áreas:

26MAR – Barcas Rio-Niterói

28MAR – Terminal Alvorada BRT
31MAR a 02ABR – ESCOLA NAVAL e CIAGA.
23ABR – Rodoviária NOVO RIO
07JUN – Fortaleza de São José (FSJ) na Ilha das Cobras
17 e 18JUN – COLÉGIO NAVAL

Colégio Naval 17 e 18JUN FSJ – 07JUN

Barcas Rio-Niterói - 26 MARTerminal Alvorada BRT - 28 MAREscola Naval - 31 MAR a 02 ABR

Rodoviária Novo Rio - 23 ABR
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 4º Distrito Naval – A Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica do 
Comando do 4º Distrito Naval, nucleada no 2° Batalhão de Operações Ribeirinhas, 
realizou, no dia 17JUN2020, a desinfecção da Superintendência da Receita Federal em 
Belém.  

7º Distrito Naval - O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais Muralha 
Planalto/COVID-19 realizou ação de desinfecção na Câmara dos Deputados, no Congresso 
Nacional, na última sexta-feira, 5 de junho. A ação, realizada pela equipe de Defesa Nuclear, 
Biológica, Química e Radiológica (NBQR) do Comando 7º Distrito Naval, teve como 
propósito contribuir com os órgãos de Saúde Pública na mitigação dos efeitos da Covid-19. 

 A operação contou com a presença de 49 militares da Marinha do Brasil e sete policiais 
legislativos, que realizaram o Estágio Básico de Capacitação em Defesa NBQR no 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília.  

Câmara dos Deputados – Congresso Nacional

 O CTecCFN (CRESUMAR) utiliza impressoras 3D na produção de máscaras 
para profissionais da Saúde, atuando na fabricação de máscaras face shield, que 
garantem a cobertura completa do rosto, a partir de impressoras 3D, com uma 
produção diária de cerca de 30 máscaras por dia, que foram doadas aos profissionais 
da saúde engajados no combate à pandemia. Com o apoio do Centro de Intendência 
da Marinha em Parada de Lucas (CeIMPL), além da produção de Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) e máscaras cirúrgicas, também estão sendo produzidos 
novos dispositivos para auxiliar na prevenção à pandemia, tais como: dispositivo de 
intubação endotraqueal, caixa de acrílico, projetada para cobrir a cabeça do 
paciente e proteger o profissional da saúde durante o procedimento nas vias aéreas 
do paciente; e kits hospitalares, fabricados em aço carbono, compostos por cama, 
biombo, suporte para soro e escada.  Para dar conta da demanda crescente destes 
equipamentos, o Centro necessitou passar por adaptações e transformar instalações 
em verdadeiras linhas de produção, utilizando a capacidade plena de seus militares, 
que estão trabalhando 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, em esquema 
de rodízio.  

Máscaras faciais produzidas no CRESUMAR

Superintendência da Receita Federal em Belém.

PRODUÇÃO DE MATERIAL 
EMPREGADO NO COMBATE À 

COVID-19
Em apoio à prevenção e pensando em contribuir com a proteção de profissionais de 

diversas áreas que por atuarem em atividades consideradas essenciais e por conta disso 
foram expostos à contaminação diuturnamente, o GptOpFNDefNBQR constituído na área 
do 1º DN e as Equipes DefNBQR distritais realizaram mini cursos para capacitar 
profissionais de diversas áreas e instituições, ao longo dos meses de março a junho de 2020, 
por meio de instruções teóricas e práticas de ações de Defesa Nuclear, Biológica, Química e 
Radiológica (NBQR), na prevenção e no combate à pandemia, abordando temas como 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), aspectos básicos de defesa biológica, 
cuidados de saúde e primeiros socorros, além de como proceder em uma ação de 
descontaminação. 

CAPACITAÇÃO DE PROFISSSIONAIS

Aeroporto Internacional Galeão / Tom Jobim, no Rio de Janeiro – 24ABR

CIASC – capacitação de 120 civis de diversas áreas – 28ABR


