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ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS

Em 2020, o senhor Osmar Salvador de Lima 

completou 102 anos e foi homenageado por 

Veteranos da SR de Pernambuco. Veterano 

Osmar iniciou sua vida militar no dia 02 de 

janeiro de 1937, participando de missões em 

vários estados. Carioca com a memória bem 

presente, se refere a cidade natal com carinho e 

grandes momentos importante para a vida. 

Nasceu no Rio de Janeiro, em 16 de outubro de 

1918. Conhecido pelo seu nome de guerra 

Aracaty, seu Osmar serviu no início de carreira na 

cidade do Rio de Janeiro, passando também por 

Salvador, Belém do Pará e Recife onde mora 

atualmente. A escolha para ingressar na Marinha 

do Brasil, foi devido ao prestigio que a 

corporação tinha na população, a escolha foi tão 

feliz, que dois irmãos e uma sobrinha neta 

seguiram seus passos, estão até os dias de hoje 

trilhando a carreira na vida militar.
"Eu criei bordões importantes ao decorrer da 

PALAVRA
DO PRESIDENTE

“Hoje, praticamente estamos fazendo um ano, onde 
o Brasil foi alcançado, por essa terrível pandemia e, 
tem sido contumaz, sempre em nossas falas, nossas 
alocuções, e não poderia deixar de ser diferente, relatar 
suas, mais que sabidas, mazelas.

E assim ela foi abordada, Almirante Zuccaro, no 
início de sua Ordem do Dia, alusiva ao 213º 
Aniversário do nosso Corpo de Fuzileiros Navais.  
Mas, logo a seguir, cita como a nossa Marinha do Brasil 
e o nosso Corpo de Fuzileiros Navais, a superaram em 
sua fase inicial e como  dando seguimento a nossa 
característica de Força-Pronta, pois, inicialmente, 

 Veterano de 102 anos recebe homenagem da Regional de Recife

minha vida que são lembrados nos dias atuais:
- Quem se omite permite, quem permite é 

cumplice / Devagar e sempre / Pensa mas não diz / 

Pega um e faz.
Na época da guerra, fui responsável por 

como dito, realizamos o repatriamento de 
brasileiros, em Wuhan, na China, assim a Grande 
Muralha, Covid-19 e outras.O que nos orgulha, é 
verificarmos estamos "Sempre na Vanguarda", onde o 
CFN marca presença em áreas extremamente diversas 
às suas competências, como por exemplo, na Ciência e 
Tecnologia, com a importante participação do Centro 
Tecnológico do CFN, na criação de materiais, tipo EPI, 
possibilitando dar segurança àqueles quecombatem 
essa nova ameaça.Outro fato marcante, foi a 
manutenção da nossa prontidão operativa, 
demonstrando de forma inconteste, a nossa 
característica de Força Expedicionária.Almirante 
Zuccaro, tão importante quanto ao que foi mencionado 
até aqui, mesmo repetitivo temos que enunciar algumas 
conquistas do nosso CFN, durante esse período, 
citando como exemplo, o nosso Programa Adsumus 
(PROADSUMUS), que está nos possibilitando a 
aquisição de materiais operativos.Teríamos, sem 
dúvida, elementos para ficarmos aqui nos 
vangloriando em pertencermos ao CFN, mas nós, 
Veteranos da Associação de Veteranos do CFN, parcela 
vibrante dessa secular e permanente Instituição, temos 
trabalhado intensamente dentro dessa bolha da 
pandemia, não, , atendendo rigorosamente as diretrizes 
protocolares estabelecidas, somos tolidos em dar 
cumprimento ao nosso Plano de Atividades.Mesmo 
assim, num esforço contínuo, quero reverenciar os 
meus Presidentes de todas as Seccionais Regionais 
que, num trabalho diuturno e silencioso, junto com 
seus Associados, vêm dando sequência a diversas 
ações humanitárias e sociais, em qualquer nível, nos 
eventos que buscam um melhor conforto e medidas 
preventivas, para as populações locais, nesse momento 
crítico.Almirante, estamos seguindo a sua 
voga.Permita-me agora, pelo entusiasmo que todos 
estamos, após a belíssima apresentação, ocorridos na 
Fortaleza São José (FSJ), no último dia quatro, 
falarmos um pouco sobre ela.É característica também 
nossa, estarmos sempre nos superando e, após àquela 
noite, onde tive o privilégio e a honra de estar presente, 
junto com o nosso Veterano Ulisses, fiz uma 

comparação em relação a outra paixão brasileira - o 
futebol.

Foram dois gols de placa.
- O primeiro, a Banda Marcial representando o 

Fuzileiro Naval, batendo continência.
(Abro um parêntese Senhores, para lembrar o meu 

tempo de Aspirante da Escola Naval, quando o então 
Capitão de Fragata, Fuzileiro Naval Fernando do 
Nascimento, Chefe do Departamento de Fuzileiros 
Navais, aqui presente e sempre um exemplo para todos 
nós, nos dizia:

"Meus Aspirantes, a continência tem que ter Gesto, 
Duração e Atitude".

E assim ela foi retratada, naquele momento.
- O segundo gol de placa foi de maneira 

surpreendente, emocionante e inesquecível, quando 
vimos a imagem do Cristo Redentor, em tempo real, 
homenageando a nossa Marinha do Brasil e o nosso 
Corpo de Fuzileiros Navais.

Não existem palavras para representar o que 
sentimos, ao ver essas imagens.

Para finalizar essa homenagem ao nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais, pelo seu 213º aniversário, quero 
passar ao Senhor Almirante de Esquadra, Fuzileiro 
Naval Paulo Martino Zuccaro, ComGerCFN e 
Presidente de Honra da AVCFN, o nosso agradecimento 
por estar presente nesta Assembleia e, em nome de todos 
os meus Veteranos Associados e junto com os meus 
Presidentes Seccionais Regionais, externar as nossas 
felicitações por um ano mais que vitorioso do Corpo de 
Fuzileiros Navais, um ano de grandes conquistas, de 
júbilo para todos nós, onde a nossas Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, não 
diferentemente, sob a égide de nossos valores  essenciais 
-  H o n r a ,  C o m p e t ê n c i a ,  D e t e r m i n a ç ã o  e  
Profissionalismo - continua com o firme propósito de, 
cada vez mais, elevarmos nosso Espírito de Corpo, 
marca indelével do nosso Corpo de Fuzileiros Navais.

Parabéns!!! Adsumus!!!
Viva a Marinha. 

manter a ordem na cidade de Recife. Também 

estive presente em momentos importantes na 

fronteira que marcaram a minha carreira militar. 

Foram muitos desafios vencidos, eu tenho orgulho 

ter feito esforços e honrado o Corpo de Fuzileiros 

Navais, chegando a ser reconhecida com a mais 

ordeira em todos os sentidos. Um orgulho viver e 

me doar nesta vida, uma felicidade, porque ao 

mesmo tempo que servi à pátria ao Brasil, servi a 

mim mesmo, aprendi e ensinei muitos. Cumpri 

rigorosamente o regulamento, e saber sempre que 

quem se omite permite e que quem permite é 

cúmplice. " Finalizou Veterano Osmar.
Casado, pai de 4 filhos, avô de 6 netos e 5 

bisnetos, hoje vive em Recife. Seu Osmar, entrou 

para a reserva em 1959, após trabalhar em diversos 

ramos, em 1972 ingressou no segmento de 

segurança onde teve destaque e sucesso, em 1997 

se retirou dos negócios para viver uma vida mais 

tranquila ao lado da família

Vice Almirante Fuzileiro Naval Leitão e Presidente 
Nacional AVCFN

Veterano Osmar e integrantes AVCFN Recife 

Palavra do Presidente da Associação dos Veteranos 
do Corpo de Fuzileiro Naval 
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Fortaleza de São José da Ilha das Cobras

Foi no mar, com o descobrimento, em abril 
de 1500, que a história do Brasil teve início. E 
foi no mar e próximo ao mar que a história foi 
prosseguindo, com as primeiras expedições 
exploradoras e com as construções de fortes e 
fortalezas ao longo do vasto litoral brasileiro. 
A primeira referência documental sobre a 
ilha, onde os fuzileiros navais desde 1809 
estão estabelecidos, é uma Carta de Sesmaria, 
na qual se concede os direitos de sua posse ao 
seu primeiro proprietário o Sr. Pedro 
Rodrigues. Esse documento é datado de seis 
de setembro de 1565. A denominação que 
atualmente designa Ilha das Cobras, surge 
pela primeira vez, oficialmente, nessa 
“Crônica” produzida pelo Mosteiro de São 
Bento, segundo o historiador beneditino Dom 
Clemente Maria da Silva-Nigra (1903-1987). 
Em 1583, a Ilha das Cobras pertencia ao 

mercador de escravos João Guterres Valério, 
utilizada para o desembarque e cativeiro dos 
negros africanos trazidos por ele para o Rio de 
Janeiro. As notícias que chegaram ao Rio de 
Janeiro sobre a primeira invasão holandesa à 
cidade de Salvador, levaram o Governador 
Martim de Sá a iniciar a fortificação da Ilha das 
Cobras. No início do século XVIII, com os 
grandes carregamentos de ouro a serem 
embarcados no porto do Rio de Janeiro, com 
destino à Metrópole e a grande ameaça de ataques 
por parte dos franceses, levaram à construção de 
mais um forte, na parte sul da Ilha das Cobras, 
batizado de Baluarte de Santo Antônio. O nome 
foi dado em honra ao Governador Antônio de 
Albuquerque. A artilharia do Baluarte ficava 
alinhada para cruzar fogos com o Forte de 
Santiago  na Ponta do Calabouço. Hoje o Museu 
Histórico Nacional, e o Forte de Santa Margarida. 

Da bem-sucedida invasão francesa ao Rio de 
Janeiro pelo corsário francês Duguay-Trouin 
em 1711, tornou-se necessário a construção de 
uma terceira fortaleza na Ilha das Cobras. Em 
1728, com o intuito de se construir a maior 
Fortaleza da América para a defesa do porto do 
Rio de Janeiro, iniciou-se a construção da 
Fortaleza do Meio ou do Pau da Bandeira, que 
permitia uma ligação única entre os outros 
fortes por meio de túneis. Em 1736, por ocasião 
do término da obra, segundo vontade do então 
Governador da Capitania do Rio de Janeiro, 
José da Silva Pais, o complexo de fortalezas 
passaria a ser chamado de Fortaleza do Patriarca 
de São José da Ilha das Cobras, tal e qual o nome 
da capela que lá se achava.. Após o conflito os 
fuzileiros são transferidos para a Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras em 21 de março de 
1809, onde estão até hoje.

A Marinha do Brasil (MB) formalizou, no dia 24 
de novembro, a compra de 90 caminhões 
UNIMOG 5000, junto à empresa alemã Daimler 
Truck AG. Os veículos "no estado da arte" militar 
são apropriados a operações em qualquer terreno e 
indicados, especialmente, para as operações 
anfíbias realizadas por tropas do Corpo de 
Fuzileiros Navais (CFN). Os lotes anuais de 
viaturas pesadas UNIMOG 5000, incluindo 
veículos de transporte de tropas e material, 
cisternas de água e combustível, frigoríficas e 
basculantes, serão recebidos de 2021 a 2027.
     Essa aquisição, que representará considerável 
ampliação do poder de combate do CFN, sucede-
se a outro contrato recentemente celebrado entre a 
MB e o governo dos Estados Unidos, para a 
obtenção de um sistema composto por 12 Viaturas 
Blindadas Leves Sobre Rodas 4x4 "Joint Light 
Tactical Vehicle" (JLTV), com entregas previstas 
a partir de 2022.  
     A Viatura Blindada Leve JLTV é um projeto de 
última geração das Forças Armadas dos EUA, que 
incorpora elevados ganhos tecnológicos, em 
atendimento às demandas operativas da 
atualidade. A blindagem, aliada à mobilidade, ao 
poder de fogo e às potencialidades de comando e 
controle dessas viaturas, possibilitará a ampliação 
da capacidade dos Grupamentos Operativos de 
Fuzileiros Navais em conduzir Operações 
Anfíbias, Operações de Garantia da Lei e da 
Ordem, Missões de Paz e outras variadas ações 
dentro do amplo espectro das operações militares.
     Os contratos preveem, ainda, o 
estabelecimento de estruturas de manutenção, 
com sobressalentes, equipamentos, ferramentas e 
cursos necessários. A obtenção dessas novas 
viaturas ocorre no âmbito do PROADSUMUS, o 

Marinha do Brasil adquire novas viaturas para o Corpo de Fuzileiros Navais

Subprograma de Meios de Fuzileiros Navais 
componente do Programa Estratégico da Marinha 
"Construção do Núcleo do Poder Naval".
     O Subprograma PROADSUMUS foi criado 
para consolidar e ampliar as capacidades 
operativas do CFN, garantindo-lhe atuar como a 
Força Naval de caráter anfíbio e expedicionário, 

por excelência, contribuindo para as demais tarefas 
do Poder Naval brasileiro. A obtenção desses meios 
de última geração, na fronteira da tecnologia 
militar, assegura um elevado grau de versatilidade e 
flexibilidade ao CFN, ampliando sua prontidão 
operacional e sua capacidade de projeção de poder 
em áreas de interesse estratégico nacional.
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Em outubro de 2020, a Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais 
(AVCFN), realizou, na sua sede, situada no Rio 
de Janeiro-RJ, a Assembleia Geral Ordinária, 
com transmissão ao vivo pela internet, para 
apresentação do Relatório de Atividades dos 
anos de 2019 e 2020, bem como prestação de 
contas do último ano fiscal da AVCFN e 
apresentação da proposta de previsão 
orçamentária para 2020 e 2021.

A assembleia foi presidida pelo Almirante 
de Esquadra (FN) Paulo Martino Zuccaro, 
Comandante-Geral do CFN e Presidente de 
Honra da AVCFN, acompanhada das seguintes 
autoridades: Vice-Almirante (FN) Roberto 
Rossat to , Comandante do Pessoal de 
Fuzileiros Navais; Contra-Almirante (Refº-
FN) José Henrique Salvi Elkfury, Presidente do 
Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) da 
AVCFN; Vice-Almirante (Refº-FN) Fernando 
do Nascimento, Vice-Presidente do CDC da 
AVCFN; Vice-Almirante (FN-RM1) Carlos 
Alfredo Vicente Leitão, Presidente Nacional 
da AVCFN; Comandantes de Organizações 
Militares da região e demais integrantes do 
Conselho Fiscal da AVCFN.

A sessão iniciou-se com a execução do Hino 
Nacional, seguido pelo cumprimento de um 
minuto de silêncio em deferência aos 
associados falecidos e às vítimas da pandemia 
do COVID-19. Aberta a Sessão Solene pelo 
ComGerCFN, o VA (FN) Leitão elogiou a 
administração anterior, permitindo que, em sua 
gestão, fosse desenvolvido um trabalho 
posit ivo, atendendo às demandas dos 
associados. Durante sua apresentação, o 
Presidente detalhou as ações realizadas pela 
Instituição: “assumimos a direção da AVCFN 
em Sessão Solene onde assinamos o 
aditamento ao Acordo de Cooperação Mútua 
entre a MB e a AVCFN”, possibilitando 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Biênio 2020 – 2021

resolver pendências jurídicas sobre o uso de 
próprio nacional na Vila Naval de Natal. 
Destacou os diversos eventos que os veteranos 
participaram: festa natalina na BFNIG; 
Cerimônias de Transmissão de Comando e 
aniversários de OM; inauguração da Sede da SR 
Florianópolis; oferta do Prêmio “Liderança” 
aos militares-destaque nos cursos de carreira do 
CIASC e do CIAMPA; e a realização da 
a s semb le i a o rd iná r i a da AVCFN em 
homenagem aos 212 anos do CFN.  Ressaltou o 
apoio oferecido à Cruz Vermelha Brasileira, 
ocasião onde foram realizados o transporte de 
21 toneladas de insumos para as cidades de 
Manaus e Belém, bem como a arrecadação de 
alimentos em supermercados; Distribuição de 
kits de proteção individual realizado pelas 
Seções Regionais da AVCFN; Envio de uma 
comitiva representativa da Seção Regional de 
Recife à casa do associado mais idoso, o 
Veterano Osmar Salvador de Lima, de 102 anos, 
realizada no dia do Veterano, no dia 10 de 
outubro; reformulação da Diretoria de 
Comunicação, onde foram realizadas a 
modernização do site e a criação de redes 
sociais da AVCFN no twiter, Facebook e 
Instagram.

Em seguida, o VA (FN) Leitão apresentou a 
prestação de contas da AVCFN, contabilizando 
um acréscimo de 177 novos associados. 
Apresentou as receitas e despesas do período. 
Discorreu sobre as arrecadações e repasses para 
as Seções Regionais, apresentando os valores 
l iquidados. Discorreu sobre os saldos 
existentes em cada conta bancária e poupança 
referente a cada mês.

Ao final da prestação de contas, o Presidente 
submeteu as comprovações para apreciação de 
todos, sendo as seguintes contas aprovadas por 
unanimidade:

Em continuação, o Presidente do CDC, CA  

(FN) Elkfury informou que este ano, 
extraordinariamente, devido à pandemia, o 
CDC não pode ser reunir e que constituiu uma 
Comissão Especial para verificar os balancetes 
mensais, composta pelos Veteranos Queiroz, 
Salerno e Feitosa. Ao final da sua apresentação, 
o Presidente apresentou a proposta de previsão 
orçamentária para o próximo período de 
trabalho, a qual também foi aprovada pela 
assembleia.

Posteriormente, o CA (FN) Elkfury realizou 
um agradecimento a todos os Veteranos e 
saudou a sra. Altenira, no apoio oferecido aos 
pacientes do HNMD ,ao AE (FN) Zuccaro, em 
deferência ao atual cargo de Comando-Geral 
“de todos os Fuzileiros Navais de ontem e de 
hoje”. Cumprimentou o Presidente Nacional 
pelo primeiro ano à frente da AVCFN e pelas 
realizações possíveis diante das adversidades 
do momento. Em seguida, o Presidente do 
Conselho lembrou a todos que, no dia 4 de maio 
de 2022, a AVCFN celebrará o Jubileu de Ouro, 
o c a s i ã o  q u e  d e m a n d a r á  u m g r a n d e  
planejamento para a elaboração do evento 
histórico.

Em continuidade, o ComGerCFN, AE (FN) 
Zuccaro agradeceu a par t ic ipação da 
Assembleia, demonstrando a importância do 
trabalho desenvolvido pela AVCFN, fiel 
depositária da história do Corpo de Fuzileiros 
Navais, e que também atua como elemento de 
ligação com a sociedade brasileira.

Tratando da pandemia, deixou uma 
mensagem de otimismo e perseverança, 
acreditando que estamos num processo de 
arrefecimento da crise, mas que cabe a cada um 
de nós uma reflexão sobre tudo o que se diz e se 
discute sobre a situação. O Comandante-Geral 
do CFN desejou a todos um próspero ano de 
2021, finalizando a assembleia após cantarem a 
canção “Na Vanguarda”.
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Página 5

Saldo no final do ano anterior
(AGO / 2019) 611.359,81 27.467,30

30.569,99 1.088.754,61

6.000,00

745.287,64 12.653,76

66.126,28 7.752,59

47.883,42 527.620,42

2.471,59 704,54

15.432,82 470.997,75

101.048,47 65.079,80

109.357,84 1.073.941,07

Saldo no final do ano anterior
(AGO / 2019)

Depósito Depósito

Retiradas

Saldo no final do ano atual
(AGO / 2020)

Saldo no final do ano anterior
(AGO / 2019)

Depósitos

Estorno (transferências)

Retirada

Saldo no final do ano atual
(AGO / 2020)

Receitas financeiras

Transferência para Diretoria
Nacional

Saldo no final do ano atual
(AGO/2020)

Saldo no final do ano anterior
(AGO/2019)

Depósitos

Receitas financeiras

Retirada (Transf. p/ Dir Nac)

Saldo no final do ano atual 
(AGO / 2020) 

POUPANÇA FR

SEÇÕES REGIONAIS DADM

DIREÇÃO NACIONAL

Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais preside cerimônia 
alusiva ao 213º aniversário do CFN na Associação de Veteranos

O Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, Almirante de Esquadra (FN) Paulo 
Martino Zuccaro, participou no dia 10 de março, 
da assembleia geral extraordinária da Associação 
de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais 
(AVCFN) alusiva ao 213º aniversário do CFN. A 
solenidade foi transmitida em tempo real pelo 
Facebook da AVCFN. O evento foi realizado na 
sede da AVCFN, na Ilha das Cobras, no Rio de 
Janeiro, e seguiu todas as recomendações das 
autoridades sanitárias de prevenção à Covid-19. O 
presidente nacional da AVCFN, Vice-Almirante 
(Refº-FN) Leitão, destacou, em seu discurso, que, 
mesmo com todas as restrições advindas da 
pandemia, a associação vem mantendo um 
constante e intenso trabalho. "Reverencio os 
presidentes de todas as regionais que, em seu 
trabalho diuturno e silencioso junto aos seus 
associados, vêm dando sequência às diversas 
ações humanitárias e sociais das quais 
participamos". O Almirante elogiou, ainda, a 
cerimônia alusiva ao aniversário do CFN, exibida 
no dia 5 de março, no canal oficial da Marinha do 
Brasil no YouTube. "Foi um show magnífico, 
repleto de criatividade".O AE (FN) Zuccaro 
abordou, em seu discurso, as recentes conquistas 
do  CFN,  des tacando ,  em espec ia l  o  
PROADSUMUS. "O grande desafio do futuro 
Comandante-Geral do CFN é fazer o programa 
alcançar o patamar de prestígio que já possui, do 
ponto de vista orçamentário, o que vai exigir muita 
determinação e astúcia", disse ele, que também 
demonstrou extrema satisfação com o resultado da 
cerimônia alusiva ao aniversário do CFN. 
"Mesmo tendo que antecipar a cerimônia em 24 

horas, valemo-nos da prontidão operativa para 
fazer dar certo. Embora seja um evento 
institucional, isso reflete o que se espera de nós no 
campo de batalha.  Demonstrou nossa 
competência, nosso prestígio e reafirmou a 
confiança dos nossos chefes em seus Fuzileiros 
Navais. Por outro lado, aumentou a nossa 
responsabilidade, desde o Comandante-Geral até 
o Soldado mais moderno", salientou.

Também participaram da cerimônia o 

Comandante da Força de Fuzileiros da 
Esquadra, Vice-Almirante (FN) Armando; o 
Comandante do Pessoal de Fuzileiros Navais, 
Vice-Almirante (FN) Roberto Rossato; o 
presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo 
da AVCFN, Contra-Almirante (Refº-FN) Elkfury; 
entre outras autoridades militares.

213º aniversário do CFN foi pauta de Assembleia Geral Extraordinária na AVCFN

Matéria extraída do site do Corpo de Fuzileiros 
Navais, Marinha do Brasil
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No dia 11 de janeiro de 2021, realizou-se no 
Gabinete do Capitão dos Portos do Estado de 
Santa Catarina (CPSC), a Cerimônia de entrega 
do Diploma de Sócio Benemérito, oferecido pela 
AVCFN. 

Na ocasião o Comandante-Geral, Capitão de 
Mar e Guerra Alexandre Lopes Vianna de Souza, 
recebeu a honraria oferecida pelo Presidente 
Regional da AVCFN SR-Florianópolis, veterano 
Vanderlãn Guedes Vieira, acompanhado dos 
demais veteranos diretores: Capitão de Mar e 
Guerra (MD) Álvaro Figueiredo Bisneto; 
Coronel BM/RS Jair Portela dos Santos; 
Suboficial Valdir Marinho Rodrigues Vieira; e 
Policial Federal João Assis Carvalho. 

O Diploma foi oferecido ao Comandante 
Lopes Vianna em agradecimento ao apoio 
prestado à SR-Florianópolis, no período da 
construção da Sede da Associação, realizada 
durante a gestão do seu Comando. O agraciado 
declarou-se agradecido pela homenagem 
recebida, colocando-se à disposição na sua 
próxima comissão, no Estado do Rio de Janeiro. 

O veterano Paulo Vicente da Silva é natural de 
Recife-PE. Iniciou à prática de judô na Escola de 
Aprendizes Marinheiros do Estado de 
Pernambuco (EAMPE) em 1968. Suboficial 
Fuzileiro Naval reformado, da especialidade 
motores e máquinas, PAULO VICENTE DA 
SILVA, foi paraquedista e dedicou 32 anos de bons 
serviços prestados à Marinha do Brasil, em 
especial ao Corpo de Fuzileiros Navais (CFN). 
Durante sua carreira, realizou missões em Angola 
e Porto Rico. Atualmente, é cadastrado como o 
único atleta militar em atividade que possui faixa 
preta do 7º DAN . Além destas habilidades, 
também atua como advogado e secretário do 
Conselho Deliberativo e consultivo (CDC) da 
Associação dos Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais.

Em 1970 incorporou ao Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), momento em que reiniciou com os 
treinos de judô no Estado do Rio de Janeiro. Em 
razão do serviço militar, foi apresentado em 1972 
para servir na “Célula Mater” da Marinha do 
Brasil (Batalhão Riachuelo). Neste período o 
militar filiou-se ao Bandeirantes Tênis Clube e 
manteve seus treinos no referido Batalhão. Foram 
tempos de participação em diversos campeonatos 
e incontáveis vitórias, treinado pelos melhores 
atletas da Marinha do Brasil.

Promovido à faixa verde em 1974, participou 
de treinos mais intensos com atletas de renomes 
(Júlio Cesar Avena, Edson Leandro, Oswaldo 
Simões, Eurico Versari, Alfredo Dorneles e 
outros), e adquiriu experiência de competidor. Na 
ocasião, conquistou os títulos de Campeão 
Carioca nos anos de 1975, 1976 e 1977, 
respectivamente.

Em 1977, o então Presidente da Federação de 
Judô do Estado do Rio de Janeiro (FJERJ), profº. 
Joaquim Mamede de Carvalho e Silva (in 
memoriam), contratou os professores japoneses 
Toshitaka Yamamoto e Kunikata Matsuda, que em 
parceria com a Marinha do Brasil, conduziram os 
melhores atletas do país para um treinamento 
técnico, com vistas ao aprimoramento do judô 

SR de Florianópolis Entrega Diploma de Sócio Benemérito 

Veterano Paulo Vicente: Atleta da Marinha do Brasil

nacional. Em 1978, Paulo Vicente conquistou 
o título de campeão brasileiro na categoria 
individual e absoluto do Campeonato Brasileiro 
das FFAA, realizado no Estádio do Morumbi em 
São Paulo-SP. Na mesma ocasião, o atleta também 
recebeu o “Troféu Eficiência”, em razão de ter 
vencido todas as lutas por Ippon, sem pelo menos 
ter desalinhado o judogui.

Aos 29 anos, em 1980, foi selecionado 
novamente para participar do Campeonato 
Brasileiro das FFAA, na EsEFEx, recebendo o 
título de campeão brasileiro na categoria absoluto, 
assim como em 1981 no Ginásio do Pacaembu-
SP.

Em 1981, foi convocado para concorrer na 
categoria meio pesado, através das fases 
eliminatórias para integrar a equipe das FFAA 
objetivando disputar o XI Campeonato Mundial 
de Judô organizado pelo SISM World Military 
Judo Championship – Colorado Spring na 
“United States Air Force Academy” – nos Estados 
Unidos da América. Nesta ocasião, em razão do 

grau de dificuldades dos competidores 
mundiais, nenhum atleta brasileiro recebeu 
medalhas de classificação, no entanto, apenas os 
atletas da Marinha do Brasil, Paulo Vicente e Júlio 
Cesar Avena conquistaram o 4º lugar na 
classificação geral do campeonato.

O Suboficial Paulo Vicente também participou 
do Campeonato Brasileiro Senior Masculino, 
organizado pela Federação Paulista de Judô, bem 
como no 1º Torneio Brasil/França nas 
dependências do Ginásio da Universidade Gama 
Filho. Em 1991, foi convidado pelo professor 
Renato Alberto dos Santos (Técnico da Marinha) 
para assumir o papel de Técnico no XX 
Campeonato de Judô da FFAA.

Atualmente, Paulo Vicente é auditor do TJD 
(Tribunal de Justiça Desportiva) da Federação; 
Árbitro Internacional; Membro efetivo da 
Comissão Estadual de graus da FJERJ; responsável 
pelo Judô Clube SEMEAR, JUDÔ CLUBE IDE 
(Inclusão e Desenvolvimento pelo Esporte); e 
possui outras Academias sob sua responsabilidade.

Participação do Veterano pelo mundoVeterano Paulo Vicente

Entrega de diploma sócio benemérito  
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Prezados amigos veteranos  da  AVCFN, vou 
lhes contar um fato ocorrido na Estação Antártica 
Comandante Ferraz (EACF) , que demarca a 
presença dos Fuzileiros Navais naquele 
continente gelado, que vai deixá-los orgulhosos 
de um dia terem abraçado, como eu, a carreira 
militar na MB , no Corpo de Fuzileiros Navais.

A Estação Antártica Comandante Ferraz é: a 
realização de uma mistura dos acordos 
internacionais sobre a ocupação do Continente 
Antártico; dos resultados de pesquisas científicas 
de ilustres brasileiros sobre o material existente 
naquela parte do mundo; da consagração da 
soberania nacional brasileira aos olhos do mundo 
e sua representatividade naquela área; dos sonhos 
de velhos marinheiros, de várias nacionalidades 
que ousaram buscar  caminhos marítimos novos, 
que resultaram em descobertas heroicas, e por 
quê não dizer lendárias.

Ao Brasil, este projeto de ocupação de área no 
Continente gelado, coube à Marinha do Brasil a 
responsabilidade pela sua implementação, com 
momentos de importantes trabalhos,  o 
envolvimento eficaz de vários oficiais e praças.  
Este assunto, inicialmente, estava restrito a 
poucas pessoas, a um círculo restrito de 
interessados e com conhecimentos sobre os fatos 
tratados naquela ocasião.

Como resultado deste trabalho inovador 
naquela época, lá pelos anos 1980, decidida a 
localização da Estação Antártica, coube ao 
C a p i t ã o  d e  C o r v e t a  ( F N )  E D S O N  
NASCIMENTO MARTINS, a honra de ser o 
primeiro "Chefe da EACF". Sucessivamente, 
vários oficiais FN se revezaram naquela função. 
Algum tempo depois, ocorreu o revezamento 
com a presença de militares do Corpo da Armada 
na composição dessas equipes. A cada período de 
verão ou inverno, as equipes de tripulantes se 
revezavam nos trabalhos de pesquisa e vivência 
em ambientes gelados, que contavam com as 
participações de pesquisadores civis em diversas 
áreas de interesse científico, como, por exemplo, 
a biologia marinha.

No verão do ano de 1988, e no inverno de 
1990, coube ao então CF PAULO CESAR 
LISBOA SOARES,  oficial submarinista, o cargo 
de Chefe da EACF. Este fato de dobrar na função 
em mais de um período, também ocorreu com o 
nosso ex-Presidente da AVCFN, CA (FN) 
ELKFURY. Brincavam a época, que esse povo 
estava constituindo família na área, para criar 
navais filhos da terra.

Da tripulação do verão de 1988, sob a chefia 
do Comandante Lisboa, constava o então 1º SG-
FN- CN ALBERTO POPPINGER. Profissional 
conceituado entre seus pares e admirado pelos 
seus superiores hierárquicos, pela sua disciplina e 
liderança de seus pares;

Novamente, o  militar foi requisitado para 
compor a equipe, durante o inverno de 1990 da 
EACF. O Comandante Lisboa, oficial criterioso e 
cioso de suas funções e responsabilidades, 
principalmente naquele tipo de missão, sendo 
designado, mais uma vez, para CHEFIA DA 
EACF, buscou montar uma equipe de alto 
gabarito, com oficiais e praças competentes nas 
suas especialidades. Foi esta cessão dada como 
um prêmio, uma vez que o militar declarara que 
solicitaria passagem para Reserva Naval, logo 
após cumprisse a missão para a qual fora 
designado.

Aqui abro um parênteses. Há fatos e estórias 
que se desenrolam em certas ocasiões de 
comissões de contingentes militares como aos que 

Suboficial Alberto Poppinger: Um exemplo para todos

se destinam a regiões conflagradas ou que 
envolvam sacrifícios inusitados, no cumprimento 
de suas ações nessas áreas, que envolvem os 
militares participantes com um viés de quase 
heróis. Como exemplo podemos citar, a FEB na 
sua ida para a Itália, durante a 2ª Guerra Mundial; 
a ida do Batalhão Suez para a área de disputas 
entre os povos israelense e árabes; o Grupamento 
de FN para a República Dominicana; a ida dos 
Grupamentos Militares para as ações no Haití. As 
equipes da EACF gozam, até hoje, da mesma 
mística. Assim sendo, ocorreu um fato que a todos 
surpreendeu, impactando a equipe por ocasião do 
embarque para a Antártica. Foi o fato da filha do 
SG-CN Poppinger, agarrada as pernas do seu pai, 
aos prantos, pedia a mãe que não deixasse o pai ir 
embora, porque ele poderia não voltar de lá. 
Acalmada a criança, o pai embarca com alguma 
tristeza no seu semblante, como se acreditasse na 
possibilidade de algum infortúnio naquela missão, 
como um fator premonitório naquela ocasião.

Voltando ao nosso relato, a vida na EACF 
seguia seu curso normal, com as dificuldades 
climáticas esperadas para o período de inverno, 
mas que se mostravam mais severas nos últimos 
trinta dias, com escuridão e intensa nevasca. A 
temperatura externa da estação alcançava ao 
nível de 16º graus negativos. Nesse ambiente 
surge uma pane num equipamento existente num 
abrigo externo da EACF.  O encarregado pela 
seção de eletrônica, a quem cabia a manutenção 
do equipamento em pane, solicitou a presença do 
SG-CN POPPINGER para acompanhá-lo na 
faina. Autorizados, com a proteção térmica 
recomendada e adotada pelos uniformes em uso, 
montados em seus tratores de neve (que são como 
motocicletas com esteira no lugar das rodas), 
seguiram os militares para o local do abrigo em 
que estava a pane. O caminho apresentava um 
aclive bem pronunciado e o SG-FN-CN 
Poppinger ia à frente da dupla. Até o instante que 
o SG-CN Poppinger tomba e o colega nota que 
algo estranho estaria acontecendo. Aproximou-se 
e verificou que o SG-CN estava inerte, como 
predizendo que algo grave ocorrera. Gritou pelo 
rádio para a Estação: "O SG Popinnger está 
morrendo !!!!" Imediatamente se deslocou o 
grupo de resgate, que retraiu com o militar doente 
para a base.  Dotada de todos os aparelhamentos 
modernos e indicados para este tipo de 
enfermidade, com pessoal experiente e treinado 
neste tipo de emergência, tentam tudo o que 

podem e sabem para emprego nestes casos. 
Lamentavelmente, a premonição da filha acontecera 
e seu pai não voltaria para ela. Naquela tarde de sexta 
feira, de 13 de julho de 1990, às 14:30 horas local, 
confirmou-se o óbito.  Todas as autoridades foram 
avisadas e autorizado o contato com a Base Chilena, 
a quem cabia prestar apoio a EACF, com o traslado 
do corpo do militar para embarque para o Brasil. Mas 
a data para apanhar o corpo lá na área da EACF 
estava em aberto, devido às condições climáticas 
reinantes na ocasião. O corpo seria preparado e posto 
em invólucro próprio e resfriado para aguardar a 
ocasião de embarque.

Mais uma vez, um fato estranho ocorreu na 
manhã do sábado, 14 de junho de 1990. A manhã 
apresentava-se clara, sem nevasca, após um período 
longo de escuridão e neve intensa por mais de trinta 
dias. Contatos urgentes são mantidos com a Base 
Chilena para aproveitar esta generosa janela no 
tempo e ocorrer a retirada do corpo do militar.

Era como se a natureza, em razão da inusitada 
morte do primeiro militar brasileiro na área da 
EACF, o nosso SG-CN POPPINGER, fosse 
merecedor  daque le  p re i to  de  respe i to ,  
contemplando-o com uma manhã ensolarada e de 
céu claro. Seriam as suas honras de portaló ao 
desembarcar.

Após a decolagem do helicóptero chileno, que 
levava a bordo o corpo do militar brasileiro, a 
luminosidade sumiu, o céu escureceu, a nevasca 
voltou e perdurou por mais de trinta dias esse quadro 
de perturbação climática naquele período e local.

Meus caros amigos Veteranos da AVCFN.
É com pesar e constrangido que levo aos senhores 

essa história real, mistura de tristeza e orgulho 
daquele colega, que muitos não conheceram em 
vida,  que nos legou com a sua conduta na vida 
militar e demonstração de amor a sua profissão, 
dando a todos a inequívoca prova da seriedade das 
palavras do nosso juramento à Bandeira Nacional

"Incorporando-me a Marinha Brasileira, no 
Corpo de Fuzileiros Navais, prometo cumprir, 
rigorosamente, as ordens das autoridades a que 
estiver subordinado, ........... Entregando a minha 
vida aos serviços da Pátria, se necessário for “

Veteranos!!!! O SG- FN- CN ALBERTO 
POPPINGER honrou suas palavras em juramento! A 
este militar dedico os meus respeitos, a honra que 
tive de tê-lo como meu auxiliar na F-50, no ComFFE.

ADSUMUS, COMO ONTEM, HOJE E 
SEMPRE!!!!!!!

Por: CMG (Refº-FN) JORGE FERREIRA DA ROCHA
Primeiro Secretário da AVCFN
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COMO SE ASSOCIAR
É muito simples se tornar um associado da Sede 

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

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 

 @avcfnnacional

@avcfnnacional

Veteranos e aproximar ainda mais dos eventos e 
comunicados da AVCFN. Sigam as nossas redes 
sociais.

www.avcfn.com.br

 @avcfn1

Almirante Zuccaro na assembleia 213° aniversário CFN

Veterano Ulisses e sua esposa Altenira Veterano Vicente e equipe de judocas do CFN

FATOS FOTOS&

CMG-Alexandre Lopes Vianna de Souza junto com o presidente da SR de 
Florianópolis, Vanderlãn Guedes Vieira

 Associados e diretores na Sede Nacional

A Banda Sinfônica do CFN na “Parada após o Pôr do Sol”

Missão à Estação Antártica Comandante Ferraz 

OBITUÁRIO
CB-(Refº-FN) JOSÉ AUGUSTO SOUTTO GONÇALVES - 30OUT2020
CMG (Refº- FN) AFFONSO HENRIQUE CORTE REAL NUNES - 24NOV2020
1SG-(Ref°-FN) ADEMÁRIO SOARES DOS SANTOS 0 12JAN2021
C Alte. (Refº-FN) NILTON MOREIRA SALGADO
CMG (Refº-FN) EZIR RODRIGUES PITTA
SO-(Refº-FN) ANTONIO VANDERLEI DE SOUZA
SO-(FN) JOWANE RODRIGUES DA ROCHA
SO-Refº-FN  DIRCEU PEREIRA MEIRELLES - 26MAR2021
SD-FN-Ref° BENEDITO MOREIRA - 21MAR2021
CC (Refº-FN) SÉRGIO ANTÔNIO ALBUQUERQUE DA SILVA 08ABR2021
SO-Refº-FN  ROMEU SILVA BRUNO - 08ABR2021
SO-Refº-FN ANTONIO DOS REIS AMARAL - 13ABR2021
SG-Refº-FN GETULIO DA SILVA CONCEIÇÃO 18ABR2021
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