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PALAVRA DO PRESIDENTE

A História relativa aos anos 2020-2021 que 

estamos construindo para nossos filhos, netos e 

bisnetos será marcada pelo advento da Covid-19, pelo 

esforço realizado para combatê-la e pela tristeza 

decorrente da perda de familiares, amigos, conhecidos 

- enfim, de muitas pessoas. Entre os que tombaram no 

combate contra esse insidioso inimigo está o Veterano 

SO-FN-RM1 82.0270.64 Paulo Roberto Façanha, 

deixando entre nós uma imensa lacuna de dor e 

saudade. 
Tive o privilégio de servir com esse Fuzileiro de 

escol, que ingressou na Marinha em 1982, no 

Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal, e que, ao 

longo da carreira, serviu no  Batalhão de Comando da 

Tropa de Reforço, Batalhão de Viaturas Anfíbias, 

Comando-Geral do CFN, Comando de Apoio do CFN, 

Comando do Material de Fuzileiros Navais, Gabinete 

do Comandante da Marinha, Comando do Pessoal de 

Fuzileiros Navais e Secretaria da Comissão de 

Promoções de Oficiais, onde encerrou sua carreira no 

Serviço Ativo. Vale ressaltar sua participação no 4º 

 A TRAJETÓRIA DO GERENTE 
FAÇANHA, UM FUZILEIRO 

DE ALTO PADRÃO

Que o Bom Deus o tenha recebido na eternidade! 

ADSUMUS!
AlteElkfury

Rio de Janeiro, 10 de março de 2021. 

"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 ducentésimo 
décimo terceiro aniversário do nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais.  Mas, logo a seguir, cita como a 
nossa Marinha do Brasil e o nosso Corpo de 
FuzileirosNavais, a superaram em sua fase inicial e 
como continuam dando seguimento a nossa 
característica de Força-Pronta, pois, inicialmente, 

como dito, realizamos o repatriamento de 
brasileiros, em Wuhan, na China, assim como tivemos, 
ao longo desse período, a participação em outras 
diversas operações, Grande Muralha, Covid-19 e 
outras.

O que nos orgulha, é verificarmos que sempre 
somos pioneiros, estamos "Sempre na Vanguarda", 
onde o Corpo de Fuzileiros Navais 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 Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI), possibilitando dar 
segurança àqueles que, na linha de frente, combatem 
essa nova ameaça.

Outro fato marcante, foi a manutenção da nossa 
prontidão operativa, sempre em condições de atuar, a 
qualquer momento, em qualquer tipo de ambiente, 
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 Corpo de 
Fuzileiros Navais, durante esse período, citando como 
e x e m p l o ,  o  n o s s o  P r o g r a m a  A d s u m u s  
(PROADSUMUS), que está nos possibilitando a 
aquisição de materiais operativos diversos, como Joint 
Light TacticalVehicle (JLTV) e viaturas UNIMOG 
5000, dentre outros.

Teríamos, sem dúvida, elementos para ficarmos 
aqui nos vangloriando em pertencermos ao Corpo de 
Fuzileiros Navais, mas nós, Veteranos da Associação 
de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais, parcela 
vibrante dessa secular e permanente Instituição, temos 
trabalhado intensamente dentro dessa bolha da 
pandemia, não, logicamente, da forma como 
queríamos, pois, 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.

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.

Foi um show magnífico, como uma goleada 
impiedosa, quando nos seus noventa minutos tudo foi 
perfeito, não havendo qualquer senão, seja no enredo, 
na apresentação irretocável de todos os militares, 
indistintamente, e, principalmente, em sua criatividade.

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, Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais e Presidente de Honra desta 
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais, 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 - Honra, Competência, 
Determinação 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. 
Palavra do Presidente da Associação dos Veteranos 

do Corpo de Fuzileiro Naval em alusiva aos 213° 
Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais

 

Contingente do Grupamento Operativo de 

Fuzileiros Navais no Haiti, entre NOV2005-JUN2006, 

tendo recebido a Medalha da Organização das Nações 

Unidas, que, junto com a Medalha Militar com 

Passador de Prata e a Medalha Mérito Anfíbio, 

mostram o reconhecimento da Marinha por sua 

competência, dedicação, responsabilidade, capacidade 

técnica e iniciativa. Na reserva, contribuiu de maneira 

significativa para a AVCFN, como Gerente na 

Secretaria Nacional.
Outro fato marcante em sua vida foi o casamento 

com a Sr. ª Valéria Silva Ferreira Façanha, que teve 

como frutos os queridos filhos Guilherme e Marcela. 

Lembro, em nossas últimas conversas, a alegria dele ao 

falar dos netos Antônio e Benjamin.
Tenho muito orgulho de dizer que convivi e aprendi 

com esse Fuzileiro Naval Alto Padrão, homem digno, 

respeitado, trabalhador, possuidor de enorme coração, 

chefe de família exemplar e amigo de todas as horas, 

que será sempre lembrado por sua jornada de 

conquistas e solidariedade.
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Em 2022, ano em que o 
Brasil completa 200 anos 
de  i ndependênc i a  de  
Portugal, a minha, a sua, a 
nossa AVCFN completa 50 
anos de criação. Para que 
fossem planejadas as 
atividades da associação 
para esse ano tão especial, 
foi constituído um Grupo de Trabalho presidido 
pelo Presidente Nacional, o VA (FN) Carlos 
Alfredo Vicente LEITÃO e coordenado pelo 
CMG (Prefº.) José Joaquim PIRES, o Vice-
Presidente da Diretoria Administrativa 
Nacional.

O Grupo de Trabalho elaborou um Plano de 
A t i v i d a d e s  q u e  c o n t e m p l o u  e v e n t o s  
tradicionalmente realizados pela associação e 
incluiu outros especialmente dedicados à 
comemoração do jubileu de ouro da AVCFN. 

Outro ponto importante do plano é a 
SEMANA DO VETERANO.

Visando proporcionar ampla participação dos 
Veteranos e Associados de todas as regiões do 
Brasil, para a semana da realização do tradicional 
Encontro Anual de Veteranos, foi estabelecida 

EVENTOS COMEMORATIVOS DE 50 ANOS AVCFN 2022

A celebração  do jubileu de ouro da 
Associação  dos Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais tem um significado todo 
especial  para  todos  os  associados. 

Tão importante ocasião merece ser 
comemorada de maneira muito especial, 
principalmente, para deixar registrada toda 
belíssima trajetória percorrida pela AVCFN, 
reverenciando e honrando o legado de todos 
aqueles que voluntariamente se dedicaram à 
consolidação e ao engrandecimento da nossa 
associação,  ao  longo  dos  seus  cinquenta  
anos.

O Programa AVCFN 50 Anos contempla ainda a realização de diversas atividades, ao longo do ano de 2022, com destaque para os seguintes eventos:

O Programa AVCFN contempla também a 
realização de exposições de fotografias e de 
m a t e r i a l  e  v e í c u l o s  m i l i t a r e s ,  n o  
ENCONTRÃO, a edição de um Livro 
Histórico para contar os principais feitos e toda 
a evolução ao longo dos 50 anos de existência 
da AVCFN e a confecção de uma Moeda 

Sessão Solene do Jubileu de Ouro da AVCFN - CEFAN    04MAI2022
Visita ao Espaço Cultural da Marinha e Cristo Redentor    04 a 06MAI2022
Visita à Esquadra e à Força de Fuzileiros da Esquadra    05 ou 06MAI2022
Encontro de Veteranos -ENCONTRÃO - CIASC    07MAI2022

Sessão de Abertura das Comemorações - Sede da AVCFN FEV/MAR2022
Assembleia Geral de Aniversário do CFN - Sede da AVCFN MAR2022
Visita à Força Aeronaval e à Região dos Lagos ABR2022
PAI VETERANO (Dia dos Pais) - ARES São Gonçalo AGO2022
Desfile de 200 Anos da Independência - Av. Pres. Vargas-RJ 07SET2022
Competição de Orientação - local a ser definido no RJ OUT2022
Ciclo de Palestra AVCFN 50 Anos - CIASC OUT2022
Visita ao CADIM e à Paraty-RJ OUT2022
NATAL DO VETERANO - BNIG NOV2022
Operações FORMOSA - CIF-Goiás     A ser definido
Operação DRAGÃO - Itaoca - ES     A ser definido
Sessão de Encerramento das Comemorações - Sede da AVCFN    FEV/MAR2022

Assim, o Vice-Almirante Leitão, Presidente 
Nacional da AVCFN, constituiu um grupo de 
trabalho chefiado pelo Capitão de Mar e Guerra 
Pires o nosso Vice-Presidente, para planejar 
coordenar e conduzir as atividades e eventos 
comemorativos  dos  50  anos  da A VCFN.

O  Plano de    Atividades  elaborado pelo 
grupo  de  trabalho  instituído para  as  
celebrações do  jubileu  de  ouro  da  A VCFN foi 
materializado  no Programa AVCFN 50 Anos. 
Este programa teve início com a realização do 
concurso realizado em âmbito nacional, no 
período de junho a novembro de 2021, para 

EVENTO

EVENTO

D A T A

Presidente Almirante Leitão, com a mesa julgadora do concurso Logomarca AVCFN 
e o  vencedor, Carlos Norberto Stumpf.

uma programação especial que tem início 
com a realização da Sessão Solene Especial do 
dia 04 de maio de 2022, data em que se 
celebrará o Jubileu de Ouro da AVCFN e se 
encerra com a realização do nosso Encontro 
Anual de Veteranos, carinhosamente chamado 

"Encontrão", programado para o dia 07 de 
maio de 2022. 

O Plano de Atividades, com o Programa 
AVCFN 50 Anos, permanecerá disponível no site 
da AVCFN e nas páginas das mídias sociais da 
associação: Facebook, Twitter e Instagram.

escolha da logomarca símbolo das 
comemorações  dos  50  anos  da A VCFN. 

A logomarca selecionada foi concebida 
pelo CMG (RM1) Carlos Norberto Stumpf 
Bento, vencedor do certame, tendo sido 
oficialmente  apresentada  em  18 de 
novembro de  2021, durante  cerimônia  
realizada  na  sede  da A VCFN.

O período central desse programa é a 
Semana  do  Veterano,  ocasião  em que 
teremos a sessão solene de aniversário da 
AVCFN e o nosso tradicional encontro de 
veteranos:  o  ENCONTRÃO.

PERÍODO

Comemorativa que será empregada para 
homenagea r  ve t e r anos ,  a s soc i ados ,  
personalidades e autoridades que contribuíram 
de maneira destacada para o engrandecimento 
da nossa associação.

Por fim , como presente especial, os nossos 
associados e veteranos serão brindados com a 

oportunidade de assistir ao concerto da 
Banda Sinfônica  e ao Paradão Noturno de 
comemoração dos 200 anos da independência 
do Brasil de Portugal em períodos a serem 
oportunamente divulgados.
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Em19 outubrodo ano de 2021, reuniram-se,na 
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais (AVCFN), situada na Praça Barão de 
Ladário, s/nº -Ilha das Cobras, Centro - Rio de 
Janeiro - RJ - CEP 20091-000, a Assembleia 
Geral Ordinária, com transmissão ao vivo pela 
internet, para a apresentação do Relatório de 
Atividades para todos os Associados e Veteranos.  
A sessão iniciou-se com a execução do Hino 
Nacional, seguido pelo comprimento de um 
minuto de silêncio em deferência aos associados 
e Veteranos falecidos no ano de 2021. 

Aberta a Sessão Solene, o Presidente do 
Conselho Deliberativo e Consultivo (CDC) da 
AVCFN e Presidente da AGO, de acordo com o 
Art. 28 §1º do Estatuto da AVCFN, designou o 
Veterano Paulo Vicente da Silva, Secretário da 
Mesa Diretora do CDC,para secretariar os 
trabalhos e solicitou que efetuasse a leitura do 
Edi ta l  Nº  003/2021de Convocação e  
posteriormente a verificação de quórum 
estatutário para a realização da devida 
Assembleia, obtendo como resposta a presença 
de quórum suficiente na segunda chamada. 

O Presidente deu início à AGO e, ato 
contínuo,determinou que fosse procedida a pauta 
da primeira parte da AGO:apresentação do 
Relatório de Atividades da AVCFN, no período 
de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 
2021; prestação de contas da AVCFN, no período 
de 01 de setembro de 2020 a 31 de agosto de 
2021,eapresentação da Proposta deOrçamento 
para o Ano Fiscal 2021-2022.Antes de passar a 
palavra ao Presidente Nacional, o Presidente da 
AGOmencionou que ao longo do ano o CDC 
acompanhou as contas da AVCFN, por meio de 
Comissão Especial designada para fazer a 
verificação dos balancetes e do Balanço Anual.

Após a apresentação feita pelo Presidente 
Nacional, a matéria foi colocada em 
votação,sendo aprovada por unanimidade de 
votos. Na segunda parte da AGO, presidida pelo 
Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando 
Nery Soares, Comandante-Geral do CFN e 
Presidente de Honra da AVCFN, procedeu-se a 
eleição, por aclamação, para o biênio 2021 a 
2023, da Diretoria Administrativa (DAdm) da 
AVCFN, situada no endereço supramencionado, 
representada pelo Presidente Nacional Carlos 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA BIÊNIO 2021-2023
Alfredo Vicente Leitão e toda a sua diretoria 

presente. 
Foram eleitas, também por aclamação,e 

empossadas para o biênio 2021-2023, no período 
de 19/10/2021 a 19/10/2023, as Diretorias das 
Seções Regionais a seguir discriminadas: Seção 
Regional Salvador, localizada no Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Salvador, na Avenida da 
França, nº 1.300, Comércio, Salvador - BA - CEP 
40.010-000, representada pelo Presidente 
Regional José  Brito dos Santos.

Seção Regional Recife, localizada na Rua 
Dona Leonor Porto, nº 1650 -Vila Naval, Santo 
Amaro - Recife - PE - CEP 50040-240, 
representada pelo Presidente Regional Rafael José 
de Lima

Seção Regional Brasília, localizada no 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, na 
Via L- 4 - Norte, Lote 01, trecho 2, Setor dos 
Clubes Esportivos Norte - Brasília - DF - 
CEP70800-200, representada pelo Presidente 
Regional Carlos Alberto Macedo da Rosa

Seção Regional Uruguaiana, localizada na 
Delegacia da Capitania dos Portos de Uruguaiana, 
na Rua Domingos José de Almeida, nº 1194, 
Centro, Uruguaiana - RS- CEP 97502-110, 
representada pelo Presidente RegionalIrani 
Coelho Fernandes.

Seção RegionalNova Friburgo, localizada no 
Sanatório Naval de Nova Friburgo, na Avenida 
Governador Geremias de Mattos Fontes, s/nº 
Nova Friburgo - RJ, CEP 28.613-140, 
representada pelo PresidenteRodney Coelho da 
Costa.

Seção Regional Belém, localizada no 2º 
Batalhão de Operações Ribeirinha, na Travessa 
Ourém, s/nº - Marambaia,CEP 66620-430, 
representada pelo Presidente RegionalFrancisco 
Cardoso Monteiro. 

Seção Regional Manaus, localizada no 1º 
Batalhão de Operações Ribeirinhas, na Av. 
Abiurama, s/nº, Mauazinho, Manaus - AM - 
CEP69075-840, representada pelo Presidente 
Regional Denivaldo Rodrigues de Abreu.

Seção RegionalLadário, localizada no 
Grupamento de Fuzileiros Navais de Ladário, na 
Avenida 14 de Março, s/nº - Centro - Ladário - MS 
- CEP 79.370-000, representada pelo Presidente 

RegionalMiguel Gerson Sabetti. 
Seção Regional Florianópolis, localizada na 

Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa 
Catarina, na Avenida Marinheiro Max Schramm 
nº 3028, Jardim Atlântico, Florianópolis - SC - 
CEP:88095-900, representada pelo Presidente 
Regional Marco Aurelio Vaz Costa.

Seção Regional Curitiba, localizada 
Capitania dos Portos do Paraná, localizada na Rua 
Benjamin Constant, 707 - Centro Histórico, 
Paranaguá - PR, CEP 83.203-190, representada 
pelo Presidente Regional Paulo Jacinto Batista 
Barboza. 

Seção Regional Capixaba, localizada na Base 
de Apoio Administrativo de Fuzileiros Navais em 
Itaóca, na Av. Jones dos Santos Neves, 2, 
Itapemirim - ES, CEP 29330-000, representada 
pelo Presidente Regional Atílio Candelário 
Simões.

Seção Regional Fortaleza, localizada na 
Escola de Aprendizes - Marinheiros do Ceará, na 
Avenida Filomeno Gomes, nº 30 - Jacarecanga -  
Fortaleza - CE - CEP: 60010-280, representada 
pelo Presidente RegionalFrancisco Valcilio de 
Sales.

Agradecendo a presença de todos, o VA (FN) 
Leitão depois de apresentar toda a planilha de 
prestação de contas da AVCFN e Seções 
Regionais, submeteu as comprovações para 
apreciações de todos, sendo as seguintes contas 
aprovadas por unanimidade. Ressaltou ainda o 
Presidente Nacional que o próximo ano de 2022, 
celebraremos o jubileu de ouro, o cronograma de 
festividades já está disponível para as Regionais e 
Associados nas mídias sociais da AVCFN. 
Passando a palavra ao presidente do CDC, (FN) 
Elkfury informou que este ano foi mais um ano 
difícil para todos, devido à pandemia, agradeceu a 
dedicação de todos os Veteranos e a Diretoria do 
Presidente Almirante Leitão, que tem realizado as 
Assembleias com todas as normais sanitárias 
exigidas e mesmo com as adversidades da Covid-
19,  as realizações feitas com segurança para os 
Veteranos, o Presidente encerrou a Assembleia 
Geral Ordinária, juntamente com o Presidente 
Nacional e a Mesa Diretora, desejando a todos um 
feliz e próspero ano de 2022, finalizando a 
assembleia. 

Composição da chapa 
inscrita para o período 

biênio 2021-2023:

Presidente: Vice-Almirante (RM1-FN) Carlos Alfredo Vicente 
Leitão;
Vice-Presidente: CMG Refº-FN José Joaquim Pires;
Diretor Cultural: SO-Refº-FN Georgino de Mores Mattos
Diretor de Assistência: SO-Refº-FN Ulisses Vilela de Lima
Vice-Diretor de Assistência: Veterano Marco Paulo Feitosa
Diretor Social: CMG-RM1-FN Ludovico Alexandre Cunha 
Velloso
Diretor de Desportes: CMG-RM1-FN José Jorge da Silva
Vice-Diretor de Desportes: Veterano José Antônio de Oliveira
Diretor de Comunicação: CMG-FN Adauto Bunheirão
Vice-Diretor de Comunicação: 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-Jurídico Veterano: Nilson Martins da Silva
Vice-Diretor-Jurídico: Veterano: Joseval Conceição Almeida
Diretor Financeiro: SO-Refº-FN David da Silva Pimentel
Vice-Diretor Financeiro: Veterano: Eduardo Nogueira de 
Souza
Primeiro Secretario: CMG-Refº-FN Jorge Ferreira da Rocha
Segundo Secretario: SO-Refº-FN Antoninho Sancha de Paiva

O VETERANO



Página 52º Semestre de 2021

Aconteceu no dia 29 de novembro de 2021, a 
Assembleia de Conselheiros da AVCFN, para 
eleição e posse da Mesa Diretora do Conselho 
Deliberativo e Consultivo da AVCFN para o 
biênio 2021-2023.

Como foi inscrita apenas uma chapa, a eleição 
será por aclamação, conforme previsto no 
parágrafo segundo do artigo 63 do Estatuto da 
AVCFN. A cerimônia aconteceu na Sede Nacional 
AVCFN - Associação do Corpo de Fuzileiros 

ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DO CONSELHO 
DELIBERATIVO E CONSULTIVO DA AVCFN  2021-2023

Eleição e Posse da Mesa Diretora CDC Palavras do Almirante Elkifury

Navais, Rio de Janeiro. A transmissão AO 
VIVO, aconteceu na página do Facebook e contou 
com alguns Veteranos e Regionais remotamente 
acompanhando a cerimônia. 

Composição da chapa inscrita para o período 
biênio 2021-2023:
Presidente: Calte. (Refº-FN) José Henrique Salvi 
Elkfury
Vice-Presidente: VAlte (Refº-FN) Fernando do 

Nascimento
Secretario: Veterano Paulo Vicente da Silva
Membros: 
Lúcio Fernandes de Lucena / Inaldo Marques da 
Silva
Dagoberto da Conceição Carvalho / Antônio Paulo 
Torres Anvers
Suplentes:Pedro Carlos Abuzed / José Pedro da 
Rocha
José Rodrigues Falcão / Juvenal Verissimo Bulhõe

Cerimônia Biênio 2021-2023Conselho Deliberativo Consultivo AVCFN

O VETERANO
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No dia 25 de outubro 2021, aconteceu a 
cerimônia de inauguração do prédio da Sede da 
AVCFN Florianópolis em Santa Catarina. 

As autoridades presentes foram recepcionadas 
pelo Presidente Regional de Florianópolis, 
Veterano Vanderla Guedes Vieira, junto com o 
Presidente Nacional Almirante Leitão. 

A Construção da sede da AVCFN-
Florianópolis, teve sua previsão de construção 
dividida em três fases, a primeira foi uma sala para 
reunião, a segunda fase foi uma área para eventos 
para 60 pessoas, o evento contou com a presença 
de convidados e militares da ativa. 

O Presidente e Diretoria, premiaram com uma 
Panóplia com o Brasão da SR Florianópolis, os 20 
Fundadores de nossa AVCFN- Florianópolis, 
como forma de reconhecimento por esse 
importante Ato de nossa História, inclusive para 
duas esposas de falecidos. 

Segundo o presidente AVCFN-Florianópolis, 

SR DE FLORIANÓPOLIS INAUGURA SEDE NOVA 

VETERANA ROSENY SOARES MONTEIRO; SEU AMOR PELA 
EDUCAÇÃO E PELOS FUZILEIROS NAVAIS 

A Associação de Corpo de Fuzileiros Navais 
(AVCFN) realizou uma homenagem para a nova 
associada: a Sra Roseny Soares Monteiro.  

Dessa forma, com o conhecimento e 
autorização da Diretoria Nacional da AVCFN, 
concluímos o processo de titulação, como “Amiga 
do Veterano”, com o cadastro e emissão de 
identidade própria da nossa AVCFN. 

Veterana Roseny completou no dia 22 de junho 
de 2021, 91 anos, uma jovem senhora, realizando 
suas atividades físicas regularmente e dedicada a 
suas aulas de dança. 

Mas segundo a filha, por algumas vezes ela 
mencionou a família que, quando criança, estudou 
em uma escola em Brás de Pina, fundada pelos 
Fuzileiros Navais (década de 30), apoiadores do 

Projeto Cruzada Nacional de Educação.
“Quero expressar ao Corpo de Fuzileiro Naval 

pela homenagem recebida, agradeço a Deus por 
me dar condições de realizar esse depoimento 
com 91 anos de juventude acumulada e condições 
físicas e mentais, eu que homenageio essa 

Corporação que no passado me proporcionou 
meus estudos e educação de qualidade, me 
ajudando a realizar o primário. Essa Corporação 
que sempre admirei e me proporcionou grandes 
alegrias e formação no passado.” Finalizou 
Roseny Amiga Veterana.  

“objetivo principal é ter um local onde 
podemos fazer nossos encontros sociais com as 
famílias, laser, assim congregar com os 

principal objetivo que e manter acesa a chama 
espírito de equipe e tradições navais, praticadas 
pela MB/CFN/AVCFN”. Finalizou o Presidente 

No dia 23 de agosto de 2021, nas dependências 
do Hotel de Trânsito da Marinha (HTM) em São 
Paulo Capital, foi reinaugurada a sede da AVCFN 
SR SP. Com presenças e participações das 
seguintes autoridades: Vice-Almirante (RM1 – 
FN) Carlos Alfredo Vicente Leitão – Presidente da 
AVCFN Nacional, o Presidente da SR São Paulo, 
SP 1° Tenente (RM2 – FN) Mardilher Ramalho 
Ribeiro. Vice-Almirante (RM1 – FN) Sergio 
Fernando de Amaral Chaves Junior – Comandante 
do 8° Distrito Naval. Contra-Almirante (RM1) 
João Arthur do Carmo Hildebrant. Comandante de 
Mar de Guerra (RM1) Carlos Marden Soares 
Pereira da Silva – Chefe do Estado Maior do 8° 

SR DE SÃO PAULO REINAUGURA SEDE NA CAPITAL

Presidente da AVCFN Nacional, Almirante Leitão

Presidente Nacional, Almirante Leitão, ao lado do 
Veterano Vanderlan Guedes, presidente da regional e 

Veterano CMG-FN (REF) Adrison Favarin

Presidente AVCFN e convidados Regional Santa
Catarina

1° TN- Florencio Veterano e e diretor de comunicação 
Wagner Presidente AVCFn SP e CC Augusto.

Distrito Naval (CEM) e demais autoridades. 
Os trabalhos foram abertos pelo Presidente 

atual da AVCFN SR SP Mardilher, logo após o 
canto do Hino Nacional Brasileiro, com o 
conjunto FuziSampa. Seguindo ao evento com a 
entrega das placas comemorativas aos oficiais 
generais e oficiais superiores. Seguidos da 
Challange Coin, e o cartão referente ao Chalange 
Coin e mais alguns presentes ofertados pela 
AVCFN SR SP. 

Na sequência teve as placas do senhor 
Almirante Leitão e do senhor vice-almirante 
Chaves, seguindo logo após ao descerramento da 
placa de inauguração da SR SP, pelos senhores 

Almirantes presentes junto com o Presidente da 
SR SP 1° Tenente Mardilher. 

“A AVCFN SR São Paulo, sente honrada com as 
presenças de todos na nossa reinauguração e vem 
em nome de todos os associados e diretoria, 
agradecer a todos pela presença. Viva a Marinha do 
Brasil. Viva o Corpo de Fuzileiros Navais. Viva A 
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais. Finalizou o Presidente SR SP.” 

O Presidente Nacional da AVCFN Almirante 
Leitão, enfatizou a importância da SR São Paulo ter 
seu próprio recanto, dando a possibilidade de um 
melhor atendimento aos seus associados e dar 
seguimento aos seus trabalhos em área reservada. 

Placa SR SP
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CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS TEM NOVO 
COMANDANTE-GERAL

O Almirante de Esquadra (FN) Jorge 
Armando Nery Soares tomou posse como novo 
Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais, na manhã desta sexta-feira, 14 de maio. A 
histórica Fortaleza de São José da Ilha das 
Cobras, no Centro do Rio, foi palco da cerimônia, 
transmitida ao vivo pelo canal oficial da Marinha 
do Brasil (MB) no YouTube.

Presidida pelo Ministro de Estado da Defesa, 
Walter Souza Braga Netto, a solenidade contou 
com a presença do Ministro de Minas e Energia, 
Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior; 
do Comandante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Almir Garnier Santos; do Chefe de 
Estado-Maior do Exército, General de Exército 
Marcos Antônio Amaro dos Santos; e de 
membros do Almirantado.

 Após 46 anos de Serviço Ativo na Marinha, o 

Almirante de Esquadra (FN) Paulo Martino 
Zuccaro, deixou o cargo de Comandante-Geral do 
CFN. Muito emocionado, destacou o sentimento 
de dever cumprido e de gratidão à Marinha do 
Brasil, ressaltando a importância da continuidade 
na Força. “Como Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, minha última comissão, tive a 
oportunidade de dar continuidade a muitas 
iniciativas que já estavam em curso. Assim é a 
Marinha, assim é o CFN. A continuidade é uma 
das nossas marcas e um dos nossos principais 
fatores de força”, ressaltou ele, que fez votos de 
sucesso para o próximo Comandante-Geral. 
“Tenho absoluta certeza de que será um período 
muito venturoso à frente do CFN, para o bem e 
para a glória de nossa Marinha do Brasil”.

O AE (FN) Armando, por sua vez, afirmou-se 
orgulhoso por estar assumindo o posto máximo do 

CFN, e revelou suas expectativas à frente do 
cargo. “Diria que não temos grandes desafios, são 
oportunidades que vamos aproveitar para aumentar a 
integração dos Fuzileiros Navais com a Marinha, 
buscando sempre defender os interesses da nossa 
Força em terra. Para isso existem os Fuzileiros 
Navais”.

Matéria Marinha do Brasil 

VETERANOS PARTICIPAM DA OPERAÇÃO FORMOSA 2021
No período de 13 a 17AGO201, uma 

Comitiva da AVCFN participou da Operação 
Formosa, realizada pelo Comando da Força de 
Fuzileiros da Esquadra, no Estado de Goiás, O 
mais antigo, responsável pelos os veteranos o 
Primeiro-Secretario da AVCFN, CMG (RM1-
FN) Jorge da Rocha, que conduziu todos os 
Veteranos e direcionou todos no evento com 
segurança e retorno para suas casas. Destaca-se o 
cuidado sanitário do ComFFE, que nos 
disponibil izou um CB-EF, dotado de 
medicamentos e de uma lista das principais 
“encrencas sanitárias “próprias dos Veteranos da 
Comissão Formosa 2021. A veterana Rosana 
Lopes, que é Bombeira Civil e Voluntária da 
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, que atua 
como “cuidadora dos idosos” durante os nossos 
eventos. Na segunda feira, dia 16/8, a grande 
expectativa sobre como estará a área de 
adestramento? Alvorada às 05 horas, uniforme, 
café da manhã. Formatura do grupamento de 
Veteranos, com a inclusão dos componentes da 
SR Brasília. Formamos um só grupamento da 
AVCFN. Foi vibrante para os Veteranos, rever e 
acompanhar a dinâmica das movimentações das 
viaturas blindadas, a atuação sob fogo real de 
suas armas orgânicas; a bateria de mísseis 
despejando a sua carga mortal com tamanha 
velocidade; as manobras logísticas do apoio 
aéreo; o apoio  aéreo aproximado  das aeronaves 
navais e da Força Aérea Brasileira em apoio a 
infantaria; a infiltração de elementos de 
operações especiais e dos nossos Comandos 
Anfíbios, por movimentos de paraquedistas, na 
suposta cabeça de praia; o movimento de tropa 
sob a cobertura dos fogos de Artilharia. Para um 
Veterano com mais de duas décadas de 
afastamento das manobras táticas demonstradas 
naquela ocasião, era o êxtase, o paraíso de 
Formosa 2021.

“Bravo Zulu” – Adsumus!!!!!
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MÍDIAS DIGITAIS
A Associação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais, por meio da sua nova 
d i re tor ia  modernizou seu  canal  de  
comunicação. À presidência nacional deseja 

 @avcfnnacional

@avcfnnacional

OBITUÁRIO

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

2ºSG-Refº-FN-ES - EDSON SOARES SALES, 05/04/2021
SO-Refº-FN-IF - JOÃO NERIS FILHO, 16/04/2021
CMG (Refº-QC-FN) - LUIZ JOSÉ VIEIRA, 23/04/2021
2ºSG-Refº-FN-EG - GELSON MARIO MOUSQUER DICK, 30/04/2021
3ºSG-Refº-FN-CT - OSMAR DA SILVA ZEFERINO, 30/04/2021
1ºSG-Refº-FN-MU - ACACIO DE FIGUEREDO 19/05/2021
1ºSG-Refº-FN-ES - VALMIR DE SOUZA NOGUEIRA, 20/05/2021
SO-RM1-FN-ES - PAULO ROBERTO FAÇANHA, 30/05/2021
CMG (Refº-FN) - PEDRO LUIZ LEMOS, 24/08/2021
2ºSG-Refº-FN - JOSÉ GONÇALVES DE ARAÚJO, 28/08/2021
CMG (Refº-FN) - EDISON DA SILVA NUNES FILHO, 20/09/2021
CMG (Refº-Md) - PAULO AFONSO LOUREGA MENEZES, 16/10/2021

FATOS
FOTOS
&

Presidente Almirante Leitão, acompanhado do 
COMGER do CFN.

Diretores e colaboradores AVCFN

Mesa diretora da AGO 2021

Presidente Almirante Leitão, divulgando 
o ganhador da Logomarca 50 anos AVCFN 

Veteranos com o presidente  e diretores AVCFN 

Visita do presidente Almirante Leitão, junto 
com seus diretores e associados AVCFN 

ao Veterano Pimentel 


