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Rio de Janeiro, RJ. 

Em 27 de outubro de 2011. 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

1.0 - Presidência 

O Artigo 30 do Estatuto estabelece o seguinte: 

A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente: 
I – anualmente, no mês de outubro, para tomar conhecimento do relatório de atividades da AVCFN ocorridas 
durante o último ano fiscal, e aprovar a prestação de contas do exercício financeiro encerrado em 31 de agosto e 
a Proposta Orçamentária para o ano fiscal seguinte, compreendido do dia 1º de setembro até 31 de agosto, 
previamente apreciadas pelo CDC; e 

II – de dois em dois anos, nos anos ímpares, no mês de outubro para empossar os componentes da DAdm, 
eleitos diretamente  quando houver mais de uma chapa, ou eleger por aclamação e empossá-los, quando houver 
apenas uma chapa, e empossar os Membros Transitórios do CDC, ambos para os dois anos seguintes. 

Cabe-me dar cumprimento nesta AGO ao inciso I.  

Presidente 
Visitas a Brasília, Salvador e Natal – viajando por conta própria, isto é, sem ônus de qualquer natureza para a 
AVCFN, tive oportunidade de participar dos festejos do 8° ano de criação da Ala Feminina da SR/Salvador, do 
cinqüentenário de criação do GptFNBSB e do 2º Encontro de Veteranos do Nordeste. Em todos estes eventos 
estiveram presentes os Comandantes de DN, o que representa para a nossa Associação prestígio ímpar e nos 
recomenda melhor colaboração nos eventos Distritais, dentro das possibilidades dos Veteranos 

 
Atividades inerentes à Presidência e à Vice Presidência com a participação das Diretorias e da Secretaria 
 
AGO – para a apresentação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas no período de novembro de 2009 
a setembro de 2010, foi realizada na sede da AVCFN. A Assembléia foi presidida pelo Almirante de Esquadra 
(FN) Alvaro Augusto Dias Monteiro, Comandante Geral do CFN. 
 
Site da AVCFN, biblioteca e 1ª sessão da filmoteca – inauguradas em 16 de dezembro de 2010. O Site 
substituiu o Blog que estava até então divulgando as atividades da AVCFN. 
 
Atualização do Regimento Interno (RI) 
Em face da entrada em vigor do Estatuto aprovado pela AGE iniciada em  26/08/2010 e encerrada em 
09/09/2010 o Regimento Interno foi atualizado como manda o artigo 83 do referido Estatuto. Resta agora 
estabelecermos os Regulamentos das Seções Regionais. 

Canção da AVCFN 
 

O § 4º do artigo 77 do Estatuto fixou que a Canção “Na Vanguarda”, que irmana todos os Fuzileiros Navais, 
será cantada em todas as Cerimônias Oficiais da AVCFN.  

O § 5º do mesmo artigo estabeleceu que a AVCFN terá sua canção própria, que retratará a saga dos velhos 
Fuzileiros Navais, enaltecendo a História da AVCFN e a sua importância no prosseguimento do culto às 
tradições navais. 

Graças aos esforços do Vice Presidente e com a aquiescência do Exmo. Sr. Camandante-Geral do CFN que 
mandou compor uma Comissão Julgadora que definiu as diretrizes para a seleção da canção, foi possível 
cumprir-se o mencionado dispositivo estatutário, que reflete um dos nossos sonhos..  
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A “Canção da AVCFN” foi aprovada pela Portaria nº 04 de 2011 da DAdmAVCFN, e foi apresentada no clip 
exibido no início desta Assembléia.  

Já apresentamos os nossos agradecimentos aos que colaboraram para o êxito deste projeto na reunião da 
Diretoria, realizada dia 20 deste mês.  

Imóvel próprio – a AVCFN concorre no consórcio da casa própria da Caixa Econômica Federal, visando obter 
recursos financeiros para a aquisição de um imóvel.  
O tipo e a finalidade desse imóvel serão definidos na oportunidade da obtenção do crédito, atualmente em torno 
de R$ 226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais). 

Criação e ativação da SR de Belém – (embora fora do período fixado pelo Estatuto, faço constar neste Relatório 
pela importância para a AVCFN)   
foi criada em 23 de setembro deste ano. Esforços  vinham sendo desenvolvidos há algum tempo, porém neste 
ano o Vice Almirante Rodrigo Otávio Fernandes de Hönkis, Comandante do 4º DN manifestou o desejo de ver 
tremular em sua área de jurisdição o nosso Guião. Assim, o CF(FN) Roberto Medeiros Quintella, Comandante 
do Grupamento de Fuzileiros Navais de Belém, desenvolveu esforços para aumentar o número de Associados de 
forma a que pudéssemos convocar uma Assembléia Regional Ordinária. Coube ao Almirante Rodrigo ser o 
Presidente de Honra. É mais uma Representação que a AVCFN fixa no território nacional. Agora, na próxima 
gestão, teremos no dia 17 de novembro a criação e a ativação da SR de São Paulo. No futuro será a vez de 
Ladário.    
 
Regulamento de Uniformes – amparado no artigo 77 do Estatuto, o RUNAV está pronto e foi aprovado pela 
Portaria 04 de 01 de julho de 2011. 
 
Medalha – foi criada pela Portaria 05 de 2011 e se destina a civis ou militares que tenham prestado relevantes 
serviços à AVCFN. Ela será outorgada por ocasião do aniversário da AVCFN, comemorado dia 04 de maio. 
 
Apoio à sociedade civil – em face da calamidade que assolou a região serrana ceifando a vida de muitas pessoas 
e deixando um sem número de pessoas desabrigadas, e em razão de estar a Marinha do Brasil presente no 
Município de Nova Friburgo há mais de cem anos, a AVCFN colaborou, no período de 14 a 21 de janeiro, com 
as atividades do Hospital de Campanha instalado pela Marinha naquele Município, bem como auxiliou no 
controle de trânsito, nas buscas de desaparecidos em diversos bairros, dentre outras atividades, sob o comando e 
o controle do Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. A AVCFN ainda colaborou nos trabalhos da 
retaguarda, recolhendo donativos em vários pontos da Cidade do Rio de Janeiro e auxiliando a separá-los e 
empacotá-los para a posterior distribuição à população, trabalho realizado no âmbito da Base de Fuzileiros 
Navais do Rio Meriti e do Btl Logístico, OM subordinadas ao Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra 
 
 Sessão solene da AVCFN alusiva ao 203º aniversário de criação do CFN – realizada dia 22 de março de 2011, 
na sede nacional da AVCFN, localizada na Ilha das Cobras. Foi a 1ª sessão solene desse evento realizada na 
sede nacional. O Presidente de Honra, Almirante de Esquadra Marco Antonio Corrêa Guimarães, Comandante 
Geral do CFN presidiu a Sessão Solene, sendo a mesa dos trabalhos composta pelos Almirante de Esquadra 
(FN- RM1) Alvaro Augusto Dias Monteiro, ex-ComGerCFN, e pelo Vice Almirante (FN-Ref) Moacyr 
Monteiro Baptista, Presidente do Conselho Deliberativo e Consultivo da AVCFN. Foram homenageados o 
Almirante de Esquadra (FN-RM1) Álvaro Augusto Dias Monteiro, que recebeu o título de “Associado Grande 
Benemérito”, não só por ter exercido o cargo de ComGerCFN, mas sobretudo pelo grande apoio que concedeu a 
AVCFN, firmando o convênio que possibilita o uso pela Associação de instalações da MB para o exercício das 
suas atividades e  o Contra Almirante (FN-RM1) Jorge Mendes Bentinho pelos relevantes serviços prestados a 
AVCFN, quando exerceu o Comando da Tropa de Reforço. 
 
 Sessão solene comemorativa do 39º aniversário de criação da AVCFN – realizada dia 04 de maio de 2011, com 
as presenças do Almirante de Esquadra João do Prado Maia, Comandante de Operações Navais e nosso 
Associado, e Representante do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, do 
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Almirante de Esquadra (FN) Marco Antonio Corrêa Guimarães, Comandante Geral do CFN e do Almirante de 
Esquadra (FN-Ref) Carlos de Albuquerque e da sua esposa Senhora Sylvia Helena Camargo de Albuquerque, 
Almirantes da ativa, da reserva e reformados e Oficiais de diversas patentes, Associados e convidados. Da 
cerimônia constou a inauguração de placas com inscrições alusivas às vidas do Patrono Excelso, Almirante (FN) 
Sylvio de Camargo e do Associado Excelso Sargento Francisco Borges de Souza, da placa com os nomes dos 
Associados Fundadores, dos nomes dos ex-Presidentes da AVCFN com os  períodos de gestões, da pintura da 
figura do Almirante (FN) Yves Murillo Cajaty Gonçalves, Patrono da AVCFN, acompanhada de uma vitrine 
horizontal contendo pertences doados pelo seu saudoso irmão e nosso Associado CMG (FN - Ref) Yvan Marcio 
Cajaty Gonçalves; uma vitrine horizontal contendo o documento relativo ao Convênio firmado entre a AVCFN 
e a Marinha do Brasil e documentos afins, pelo qual a AVCFN poderá utilizar imóveis da Marinha para 
desenvolver as suas atividades; 
   
 Encontro anual dos Veteranos Fuzileiros Navais - evento realizado no dia 18 de maio de 2011 pelo Comando 
Geral do CFN com a participação da AVCFN. Foi realizado nas instalações do Centro de Instrução Almirante 
Sylvio de Camargo, na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Congrega Veteranos FN de todo o País, filiados ou 
não a AVCFN; 
 
Almoço de confraternização dos Veteranos FN pertencentes as SR – realizado no dia 19 de junho de 2011 na 
Casa do Marinheiro com a presença dos Veteranos e familiares que participaram do Encontro supracitado. 
 

 Quinto Jogos Mundiais Militares realizados na Cidade do Rio de Janeiro no período de 15 a 24 de julho de 
2011. A AVCFN participou do apoio no CEFAN, CIAGA, CIAMPA, no Campo do Vasco da Gama e em 
eventos realizados em Copacabana 

 Assinatura do convênio AVCFN e Curso Adsumus – firmado dia 18 de agosto de 2011, pelo qual os 
Associados e seus dependentes usufruirão de descontos nos cursos preparatórios ministrados naquele Curso; 

 

2.0 – Atividades inerentes às Diretorias: 

 
DIRETORIA SOCIAL 
  
CONFRATERNIZAÇÕES  
 

Confraternização de Veteranos e a tripulação da CPO, realizada em novembro de 2010 no CEFAN, e com o 
apoio desta última OM; 

Confraternização de Veteranos Fuzileiros Navais, realizada dia 04 de dezembro de 2010 em Magé, RJ; 

Confraternização de Veteranos Fuzileiros Navais em Nova Friburgo, realizada em 05 de dezembro de 2010, em 
conjunto com a  SR/Nova Friburgo; 

Confraternização de fim de ano dos Associados da AVCFN e familiares,  realizada em 18 de dezembro de 2010,  
nas instalações do Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, reunindo cerca de 480 pessoas;  

 
Festa comemorativa dos aniversariantes -  realizadas na sede da Associação de Taifeiros da Armada que cede o 
espaço graciosamente, o que agradecemos.  
 
Foram as seguintes:: 
 
do 3º trimestre de 2010, realizada no dia 25 de setembro de 2010; 
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do 4º trimestre de 2010, realizada no dia 08 de janeiro de 2011. 
 
do 1º trimestre de 2011, realizada no dia 26 de março de 2011.  
 
do 2º trimestre de 2011, realizada no dia 28 de junho de 2011.  
 
 
Festa Pai Veterano, Veterano Pai – realizada no dia 27 de agosto de 2011, nas instalações do CIAGA, sem 
custos para a cessão do espaço. 

 
 
PARTICIPAÇÃO DE VETERANOS EM EXERCÍCIOS OPERATIVOS DA FFE 
 
Operação de Adestramento Btl Proteção II – realizada pela Força de Fuzileiros da Esquadra em Marataizes/ES, 
no período de 20 a 24 de novembro de 2010. 
       
Exercício de Tiro de Artilharia em Três Corações, MG – realizado em Três Corações, no período de 23 a 26 de 
agosto de 2011, na área de tiro da Escola de Sargentos das Armas, do Exército Brasileiro. Adicionalmente, os 
Veteranos realizaram visitas as Cidades de Campanha, Cambuquira e à Escola de Sargentos das Armas do 
Exército Brasileiro. 
 

PARTICIPAÇÕES DE VETERANOS EM EVENTOS MILITARES 

 
Parada militar comemorativa do Dia da Pátria – 07 de setembro de 2010.  
 
 Cerimônia alusiva ao Armistício da 1ª Grande Guerra – presidida pelo Vice Almirante Carlos Augusto de 
Sousa, Comandante do 1º Distrito Naval, realizada no dia 11 de novembro de 2010, na Praça Mauá, junto ao 
busto do Almirante Paulo de Frontin. 
 

 Passagem de Comando do Comando do Material do CFN – no dia 03 de dezembro passou o Comando o Contra 
Almirante (FN) Washington Gomes da Luz Filho ao Contra Almirante (FN) Alexandre José Barreto de Mattos. 

Passagem de Comando da Divisão Anfíbia da Força de Fuzileiros da Esquadra  no dia 07 de dezembro de 2010, 
pela manhã, passou o Comando o Vice Almirante (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro ao Contra 
Almirante (FN) Washington Gomes da Luz Filho. 

 
Passagem de Comando da Tropa de Reforço da Força de Fuzileiros da Esquadra – no dia 07 de dezembro de 
2010, na parte da tarde, passou o Comando o Contra Almirante (FN) Jorge Mendes Bentinho ao Contra 
Almirante Paulo Martino Zuccaro. 
 
 Formatura de Cabos e de Sargentos – realizada no dia 09 de dezembro de 2010, no Centro de Instrução 
Almirante Sylvio de Camargo.  A AVCFN oferece panóplias com inscrições personalizadas aos primeiros 
colocados de cada Curso. 
 
Formaturas de Soldados Fuzileiros Navais – foram realizadas cerimônias de encerramento de cursos de SD FN 
nos dias 15 de dezembro de 2010 e 02 de junho de 2011. A AVCFN oferece panóplias com inscrições 
personalizadas aos primeiros colocados. 
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Passagem de Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra – no dia 10 de dezembro de 2010, passou o 
Comando o Vice Almirante (FN) Carlos Alfredo Vicente Leitão ao Vice Almirante (FN) Fernando Antonio de 
Siqueira Ribeiro. 

 Passagem de Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais – no dia 14 de dezembro de 2010, passou o Comando o 
Almirante de Esquadra (FN) Marco Antonio Correa Guimarães ao Vice Almirante (FN) Carlos Alfredo Vicente 
Leitão; 

 
 Passagem de Comando do Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo  no dia 16 de dezembro de 2010, 
passou o Comando o Contra Almirante (FN) Alexandre José Barreto Mattos ao Contra Almirante Nélio de 
Almeida. 
 

Passagem do Comando Geral do CFN – no dia 17 de dezembro de 2010, passou o Comando o Almirante de 
Esquadra (FN) Álvaro Augusto Dias Monteiro ao Almirante de Esquadra (FN) Marco Antonio Corrêa 
Guimarães. A cerimônia foi realizada no Quartel General do Comando Geral do CFN e foi presidida pelo 
Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto, Comandante da Marinha, com a presença do Ministro da 
Defesa Nelson Jobim; 

Cerimônia militar alusiva ao 54º aniversário de criação da Força de Fuzileiros da Esquadra – no dia 08 de 
fevereiro de 2011, foi realizada no pátio do Quartel General daquela Força. 
 
Cerimônia militar alusiva ao 203º aniversário de criação do CFN – no dia 15 de março de 2011 foi realizada no 
pátio do Quartel General do Comando Geral do CFN. O aniversário ocorreu no dia 07 de março. A cerimônia 
foi presidida pelo Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Julio Soares de Moura Neto. 

 
Desfile em Nova Friburgo em comemoração ao aniversário de fundação da Cidade – realizado no dia 16 de 
maio de 2011, juntamente com os Associados da SR/Nova Friburgo.  
 
 Mantenedores da Paz - evento instituído pela ONU para homenagear os militares que participaram e participam 
das Forças de Paz, realizada no dia 27 de maio de 2011, no Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra e 
presidida pelo Comandante de Operações Navais. 
 
Cerimônia militar alusiva ao  aniversário de criação do Centro de Reparos e Suprimentos de Fuzileiros Navais – 
realizada no dia 02 de junho de 2011, no Comando daquela Organização Militar. 
 
 Cerimônia militar comemorativa do 54º aniversário de criação da Tropa de Reforço da Força de Fuzileiros da 
Esquadra – realizada no dia 07 de junho de 2011, no Comando daquela Força, localizado na Ilha das Flores. 
 
Passagem de Comando da Tropa de Desembarque – no dia 28 de julho de 2011 o CMG (FN) Yerson de Oliveira 
Neto passou o comando ao CMG (FN)  Jonatas Magalhães Porto.  
 
 
 Passagem de Comando da Cia de Polícia do Btl Naval.- no dia 02 de agosto de 2011, o CC(FN) Luiggi 
Campany de Oliveira passou o comando ao CC (FN) Leandro Eduardo dos Santos. Dentre os convidados 
estiveram presentes o Embaixador e a Embaixatriz no Haiti. 
 
Passagem de Comando do Batalhão de Viaturas Anfíbias – no dia 03 de agosto de 2011 o CF(FN) Alberto 
Rodrigues Mesquita passou o comando ao CF (FN) Maurício  Miranda Ribeiro Junior. 
 
Passagem de comando do Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais – no dia 04 de agosto de 2011 o CF (FN) 
João Leonardo Palmieri Parente passou o comando ao CF (FN) Paulo José Pinheiro Filho. 
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REPRESENTAÇÕES, VIAGENS E PALESTRAS 
 
 Associação Nacional de Veteranos da Força Expedicionária Brasileira – no dia 24 de março de 2011, os 
Associados Luis Carlos Costa, Francisco Alves e Geraldo Gomes de Barcelos assistiram a palestra “Nossa 
Vitória Final” realizada pelo General de Exército (RM1) Paulo Cesar de Castro, realizada na sede daquela 
Associação, localizada na rua das Marrecas, Rio de Janeiro, RJ. Seguiu-se uma visita ao Museu da FEB e 
recepção. 

 
 

Viagem a São Paulo - os Veteranos Luis Carlos Costa, José de Anchieta Lourenço Bezerra e Francisco Alves no 
dia 11 de abril, realizaram palestras na sede do Comando do 8º Distrito Naval, em Aramar e na Capitania dos 
Portos de Santos, abordando as finalidades da AVCFN e apresentando projeções das suas atividades. Estas 
palestras fizeram parte dos preparativos para a criação da SR/São Paulo. Em sequência, tomaram parte nas 
festividades do aniversário da Associação de Veteranos Fuzileiros Navais Coreanos, juntamente com outros 
Associados, sendo alguns residentes em São Paulo. 

 
Viagem a São Paulo – no dia 29 de abril de 2011 os Veteranos Luis Carlos Costa, Francisco Alves e Eduardo 
Donizeti Marquini representaram a AVCFN nos atos de criação e de ativação da Cia de Defesa Química e 
Biológica, na área do 8º Distrito Naval, em São Paulo; 

 
 
DIRETORIA CULTURAL 
Curso de Informática – patrocinado e realizado na sede da AVCFN, destina-se a preparar os Veteranos e seus 
dependentes para ingressarem nessa tecnologia.   
Término da 1ª Turma – no dia 11 de novembro de 2010; da 2ª Turma – no dia 16 de dezembro de 2010; da 3ª 
Turma – no dia 24 de fevereiro de 2011; e da 4ª Turma – no dia 28 de junho de 2011. 
 
Álbum de fotografias – o Diretor Cultural está organizando um álbum com fotografias que auxiliarão a 
composição do Livro Histórico da AVCFN 
 
 Pesquisa visando a elaboração de um Livro Histórico – está sendo feito um trabalho para a coleta de 
informações sobre as atividades da AVCFN, por meio de entrevistas com antigos Associados que exerceram 
funções de Presidente e com Associados Fundadores, visando a edição de um Livro em comemoração ao 40º 
aniversário de criação da AVCFN que será comemorado no dia 04 de maio de 2012. O Vice Presidente, 
Almirante Elkfury, está coordenando os trabalhos.  

Fotos das atividades dos Veteranos no Projeto “Veteranos em Forma”feitas pelo Diretor Cultural Francisco 
Alves no CEFAN, em 26 de abril de 2011. 

Painéis para divulgar a AVCFN nos diversos eventos – ressalto o esforço e a garra de alguns dos nossos 
Associados na confecção de painéis ilustrativos das atividades da AVCFN. 

 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA 
 
Doações de alimentos não perecíveis – foram arrecadados e doados a Entidades Assistenciais diversas, 
previamente selecionadas, por ocasião da realização dos eventos de confraternização patrocinados pela AVCFN. 
Os representantes das entidades beneficiadas mostraram-se muito agradecidos. 
 
Visitas a enfermos – o Diretor de Assistência e o Assessor de Assistência realizaram diversas visitas aos 
Veteranos enfermos quer hospitalizados quer em suas residências e procuraram sanar as deficiências ou 
dificuldades encontradas. 
 



 7

Atendimento médico (encaminhamento) – o 1º Tem (MD) Rodrigo Alves Almeida, Associado da AVCFN, vem 
prestando orientação para pacientes que o procuram. O Diretor de Assistência e o Assessor dão o suporte 
relacionando os necessitados e fazendo-se presentes durante o atendimento.   
 
DIRETORIA ESPORTIVA 
 
Promoveu diversos eventos, destacando-se o Projeto da AVCFN “Veterano em Forma”, realizado no CEFAN, 
visando melhorar as condições físicas do pessoal, segundo as suas idades. 
 
 
DIRETORIA DE COMUNICAÇÕES 
 
Jornal “O Veterano” – continua divulgando diversas matérias de interesse dos nossos Associados.  As matérias 
apresentadas são selecionadas à vista da sua importância e oportunidade obedecidos os espaços disponíveis. 
Ainda não dispõe de uma redação. Cabe ao Diretor e ao Vice Diretor de Comunicações, supervisionados pelo 
Vice Presidente. Com o auxílio indispensável da Jornalista Márcia Miranda é feita a montagem e a edição o 
Jornal.  

O Jornal “O Veterano” é uma marca da AVCFN.  

 
Site da AVCFN - é um instrumento que disponibiliza informações em tempo útil aos Associados e divulga as 
principais atividades da AVCFN. Neste particular, ressalto que há um link com o blog “Saco e Maca” que 
divulga, além de outras notícias as de interesse da AVCFN; 

 

Correspondências aos aniversariantes – O Presidente Nacional envia congratulações aos Associados 
aniversariantes residentes em todo o território nacional. 

 
 DIRETORIA DO PATRIMÔNIO 
 
O controle do patrimônio vem sendo realizado com muito zelo. O inventário dos bens fixos e de consumo é 
permanentemente atualizado, devendo-se considerar que os bens fixos cresceram muito neste último período. 
 

 
 DIRETORIA JURÍDICA 
 
 Emitiu parecer sobre propostas de contratos para os diversos fins; 
 
Realizou atendimentos orientando diversos Associados que precisaram de orientação jurídica buscando 
solucionar pendências. 

 
 
SECRETARIA 
 
Sob a supervisão dos 1° e 2° Secretários e Administrada pelo Gerente Administrativo e com o auxílio de dois 
funcionários sendo um encarregado da Sede, apóiam a confecção da documentação e dão suporte à Presidência, 
aos Diretores, ao CDC e aos Associados.  

 
Informatização – a AVCFN dispõe de um sistema que está sendo pouco a pouco atualizado. Os equipamentos 
foram renovados e ampliados. 
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Confecções de carteiras de identidade da AVCFN – melhorou muito o atendimento aos Associados com a 
confecção feita na Secretaria. 
 
Atas das reuniões da Diretoria e de Assembléias – com o auxílio da informática e da internet a confecção desses 
documentos foi agilizada. As Atas são divulgadas no Site da Associação. O Livro de Atas é mantido atualizado.  
 
 
EVENTOS PATROCINADOS PELO COMANDO DO PESSOAL DE FUZILEIROS NAVAIS 
 
 Projeto Lembrando - integrado ao Programa de Maturidade Saudável, Realizado nos dias 11 e 12 de agosto de 
2011, constou de visitas à Base Aeronaval de São Pedro D‘Aldeia, ao Instituto de Estudos do Mar Almirante 
Paulo Moreira e ao Museu Oceanográfico em Arraial do Cabo 

 
EVENTOS DIVERSOS 

 
 Apoio à terceira idade – realizado no dia 28 de maio de 2011 na Policlínica Naval de Niterói; 

 
 4º Festival Âncora Social – realizado no dia 28 de agosto de 2011 na Casa do Marinheiro 

 
 

Conclusão – foi possível depreender-se desta exposição que a quantidade de eventos dos quais estiveram 
presentes representações da AVCFN foi expressiva. Se fôssemos relatar as atividades das SR, o rol seria muito 
maior.  
 
Obrigado por me ouvirem. 

 
 

EVENTOS OCORRIDOS A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2011 SERÃO RELATADOS NO 
PRÓXIMO RELATÓRIO DE ATIVIDADES, COMO MANDA O ESTATUTO 

 
FERNANDO DO NASCIMENTO 

Vice-Almirante (FN-Ref) 

Presidente Nacional 


