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No dia 24 de novembro de 2011, durante a reu-
nião mensal da Diretoria Administrativa, na sede da
AVCFN, ocorreu à entrega dos certificados dos con-
cludentes da quinta turma do Curso Básico de
informática. O curso foi concebido pela Professora
LUCIANA de Almeida Sabóia, Oficial da Secretaria
da Comissão de Promoções de Oficiais, que iniciou
a primeira turma. Esta quinta turma foi conduzida
pelo Professor Eclaiton VENÂNCIO, Oficial do Co-
mando do Pessoal de Fuzileiros Navais. O curso
visa proporcionar aos Veteranos conhecimentos bá-
sicos de informática de modo que possam redigir
documentos simples e acessar a internet. Este é o

CURSO DE INFORMÁTICA
primeiro passo para que os bravos combatentes an-
fíbios de ontem, e de sempre, entrem na era digital,
realidade do presente que muito mais poderá ofere-
cer, a todos nós, no futuro. A sexta turma do Curso
Básico de informática será realizada no CIASC, ten-
do seu início previsto para o dia 27 de fevereiro de
2012. As inscrições para esta turma estão abertas,
bastando o contato com a Secretaria da AVCFN, por
meio do Assessor da Secretaria - Veterano Vilso
Carvalho, pelos telefones: 22333162 ou 2126-51707,
pela internet, enviando mensagem para a caixa pos-
tal avcfn@ecrj.com.br, ou pelo "fale conosco" no site
www.avcfn.com.br.

No dia 24 de novembro a AVCFN participou do Seminá-
rio "Construindo o Futuro", organizado pelo CPesFN, na
Casa do Marinheiro, com a finalidade de instruir e preparar
os militares que estão próximos a passar para a Reserva.

Além do estande e da ação de presença dos
Veteranos, participamos das palestras. O Alte
Elkfury fez a abertura e apresentação dos
palestrantes, Veteranos Ailson, Jaime Queiroz,
Vilso Saraiva, Mizael e Costa, os quais relata-
ram suas experiências na Reserva. Os depoimen-
tos prestados pelos palestrantes serviram tanto
para os Fuzileiros que estão em fase de passar
para a Reserva como para os Veteranos que par-
ticiparam do evento. Logo após, o Alte Elkfury
fez uma apresentação sobre a AVCFN, seguin-
do-se a participação do público com perguntas e
sugestões. Foi um evento muito proveitoso!

CONSTRUINDO O FUTURO

Veteranos presentes ao
Seminário Construindo Futuro

No dia 9 de dezembro, foi realizada a cerimô-
nia de formatura dos Cursos de Política e Estra-
tégia Marítimas (C-PEM) e Comando e Estado-
Maior para Oficiais Superiores (C-EMOS), da
Escola de Guerra Naval. O CMG (FN) Renato,
Diretor Cultural da AVCFN, concluiu o C-PEM com
Distinção, destacando-se, assim, entre todos os
formandos - Oficiais de outros Corpos e Quadros,
do Exército, da Aeronáutica e civis. O CC(FN)
Guadagnino foi o primeiro colocado entre os Ofi-
ciais FN no C-EMOS. Ambos foram agraciados
com Medalha, entregue pelo Comandante da Ma-
rinha. Bravo Zulu!

CURSOS DA ESCOLA DE
GUERRA NAVAL DESTAQUES

DE  OFICIAIS FN

O Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela
Alves (CIAMPA), onde nascem os Combatentes Anfíbi-
os da Marinha do Brasil, realizou em 16 de dezembro, a
cerimônia de formatura da Turma II-2011, constituída por
570 novos SD-FN.

NOVOS COMBATENTES
 ANFÍBIOS

Como sempre acontece, foi um evento marcado pela
emoção dos concludentes do Curso e de seus familia-
res, inclusive alguns Veteranos FN, tendo em vista a
conquista alcançada, e pelo sentimento do dever cum-
prido por parte do Comandante e Tripulação do CIAMPA,
testemunhado por Comitiva da AVCFN.

O primeiro colocado da Turma foi o SD-FN Victor
Hugo Conceição Pinto e o SD-FN Gabriel Victor Ma-
chado de Moraes foi distinguido com o prêmio AVCFN
por sua atuação destacada no estudo e na prática da
Liderança.

Aos novos SD-FN as boas vindas à fascinante e
empolgante carreira na Marinha, como Fuzileiro Naval.

ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

Cerimônia de juramento à Bandeira

AVCFN FIRMA CONVENIO COM O CURSO ADSUMUS
Conforme publicado na edição n0 3 de "O Veterano", a AVCFN firmou convênio com o Curso ADSUMUS.

Confira no site a lista dos cursos preparatórios. Informações também na secretaria da AVCFN.

ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DO CDC
No dia 24 de novembro foi realizada, na Sede da

AVCFN, a eleição (por aclamação) e a posse da Mesa
Diretora do CDC para o biênio 2011-2013, tendo em
vista que somente uma chapa foi inscrita.

Constituição da chapa:
Presidente: Vice Alte (FN-Ref) Fernando do Nascimento
Vice-Presidente: Vice Alte (FN-Ref) Moacyr Monteiro
Baptista
Secretário: CC (T-RM1) Juvenal Veríssimo Bulhões
Membros:  2ºTen (RM-2) Umberto Bastos Baptista

        SO (FN-Ref) Antoninho Sancha de Paiva
        SO (FN-Ref) Dias Walter Martins Moscoso
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Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos,
É com muito orgulho que, pela primeira vez, utilizo

este espaço para dirigir-me a todos que nos prestigiam
com a leitura deste Jornal - os Associados e os que de-
sejam ser Associados...

Inicialmente reafirmo meu compromisso feito no dia
da posse: "É com muito orgulho e invocando a proteção
de Deus que assumo a Presidência Nacional da AVCFN
para o BIÊNIO 2011-2013, período em que me dedicarei
a continuar a singradura dos que ocuparam esta marcante
posição da AVCFN". Este compromisso é também um
desafio - suceder ilustres Chefes Navais que ocuparam
este posto, em especial o mais recente, a quem sucedo,
o estimado Almirante Fernando.

Para tanto, além da já citada proteção de Deus, con-
to com alguns pilares de sustentação, com os quais as
jornadas serão mais amenas. O primeiro e mais impor-
tante é a participação dos  Associados, tanto compare-
cendo aos variados eventos a serem organizados como

apresentando sugestões e apontando oportunidades
de melhorias. Para isso, vários canais estarão dis-
poníveis, tais como contatos com os integrantes da
Diretoria Administrativa, em especial com o Ouvidor,
e-mails para o "faleconosco" do sítio na Internet e a
pesquisa de opinião também disponível no sítio, en-
tre outros. Lembre-se que o importante é sua contri-
buição, pois o Associado é o nosso principal foco.

O segundo pilar é o trabalho silencioso e eficien-
te dos membros da Diretoria Administrativa e das
Diretorias Regionais, a quem agradeço pela dedica-
ção voluntária. Sem esse exemplo de espírito de
corpo não haveria condições de atender as expecta-
tivas demandadas pelos Associados, que ocupam
posições nos mais distantes rincões.

O terceiro pilar é o vínculo com nossa querida Mari-
nha, vínculo este que só é possível graças ao apoio
que a AVCFN tem recebido do Comandante-Geral do
CFN, dos Almirantes, dos Comandos de Força e de

OM do CFN, bem
como dos Distritos Na-
vais e das Diretorias de
Saúde e de Assistên-
cia Social da Marinha.
As demonstrações de
apreço recebidas mos-
tram que esse apoio
continuará, aumentan-
do ainda mais o prestí-
gio da Associação.

O Calendário de
Eventos - 2012, publi-
cado nesta edição, mostra a grandiosidade do desa-
fio que temos pela proa, em especial a celebração
do 40º Aniversário da AVCFN, mas, com o suporte
dos pilares já mencionados, estou certo que será
mais um ano bem sucedido para nossa Associação.

ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

Como parte das comemorações dos 203 anos
do Corpo de Fuzileiros Navais foi inaugurado no
Museu Nacional de Belas Artes o XVIII Salão de
Artes Plásticas do CFN. O Salão contou com
96 obras selecionadas por comissão formada

XVIII Salão de Artes Plásticas do CFN

Veterano José Carlos recebe premiação Obra  premiada "Projeção Anfíbia"

No último dia 18 de novembro, após a cerimônia
que comemorou o Dia da Bandeira, o lutador de
Artes Marciais Mistas (MMA) Rodrigo Antônio No-
gueira, o Minotauro, foi agraciado com a Medalha
Amigo da Marinha, concedida pelo Comandante-
Geral do Corpo de Fuzileiros Navais.

"Fiquei emocionado. É uma responsabilidade a
mais, um compromisso com o povo brasileiro, de
lutar pelo Brasil. E, para mim, isso é um estímulo
maior para treinar e fazer o meu melhor. Se tiver
oportunidade, sempre que lutar falarei dos fuzileiros
e da Marinha do Brasil. Tenho orgulho de ser brasi-
leiro e o povo também deve ter", vibrou o lutador.

por personalidades da Sociedade Brasileira
de Belas Artes e do Comando Geral do CFN.
O Veterano José Carlos  Mendes da Costa
recebeu Prêmio Destaque por sua obra "Pro-
jeção Anfíbia" .

  Minotauro recebe Medalha
de Amigo da Marinha

Alte.Esq. FN) Guimarães - ComGerCFN   faz
aposição da Medalha

VETERANO DESPORTISTA
Foi realizado na Vila Olímpica em Nova Iguaçu, no

dia 12 de novembro de 2011 o "Torneio de Tênis de

Mesa Top 16 - Edição 2011", na qual participou como

competidor o Veterano Eduardo Silva. Este torneio

reuniu os 16 atletas mais bem pontuados de todos os

torneios realizados em 2011. O Veterano Eduardo

obteve a 9ª colocação geral. Na ocasião envergava a

camisa da OM Comissão de Promoções de Oficiais.
Veterano Eduardo e as Medalhas conquistadas
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FESTA BENEFICENTE DE FIM DE ANO
Mais uma vez a AVCFN promoveu um marcante

evento para, conforme seu Estatuto, reunir e unir seus
Associados, dependentes e amigos. Assim, no dia 3
de dezembro cerca de 700 pessoas participaram da
Festa Beneficente de Fim de Ano de 2011, evento
que, além de agradável confraternização, demonstrou
o quanto o Veterano é solidário, pois foram arrecada-
dos 353 kg de gêneros não perecíveis. O material,
recebido e organizado pelo Diretor de Assistência,
Veterano Ulisses, foi doado à Associação de Assis-
tência Social Instituto Iolanda Duarte, localizada em
Petrópolis e indicada pelo Serviço de Assistência
Social da Marinha (SASM), tendo em vista o trabalho
que faz em prol da Família Naval.

Este ano tivemos algumas novidades. A primeira
é que os Associados receberam seu convite gratuita-
mente e seus dependentes - cônjuge e filhos entre
10 e 18 anos - pagaram metade do valor do convite.
Além disso, os Associados aniversariantes do tercei-
ro trimestre puderam levar dois convidados sem pa-
gar, pois a confraternização serviu também para ho-
menagear estes Associados.

A segunda novidade foi por conta do local, o Es-
paço Marcílio Dias, da Casa do Marinheiro (CMN),
com dimensões e ventilação apropriadas para pro-
porcionar ótimas condições de conforto aos presen-
tes. É importante ressaltar o valioso apoio da Direção
da CMN - mais uma vez o Comandante Landim mos-
trou que é um verdadeiro Amigo do Veterano.

Para motivar a participação dos Associados, foram
sorteados brindes, doados pela Secretaria da Comis-

são de Promoções de Oficiais (CPO) e pelos seguin-
tes Comandos e OM subordinadas: Comando do Pes-
soal de Fuzileiros Navais, Força de Fuzileiros da Es-
quadra e Comando do Material de Fuzileiros Navais. A
participação da Tripulação da Secretaria da CPO, que
aproveitou o evento para realizar sua festa de fim de
ano, foi mais uma novidade, mostrando que outras OM

poderão, no futuro, unir-se à AVCFN nas celebrações
de fim de ano, tirando proveito da estrutura logística e
demais facilidades articuladas pela Associação.

O Conjunto Fuzibossa mais uma vez foi bri-
lhante, contribuindo sobremaneira para o sucesso
da Festa, graças ao profissionalismo e à dedica-

ção de seus integrantes, que, com repertório ao
agrado dos presentes, alegrou a todos e permitiu
que os pés-de-valsa fizessem belas apresenta-
ções.

 O Bufê Collaço assegurou fartura e muito boa
qualidade no almoço, um churrasco 'na marca'.

Enfim, foi mais um evento que demonstrou o
esforço e a dedicação da Diretoria Social, à fren-
te o Veterano Costa, que, mesmo enfrentando
grandes dificuldades, não esmoreceu e deu mais
um exemplo de como deve se portar um Fuzileiro
diante de situações adversas. Sua equipe desta
vez foi reforçada pela Comandante Nilcéa e as
demais meninas do núcleo de implantação da Ala
Feminina do Rio de Janeiro, além do eficiente
apoio dos funcionários da Secretaria, e contou
com a supervisão do Vice-Presidente, Comandan-
te Nunes. Também deve ser registrada a atuação
do Diretor de Patrimônio e seu Vice, Veteranos
Rocha e Anvers, que montaram um concorrido
estande com material para venda e banners com
fotos de atividades da  Associação.

Aos participantes, os agradecimentos pela pre-
sença e os cumprimentos pelo comportamento
impecável. Aos que não compareceram, que re-
gistrem em suas agendas os eventos que serão
em breve divulgados no Calendário de Eventos
para 2012.

Segue uma nota recebida pelo Vice-Diretor de
Comunicação Lucena, por e-mail, do Veterano
Wanderley:

 “Boa Tarde Lucena
Gostaria por seu intermédio de parabenizar à bri-

lhante festa dos Veteranos. Gostaria que todas que
todas às vezes fossem iguais à deste ano. “Muito
boa.”

Coleta de donativos a serem doados

Comandante Nilcéa sempre colaborando

Fomos todos nós que passamos um dia agradá-
vel, num ambiente de total cordialidade, típica dos
Fuzileiros Navais de Sempre.

Serviços de primeira linha

ADSUMUS
Feliz Natal! Feliz Ano Novo!

AVCFN

Aqui agente se encontra  mesmo

Quem  tem sorte encontra amigos e é sorteado

O grande sorteado foi?



OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO DE 2011

2030  Aniversário  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais

FIQUE POR DENTRO / NOTÍCIAS DA AVCFN

5O VETERANO

Atividades das SEDES REGIONAIS

Em cerimônia ocorrida na Sede SR da AVCFN-
Salvador, situada no Grupamento de Fuzileiros Navais
de Salvador, tomou posse a Diretoria Administrativa
para o biênio 2011/2013. Assumiu a Presidência o
Veterano José Vicente das Virgens Filho.

Agradecemos ao Veterano Edvaldo Alves Santana
pelos bons serviços prestados enquanto esteve à frente
da AVCFN-SR-Salvador e formulamos votos de pronto
restabelecimento na capital baiana.

A todos desejamos bons ventos e mares tranquilos!

Salvador-BA
SR URUGUAIANA HOMENAGEIA O HERÓI DE SEBASTOPOL

No dia 07 de dezembro e 2011, data em que foi
reverenciado o 147º Aniversário da Batalha de
Paissandu (1864), foi instalado no Trevo dos Fuzi-
leiros Navais, na cidade de Uruguaiana, o busto do
2º SG-FN Francisco Borges de Souza, "O Herói de
Sebasto-pol", no monólito erigido para esse fim.
Naquele combate, o SG-FN BORGES, mesmo fe-
rido, assaltou com os seus comandados a posição
fortemente defendida, permitindo, assim, a conquis-

ta daquela 'praça-forte', mais tarde denominada
Forte de Sebastopol.

A Lei de criação do monumento foi proposta
pelo Veterano Elevi Cortelini, que presidia a As-
sociação de Fuzileiros e Marinheiros da Reser-
va de Uruguaiana à época. A Lei Municipal nº
2.447/94 foi sancionada pelo Executivo Munici-
pal e a inauguração formal deverá ocorrer em
março de 2012.

No dia 10 de novembro,Comitiva da AVCFN consti-
tuída por 27 Veteranos visitou os canteiros de obras
do Projeto de Desenvolvimento de Submari-nos
(PROSUB) no município de Itaguaí-RJ. Re-cepcionados
pela Equipe de Fiscalização das Obras da Marinha e
pela Gerência da ODEBRECHT, a visita começou por
uma apresentação e distribuição de material informa-
tivo sobre o complexo em construção.

O PROSUB é um projeto estratégico da Marinha
do Brasil e tem por objetivo final a construção de sub-
marinos brasileiros. Na primeira fase da obra será cri-
ada uma estrutura para construção dos submarinos,
formada pela Unidade de Fabricação de Estruturas Me-
tálicas (UFEM) e pelo Estaleiro e Base Naval (EBN)
para montagem, lançamento, operação e manutenção
dos submarinos.

O primeiro canteiro de obra visitado foi o da cons-
trução da UFEM.

Na sequência foi visitado o segundo empreendi-
mento, Estaleiro e Base Naval para construção, ma-
nutenção e apoio às operações dos submarinos con-
vencionais e de propulsão nuclear. Vista do projeto no lado Norte da Ilha da Madeira

Veteranos visitam o
PROSUB

Recepção aos Veteranos

No período de 17 a 20 dezembro uma comitiva da
AVCFN deslocou-se para São Paulo, a fim de cumprir
uma série de eventos na capital e no interior: Cerimô-
nia de ativação da Seção Regional e visita às instala-
ções do Centro Experimental de Aramar (CEA) - Iperó.

No CEA os Veteranos participaram o cerimonial
do Dia da Bandeira, da entrega dos prêmios do con-
curso Cisne Branco e da entrega do Pavilhão Nacio-
nal às escolas presentes no cerimonial.

Através de palestras proferidas por oficiais lotados
no CEA a comitiva tomou conhecimento das ativida-
des desenvolvidas ali desenvolvidas, seguida de visita
às instalações, dentre elas a da Companhia de Defesa
Química,Biológica e Nuclear de Fuzileiros Navais, que
tem como missão prover a segurança das instalações
do CEA. Os Fuzileiros Navais realizaram uma demons-
tração com seu Pelotão de Cães, animais especial-
mente treinados para o cumprimento da missão.

Fizeram parte das atividades culturais dos Vetera-
nos visita aos museus: Museu do Futebol  - segun-
do os frequentadores "um verdadeiro show de bola"; A
trajetória do futebol brasileiro é apresentada com a
utilização de recursos audiovisuais interativos. As tor-
cidas são apresentadas em grandes telões que se
confrontam como nos estádios. A história das Copas
é relembrada em modernos totens que exibem fotos
marcantes destas competições;

Museu da Língua Portuguesa - Que atrai os visi-
tantes pelo seu padrão de excelência, tecnologia in-
teligente de apoio às atividades interativas, permitem
conduzir a aprendizagem da língua portuguesa atra-
vés de uma atividade lúdica. As gírias, jargões etc.,
apresentadas em longo painel audiovisual fazem os
visitantes conhecedores de nosso idioma. Na Praça
da Língua os versos que são projetados nas paredes
fluem de caixas de som. Assim é este museu.

No dia 20, após as despedidas dos companheiros
da SR São Paulo, os Veteranos empreenderam via-
gem de volta.

 Registra-se que a viagem de ida e de volta à "Ci-
dade da Garoa" foi embalada pelo coral cantando a
Canção da AVCFN sob a regência do Comandante
Roberto. O Coral é uma ideia, que tal?

Viagem a São Paulo

O CIASC realizou mais uma bela cerimônia, no dia
12 de dezembro de 2011, quando 762 Oficiais e Pra-
ças concluíram os Cursos de Aperfeiçoamento para
Oficiais, Aperfeiçoamento para Sargentos, Especiali-
zação e Comandos Anfíbios.

Receberam o Prêmio AVCFN de Liderança:
-CAOCFN: CT(FN) ADELTON FERREIRA DIAS
-C-Ap-SG: 3ºSG-FN-IF UBIRAJARA GONÇALVES

DOS SANTOS
-C-Espc: CB-FN-IF CLEITON MENEZES SANTOS
BRAVO ZULU ao CIASC por mais esta etapa de

capacitação de Combatentes Anfíbios para a Marinha
do Brasil, fortalecendo o espírito de corpo de gera-
ções de Fuzileiros Navais e cultivando nossos valo-
res: HONRA, COMPETÊNCIA e DETERMINAÇÃO.

Encerramento do Ano Letivo no Centro de Instrução
Alte. Sylvio de Camargo (CIASC)
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CEFAN ORIENTA GRUPO DE CAMINHADA E CORRIDA
No dia 22 de outubro, com o sempre valioso apoio

do CEFAN, Grupo de Veteranos da AVCFN recebeu
orientações para prática de corridas e caminhadas.
Na oportunidade o Tenente Franco proferiu excelente
palestra sobre a importância da atividade física para a
saúde, seguida de orientações técnicas sobre corri-
da e caminhada - o que fazer antes, durante e depois
destas atividades físicas. A seguir os Veteranos prati-
caram os ensinamentos, guiados pela judoca faixa-
preta Alessandra - e ai de quem não seguisse as ori-
entações dela...

Esta foi à primeira reunião do Grupo de Caminha-
da e Corrida, constituído por Veteranos e seus famili-
ares, para os encontros mensais, apoiados pela
AVCFN. As próximas reuniões do Grupo e os locais
de encontro serão divulgados na página da AVCFN na
internet. Ligue para a Secretaria e dê seu nome ao
Veterano J. Antonio: (21) 2126-5107 e 2233-3162.

Veterano! Venha participar do nosso Grupo, vamos
cuidar da nossa saúde!

Alte. Elkfury - Vice-Presidente da AVCFN e TEN Franco

Para finalizar as atividades físicas e repor as
energias foi servido um saboroso lanche, oferta
do nosso Centro de Excelência em Educação Fí-
sica, cujo Comandante, Contra-Almirante (FN)
Fernando e seu Imediato, CMG (FN) René, estão

sempre contribuindo com a AVCFN. O CEFAN
apóia nossa Associação no projeto "Veterano em
Forma" envolvendo a hidroginástica, ginástica e
caminhada, as práticas são realizadas as ter-
ças e quintas-feiras às 09h.

Orientadores e Veteranos reunidos

O Veterano Maestro Jurandir Florentino recebeu o
título de Cidadão Recifense no dia 15 de setembro de
2011, coincidentemente na data do seu 81º aniversário,
proposto pelo Vereador Almir Fernando. Compareceram
ao ato na Câmara Municipal do Recife uma representa-
ção da Marinha, formada por oficiais e praças, vários
Veteranos Fuzileiros Navais, cinco bandas de música
militares (Exército, Força Aérea e Polícia Militar de
Pernambuco) e Civis (Banda de Música do Maestro
Ademir Araújo e por fim a Filarmônica da Cidade de São
Pedro - RN, a qual tem o nome do homenageado: "Filar-
mônica Maestro Jurandir Florentino"). Também presen-
te uma delegação de conterrâneos com finalidade de
engrandecer ainda mais o título a ser recebido. Ao Vete-
rano Jurandir Florentino nosso "Bravo Zulu!".

Foto: Val Santana

CIDADE DO RECIFE
HOMENAGEIA VETERANO

Solenidade de
Entrega do

Titulo Cidadão
do Recife ao

Maestro
Jurandir

Florentino

VIAGEM A BRASÍLIA E FORMOSA
No período de 28 a 30SET, Veteranos participa-

ram dos exercícios da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra (FFE) em Formosa-GO, visitando, também, o
Museu da Força Expedicionária Brasileira (FEB),
Museu do Automóvel "Jeep Day" e outros eventos de
caráter social e recreativo.

O Comandante Sobreira, como sempre faz,
recepcionou muito bem os Veteranos, que assisti-
ram a tiros de artilharia, lançamento de Veículo Aé-
reo Não Tripulado (VANT), transporte de suprimen-
tos por helicópteros e progressão de blindados com
apoio de Infantaria.

Recepção aos Veteranos Progressão de blindados

- Participamos aos nossos Associados que no
último dia 11 de novembro, um grupo de Veteranos,
a convite do Sr. Comandante da Base Naval de
Natal, Capitão-de-Mar-e-Guerra Flávio Macedo Bra-
sil, participou da cerimônia presidida pelo Exmº.
Sr. Comandante do 3º Distrito Naval - Vice-Almi-
rante Airton Teixeira Pinho Filho, em comemora-
ção aos 93 anos do Armistício da Primeira Guerra
Mundial.

AVCFN-SR-Natal - Eleição e Posse da Nova Diretoria para o
biênio 2011/2013  - No dia 27 de outubro de 2011,
foi realizada uma reunião extraordinária, coorde-
nada pelo presidente do Conselho Fiscal da
AVCFN-SR-Natal, Veterano Affonso Henriques Cor-
te Real Nunes , quando foram reeleitos o Presi-
dente e o Vice-Presidente respectivamente, Vete-
rano Roberto Firmino Soares e Veterano José
Medeiros Santos, os quais indicaram, na mes-
ma data, os nomes dos Veteranos que integrarão
a Diretoria Administrativa para o biênio.

Errata - Edição Nº 04:
1- Na página 4 onde se lê " - Salvador: Veterano Edilson Alves de Soula
leia-se Edson Alves de Souza;
2- Na matéria "Mudança da Secretaria para a Ilha das Cobras", onde se
lê R$ 30.000 leia-se R$ 30.000,00.
3- No endereço para correspondências: Onde está Associação dos
Veteranos leia-se Associação de Veteranos do CFN.
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ATIVAÇÃO DA SEDE REGIONAL DA  AVCFN EM SÃO PAULO
No dia 17 de novembro foi realizada uma As-

sembléia Regional Ordinária da AVCFN, no Coman-
do do 8º Distrito Naval, presidida pelo Vice-Almi-
rante Luiz Guilherme de Sá Gusmão, para criação
da Seção Regional São Paulo e eleição e posse
da primeira Diretoria Administrativa Regional, pre-
sidida pelo Veterano Eduardo Donizeti Marquini, e
do Conselho Fiscal, presidido pelo Veterano

Mesa Diretora da ativação da
 SR AVCFN-São Paulo

Cerimônia de entrega do Guião da SR São PauloAutoridades e membros da primeira Diretoria

Neste último trimestre a AVCFN participou de
Exposições de Carros Antigos, militares e civis,
em várias regiões do Estado do Rio: em Itaipava

AVCFN NAS EXPOSIÇÕES DE VEÍCULOS ANTIGOS

Vista da exposição

Recolhimento de donativos pela AVCFN

- Parque de Exposições -"II Exposição Imperial de
Viaturas Antigas Militares"; Forte de Copacabana -
"4º Encontro de Veículos Militares";  Comando da
Tropa de Reforço - "Exposição de Carros Antigos".

Nos eventos as Equipes da AVCFN coletaram
donativos  para instituições beneficentes.

Os Vetera-
nos montaram
mostruários so-
bre as ativida-
des desenvolvi-
das pela AVCFN
e para venda de
brindes e cap-
tação de novos
Associados.

Augusto Luiz Degani. O Vice-Almirante (FN-Ref.)
Fernando do Nascimento representou o Presiden-
te do Conselho Deliberativo e Consultivo no cum-
primento do protocolo previsto no Estatuto e no
Regimento Interno da AVCFN para estes eventos.

Considerando-se a recente criação da Seção
Regional de Belém, em cerimônia presidida pelo Vice-
Almirante Rodrigo Otávio Fernandes de Honkis, em

23 de setembro do corrente ano, a AVCFN passa a
contar com nove Seções Regionais, o que represen-
ta melhores condições de apoio aos Veteranos resi-
dindo em diferentes Estados. Vale ressaltar que esta
estruturação regional da AVCFN só é possível gra-
ças ao valioso apoio dos Comandos dos Distritos
Navais e dos Grupamentos de Fuzileiros Navais.

Para 2012 a meta é a ativação da SR Ladário.

VETERANOS PARTICIPAM DE ADESTRAMENTO NO CADIM
O Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia

(CADIM) tem o propósito de contribuir para o
aprestamento de Forças Navais e de Fuzileiros Na-
vais, e para a preservação do Patrimônio da Marinha
na Ilha da Marambaia.

Como no Corpo de Fuzileiros Navais os "Fuzilei-
ros de Sempre" caminham irmanados com aqueles
que estão em atividade, uma de comitiva da AVCFN
constituída por 27 Veteranos participou de programa
de adestramento no CADIM no período de 8 a
10NOV2011.

As seguintes atividades de instrução teórica e prá-
tica foram realizadas: Orientação e navegação ter-

restre, com realização de pista diurna em equipe;
Primeiros Socorros; Simulador de Tiro de armas or-
gânicas de um Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais (BtlInfFuzNav); Prática com Embarcações de
Desembarque Pneumáticas.

Fundamental para o sucesso do evento foi a atua-
ção do CADIM e do BtlOpEspFuzNav, nosso Bata-
lhão Tonelero. Foi mais uma oportunidadepara os Ve-
teranos mostrarem aos mais novos exemplos de apre-
ço pela Marinha e pelo CFN, participando dos eventos
com empenho e vibração, sem esquecer-se da "guer-
ra de Marinha" nos momentos de descontração.

Instrução com Embarcação de Desembarque
Pneumática (EDPN)
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Naquele mesmo dia, em
reunião da Diretoria Admi-
nistrativa, o Presidente Na-
cional aprovou a "Canção da
AVCFN" e instituiu a Meda-
lha "Mérito da AVCFN".

A "CANÇÃO DA
AVCFN", letra de Deildo dos
Santos e música de Julião
Adelino Barbosa, foi seleci-
onada por concurso conduzido por Comissão
Julgadora designada pelo ComGerCFN. Letra, áudio
e partituras estão disponíveis no sítio
www.avcfn.com.br.

A Medalha "Mérito AVCFN" é destinada a milita-
res, civis e instituições civis ou militares, nacionais ou
estrangeiros, como reconhecimento por relevantes ser-
viços prestados à AVCFN e será entregue, anualmen-

Comemoração do Dia do Inativo da Marinha

Veterano recebe Distintivo do C.Alte. (FN) Elkfury,
Vice-Presidente da AVCFN Veteranos garbosamente exibem seus Distintivos

Corte do bolo comemorativo do Dia do Inativo

Medalha do Mérito
da  AVCFN

 PROJETO MEMÓRIA

Policial Militar serviu no
Corpo de Fuzileiros Navais

No dia 29 de novembro, o Segundo-Tenente
PMRJ - Ronald Cadar Martins de Oliveira, lotado no
Batalhão de Choque da Polícia Militar do Rio de
Janeiro e integrante da operação que culminou com
a prisão do traficante Antônio Bomfim Lopes, o
"Nem" da Rocinha, visitou o Comandante-Geral do
Corpo de Fuzileiros Navais,  Almirante de Esquadra
(FN) Marco Antônio Corrêa Guimarães.

O Tenente Cadar, que serviu ao Corpo de Fuzi-
leiros Navais no período entre 2005 e 2008, deu um
exemplo marcante de profissionalismo, durante a
citada operação, ao recusar proposta de suborno
no valor de um milhão de reais, oferecida pelos com-
parsas do traficante. O Oficial destacou que sua
conduta é decorrente de sua formação familiar e da
formação que recebeu no Corpo de Fuzileiros Na-
vais e na Polícia Militar do Rio de Janeiro.

Com a finalidade de obter subsídios sobre a His-
tória da AVCFN, foi desenvolvido o Projeto Memória
entre os meses de setembro e outubro, conduzido
pela Professora Fernanda das Graças Corrêa, his-
toriadora indicada pela DPHDM.

O projeto incluiu pesquisa documental nos ar-
quivos da AVCFN e no Museu do CFN, bem como
entrevistas com EX-PRESIDENTES e Associados
Fundadores, realizadas na Sede, oportunidade para
todos conhecerem nossas atuais instalações na Ilha
das Cobras.

VETERANOS EM
MARATAÍZES-ES

No dia 27 de novembro 28 Veteranos da AVCFN e
a Dra. Icléia, historiadora convidada, conduzidos pela
Capitão-de-Mar-e-Guerra (T-RM1) NILCÉA NOBLE,
seguiram para Marataízes - ES com dois propósitos:
Acompanhar o treinamento dos Fuzileiros Navais que
irão compor o próximo contingente da Força de Paz
da ONU, no Haiti; Participar da pesquisa etnográfica
sobre a AVCFN trabalho a cargo da Drª. Icléia
Rodrigues de Lima e Gomes, historiadora da Univer-
sidade Federal de Mato Grosso.

te, em Sessão Solene alusiva ao Aniversário da AVCFN.
No mesmo sítio acima citado estão as Instruções para
Concessão e imagens da Medalha e seu Diploma.

Produzido pela Prof.ª Fernanda, o relatório será
incluído no Livro Histórico da AVCFN e um resumo
do mesmo constará do livro AVCFN 40 Anos.

Obituário do 4 0 Trimestre de 2011
Gilson Januário Pereira
Antônio Seabra Coelho
Claudenir Canal Martins

Rubens Duarte Melo
 José Silvino Neto
 Rodevi Bartolomeu da Silva


