
 
ASSOCIAÇÃO DE VETERENOS DO CFN 

 
ATA DA 468º REUNIÃO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 
 Aos trinta dias do mês de janeiro de 2012, às 14h, reuniu-se a Diretoria Administrativa da 
Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais (DAdm), em sua sede, na Ilha das 
Cobras, RJ. Presidida pelo Contra-Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, presentes: Diretor 
Cultural Renato Rangel Ferreira, Vice-Diretor de Esportes José Antonio de Oliveira, Diretor 
Social Luiz Carlos Costa, Diretor de Patrimônio José Pedro da Rocha, Vice-Diretor de Patrimônio  
Antonio Paulo Torres Anvers, 1º Secretário Moisés Sarmento de Queiroz, 1º Tesoureiro João 
Joaquim Barroso, 2º Tesoureiro Eduardo Luiz da Silva, Assessor Recursos Visuais Francisco 
Alves, Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva, Assessor de Informática  Paulo 
Roberto Façanha.  Abertos os trabalhos, o Presidente deu as boas vindas na primeira reunião de 
2012, fez votos que todos tenham passado bem o período natalino, junto aos seus familiares. 
Tendo em vista o adiamento da reunião o Vice-Presidente não pode comparecer, tendo em vista 
compromisso na área médica. Tendo em vista a entrega do imóvel anteriormente ocupado, a Sede 
da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais passou a ser na Ilha das Cobras, 
Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20091-000. Cumprimentou a Diretoria de Comunicação pela 
rápida prontificação do jornal relativo ao quarto trimestre de 2011, já em distribuição, informando 
também sobre a última edição do Jornal Âncora Social que traz em sua edição várias matérias com 
Fuzileiros Navais. Informou que há muitas fainas pela frente, com destaque para as celebrações 
dos 40 anos da AVCFN, tecendo algumas considerações. Revista: foi constituído um grupo de 
trabalho para organizar as matérias, composto pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Diretor 
Cultural e pelo Diretor de Comunicação, contando com o apoio das SR e do Gabinete do CGCFN; 
as matérias estão em fase de produção e foram iniciados contatos com empresas para obtenção de 
patrocínio. Seminário: previsto para 3MAI, na sede da AVCFN, será precedido de um curso 
básico sobre Planejamento Estratégico Organizacional, entre fevereiro e abril, conduzido com o 
apoio da DAdm, cujo produto será a primeira versão do planejamento da AVCFN para os 
próximos dez anos; este planejamento será debatido no seminário, em grupos de trabalho que 
contarão com os participantes do curso, com representantes das SR e com Associados que 
estiverem presentes no seminário. O resultado será, então, o Plano Estratégico da AVCFN para 
2012-2022. Inscrições para o seminário serão realizadas pelo Comandante RENATO. 
Competições Esportivas: previstas para 2MAI pela manhã, serão organizadas por Comissão que 
tem como Presidente o Diretor de Esportes e será constituída por encarregados de cada 
modalidade – orientação, natação, corrida, tiro, tênis de mesa, aliado, dominó, futebol socyte e 
voleibol 4X4. As instruções em breve estarão no sítio da AVCFN. Concursos culturais (ensaio, 
contos navais, poesia e fotografia): instruções já prontificadas pelo comandante Renato estarão em 
breve no sítio da AVCFN. O Encontro de Veteranos (5MAI) será organizado pelo CGCFN e os 
demais eventos (atividades solidárias, cerimônia militar e sessão solene) estão em fase de 
concepção. Tendo em vista que o próximo jornal conterá informações sobre a Semana do 
Veterano, é preciso que seja distribuído na primeira semana de abril, assim, solicito à Diretoria de 
Comunicação que o fechamento do mesmo seja antecipado para o dia 15MAR, dia previsto para a 
sessão solene alusiva ao 204º Aniversário do CFN. O Presidente informou que foi feito contato 
com o Diretor da CMN sobre nosso calendário de eventos de 2012, o Espaço Marcílio Dias já está 
reservado para a AVCFN nos dias 18AGO (Pai Veterano) e 01DEZ (Festa Beneficente de Fim de 
Ano). Mas, o salão de festas, no dia 28ABR, previsto para Aniversariantes do Quadrimestre  
Recepção a Futuros Veteranos, já está reservado. Temos como opções realizar o evento na ARES 
São Gonçalo, no CEFAN ou na BFNRM, mantendo o dia, ou realizar na CMN em outro dia (dia 
de semana ou domingo). Sendo discutido e votado o dia 28 (sábado) no ARES de São Gonçalo. 
Foi informado ainda pelo Presidente que foi recebida carta do Veterano Aquino, que, estando 



baixado ao HNMD, relatou que recebeu apoio da Srª. Altenira, nossa Associada, que, juntamente 
com seu marido, o Veterano Ulisses, estavam fazendo sua visita periódica naquele Hospital, 
levando conforto aos Fuzileiros baixados. Neste mês tivemos as passagens de Comando das Bases 
de FN do Rio Meriti e da Ilha das Flores e em março será a vez do Batalhão Naval. Os 
Comandantes Rogério, Rossatto e Paulo Renato foram grandes apoiadores da AVCFN, pelo que 
propôs o Presidente que ambos sejam indicados ao CDC para o título de Associados Beneméritos. 
Proposta colocada em votação e aprovada por unanimidade. No próximo dia 6FEV haverá 
cerimônia alusiva ao aniversário da FFE, fomos convidados para participar com Pelotão 
Representativo, com 32 Veteranos, o Diretor Social está providenciando a relação com os nomes 
dos voluntários. A seguir informou que o Vice-Presidente elaborou normas para utilização dos 
cartões de estacionamento, sendo a seguinte: 1 – Os cartões de estacionamento (CE), emitidos pelo 
Batalhão Naval, destinam-se a facilitar o trânsito das viaturas de membros da DAdm, em objeto de 
serviço, pelas dependências do Comando do 1°  DN e Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 
(AMRJ ). 2 – A utilização dos CE será controlada pela Secretaria, por meio de Livro de Controle 
(LC). 3 – Os CE serão emprestados com autorização do Vice-Presidente e seus portadores deverão 
seguir, com rigor, as instruções abaixo listadas. a) Verificada a necessidade de solicitação do CE, 
deverá o interessado dirigir-se à Secretaria, com pelo menos 48 hs de antecedência do evento, e 
solicitar o seu empréstimo, assinando o LC. b) O CE deverá ser devolvido na Secretaria, no 
máximo 48 hs após o cumprimento da missão para a qual foi pedido o CE. c) Em caso de pedidos 
simultâneos que excedam o número de cartões existentes, os mesmos serão distribuídos de acordo 
com a prioridade da missão a ser cumprida. d) O detentor do CE será responsável pelo extravio ou 
danos ocorrido no mesmo. O Presidente Solicitou que fossem divulgadas em quadro de avisos e no 
site. O 1º Secretário Moisés Queiroz, solicitou que os membros da Diretoria Administrativa, ao 
preencherem o livro de presença, o façam de maneira legível para posterior comprovação das 
respectivas presenças. Apresentou ainda a relação de candidatos a associados da AVCFN, a saber: 
Belcrei Adir Campanharo, Alessandro Pires Pedreira, Cristian Dione Louzada, Albano 
Vasconcelos Valadares, Umbelino Moreira, Antonio Reis da Cruz, Luciano Arion Pinos Batista, 
Nelson Sandro de Azevedo, Reinaldo de Souza Freitas, Emanuel Freire dos Santos, Ismael Olimpo 
Batista de Oliveira, Margarida de Almeida Bispo, Paulo Eurico de Freitas, Rei Baltazar Mago de 
Nazareth, Nilo Dias de Freitas, Antonio Menezes Almeida, Aldemar Nunes Romero, Edson 
Justino da Silva, Sérgio Willians Malpele, Carlos Matos de Oliveira, Elio Leite da Silva, Cleones 
Pedro da Souza, Jorge José Saldanha, José Luiz Garcia Villar, Emerson de Almeida, Anderson 
Diogo Melo, Henrique Morato Very Junior. A seguir o tesoureiro apresentou a seguinte prestação 
de contas: 
DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA AVCFN   

 CONTA MOVIMENTO DA DAdM   

 SALDO DO MÊS ANTERIOR  R$     12.906,59  

 TOTAL DE RECEITAS:  R$     56.594,86  

 SALDO DO CAIXA  R$           971,83  

 TOTAL DE DESPESAS EFETIVAS  R$     62.186,15  

 SALDO QUE PASSA   R$        8.287,13  

 SITUAÇÃO DA CONTA CORRENTE  R$        7.770,84  

     

SITUAÇÃO DAS CONTAS NA CEF DA AVCFN   

     

 CONTA MOVIMENTO DA DIREÇÃO NACIONAL  

 SALDO DO MÊS ANTERIOR  R$        5.147,11  

 TOTAL DE RECEITAS (EFETIVAMENTE RECEBIDA)  R$     77.888,20  

 TOTAL DE DESPESAS (EFETIVAMENTE PAGAS)  R$     66.684,81  



 DESPESAS BANCÁRIAS  R$           317,74  

 SALDO QUE PASSA AO MÊS SEGUINTE  R$     16.032,76  

     

 SALDO DA POUPANÇA FR  R$   180.535,25  

     

 SALDO DA POUPANÇA PAPEM  R$        3.210,20  

     

 SALDO TOTAL DA DIREÇÃO NACIONAL  R$   199.778,21  

     

 CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO    

 VALOR  ACUMULADO    R$   154.330,83  

 VALOR  DA CARTA DE CRÉDITO (80/120)  R$   226.888,25  

  
Sobre o Consórcio, o Presidente informou que irá criar um grupo de trabalho, chefiado pelo Vice-
Presidente, para analisar o que fazer sobre o crédito. A seguir o Diretor de Esportes Veterano 
Lessa Gomes fez abordagem apresentando as dificuldade de comunicação com os associados para 
informarmos sobre as atividades da AVCFN, entre eles: dados de cadastro desatualizados, falta de 
um boletim mensal com a programação das atividades devido aos custos elevados para produzir e 
enviar um boletim pelo correio; e pouca prática do pessoal mais antigo com computador, o que 
dificulta que esse pessoal ir ao site da Associação. O nosso pessoal gosta do “olho no olho”. 
Assim, mesmo que a AVCFN venha a programar as mais interessantes atividades, terá enorme 
dificuldade para informar ao corpo social em tempo hábil. A maioria só ficará sabendo muito 
depois, dando a impressão de que haveria um grupo dos “sempre os mesmos” a quem as atividades 
estariam direcionadas, o que sabemos não ser a realidade. O nosso jornal, por ser trimestral, não 
consegue solucionar a questão.  Apresentando a proposta de criar uma comissão de até cinco 
pessoas para, num prazo de três semanas, apresentar ao Presidente alternativas para divulgação 
das atividades da AVCFN, de forma a solucionar as atuais dificuldades. Esse grupo também 
deverá apresentar alternativas simples e baratas para a AVCFN atenuar essa questão no curto 
prazo, até que as outras soluções, mais elaboradas, que venham a ser sugeridas, possam ser 
aplicadas. Campanha para aumento do número de associados: a AVCFN é uma entidade de peso e 
já tem um bom número de associados. Porém, o potencial de crescimento é muito grande, já que 
há muitos militares FN da reserva ainda não associados, bem como são relativamente poucos os 
associados que estão na ativa. O crescimento da Associação depende do desejo dos militares da 
reserva e dos militares da ativa se manterem ou de se tornarem novos associados. Os que já o são, 
não desejamos perdê-los, e os que ainda não são, deverão se sentir estimulados a se tornarem 
associados. Declarando ainda ser fundamental a recordação dos bons momentos que viveram no 
CFN e na Marinha, mas deve haver outras motivações que os façam, realmente, decidir por se 
associarem, de forma que possam dizer para sua família e seus amigos: “Vale a pena ser associado 
da AVCFN!” Essa é a melhor e maior propaganda que a AVCFN pode ter, o depoimento de seus 
membros e dependentes.  Junto com o aumento de associados vem o aumento da arrecadação. 
Com o aumento da arrecadação vem a melhora das atividades oferecidas aos associados e 
dependentes. Em conseqüência dessas últimas, vêm os comentários e elogios, que no boca-a-boca 
se espalhará, e de onde alcançaremos um número cada maior de pessoas que desejarão se associar, 
num círculo virtuoso. Propôs lançar oficialmente uma campanha para dobrarmos a quantidade de 
associados no período de um ano. Para tal, criar uma comissão específica de até cinco pessoas 
para estudar o assunto no prazo de três semanas, sugerindo ações ao Presidente de como realizar 
essa campanha. A seguir o Assessor Jurídico falou sobre atuação diminuta, desculpando-se por 
algumas falhas e informou que irá atuar de acordo com os demais membros da Diretoria 
Administrativa. A seguir o Assessor de Informática informou sobre o crescimento vertiginoso das 
visitas no sítio da AVCFN, o que demonstra o interesse dos associados sobre informações sobre a 



Associação. A seguir, às 15:35h, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e por não 
haver mais assuntos a serem tratados, deu por encerrada a presente reunião. E para constar, eu, 
Moisés Sarmento de Queiroz, Primeiro-Secretário, lavrei a presente Ata, que será assinada 
respectivamente pelo Senhor Presidente e por mim.  
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