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Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro 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: o Vice-Presidente Edison da Silva Nunes Filho, Diretor Cultural Renato Rangel 
Ferreira, Diretor de Comunicação José Carlos Mendes da Costa, Vice-Diretor de Comunicação 
Lucio Fernandes de Lucena, Diretor de Assistência Ulisses Vilela de Lima, 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, Assessora do Projeto Veterano Solidário Nilcéa Aparecida Noble Santos, Assessor para 
Recursos Visuais Francisco Alves, Assessor da Secretaria Vilso Carlos Gomes Saraiva, Assessor 
de Informática Paulo Roberto Façanha, Assessor do Projeto Veterano em Forma José Carlos 
Espíndola. Abertos os trabalhos, o Presidente cumprimentou os Veteranos que contribuíram para o 
sucesso que foi o segundo Encontro do GCC (Grupo de Caminhada e Corrida), no Aterro do 
Flamengo, dia 25, em especial a Diretoria de Esportes, à frente o Comandante Lessa Gomes e o 
incansável J. Antonio. Disse que envieou mensagem de agradecimento ao BtlNav pelo valioso 
apoio prestado. O próximo Encontro está previsto para o dia 24 de março, na Quinta da Boa Vista, 
e, em abril, poderá ser junto com a Corrida do Corpo de Intendentes, dia 29 de abril, como ocorreu 
na Corrida do CFN em 2011, ou em Niterói, mais detalhes serão informados posteriormente. Dia 
27, o Presidente e a comandante Nilcéa foram recebidos pela Coordenadora das Voluntárias Cisne 
Branco no Rio de Janeiro, para tratar da participação nos projetos desenvolvidos em prol do nosso 
pessoal, em breve serão divulgadas oportunidades para que possamos levar adiante o Projeto 
Veterano Solidário, importante para mostrar a atuação da AVCFN em ações de responsabilidade 
social. Ontem teve início o Curso Básico de Planejamento Estratégico Organizacional, realizado 
com o apoio da DAdM, ao final do qual teremos a primeira minuta do PEO AVCFN 2022. A 
próxima aula será no dia 7 de março, às 14hs, na Sede. No próximo dia 7 também haverá a 
cerimônia militar alusiva ao aniversário do CFN, participaremos com um Pelotão Representativo. O 
Presidente incentivou a participação de todos, com uniforme – camisa vermelha – mesmo os que 
não estiverem no Pelotão, pois haverá, logo após a cerimônia, uma foto junto ao Memorial dos 
Fuzileiros para a Revista AVCFN 40 Anos. Ainda pelo aniversário do CFN haverá Missa na Igreja 
da Candelária dia 8 às 10hs, Culto na Catedral Presbiteriana dia 14 às 10hs e Visita aos baixados no 
HNMD, no dia 15 às 10hs. Informou ainda o Presidente que sexta feira próxima (dia 09) a CPO irá 
fazer uma reunião na sede da AVCFN, realizando a despedida de três integrantes daquela OM, dois 
sargentos que passaram para o QOA, um desses, o SG ALEXSANDRES, que muito tem nos 
ajudado, e a despedida do Serviço Ativo do SO-FN-ES FAÇANHA, que em breve estará atuando 
como TTC na CPO. No próximo dia 19, às 16h30, teremos a inauguração do Posto de Atendimento 
de Inativos do CPesFN, ao lado da Sede e, às 17hs, a Sessão Solene alusiva ao Aniversário do CFN. 
Já foram expedidas instruções sobre os preparativos e distribuição de convites. Esta vez, os convites 
serão limitados, tendo em vista a restrição de espaço aqui na Sede. Serão convidados, da AVCFN: 
Mesa Diretora do CDC; DAdm e Funcionários; Veteranos com mais assiduidade nos eventos, em 
especial com Pelotão Representativo; e ex-Presidentes. Serão convidados também: CM; CEMA; 
Diretores de OM próximas – CPMM, HCM e PM; CBSM e ATA; Instrutores do Projeto Veterano 
em Forma; Assistente Social do CPesFN; Motorista do ônibus do BtlNav que normalmente tem 
apoiado nossas Comitivas; e agraciados com o Título de Benemérito, VAlte Rodrigo, CMG(FN) 
Rogério, CMG(FN) Paulo Renato e CMG(FN) Rossatto. Representando o CFN teremos: 
ComGerCFN e demais Alte (FN) da Ativa; e Comandantes de Unidades, Imediatos e CEM que 
sejam do posto de CMG. Serão expedidas pela Secretaria da CPO mensagens ao 1ºDN e OM 



próximas alertando sobre o evento, para facilitar estacionamento e ingresso da empresa a ser 
contratada para apoiar a confraternização. A seleção da empresa está em andamento, conduzida pela 
Diretoria Social. O Comandante Nunes coordenará e supervisionará a execução das ações, visto que 
há tarefas para vários setores. O Comandante da FFE, Alte Fernando Antonio, convidou Comitiva 
da AVCFN para acompanhar o exercício daquela Força na Marambaia, ADEST-EQ-FFE, após o 
dia 19 de março, com um dia na área de adestramento, incluindo pernoite em barraca, e outro no 
CADIM, com prática no simulador de tiro e pernoite naquela OM. Considerando que no dia 23 de 
março haverá a passagem de comando do BtlNav, na qual participaremos com Comitiva, tendo em 
vista o grande apoio que temos recebido, proponho o período 26 a 28 de março. Voluntários entrar 
em contato com o J. Antonio. Continuam os preparativos para a Semana do Veterano, a 
programação já foi divulgada pelo site e, em BONO, a realização dos concursos. A edição janeiro-
fevereiro do jornal também divulgará todos os eventos, em especial a questão dos convites. Em 14 
de abril haverá um evento da Primeira Turma do QAFP, no CADIM, coordenado pela Comandante 
Nilcéa, que poderá contar também com uma Comitiva de Veteranos – voluntários entrar em contato 
com a Secretaria, que depois repassará à comandante Nilcéa. A seguir o Presidente apresentou cinco 
opções de modelo de selo da AVCFN, sendo escolhido a segunda opção, contendo o Emblema da 
AVCFN e a expressão “40 Anos”, a ser lançado na Semana do Veterano. A seguir o Presidente 
falou sobre o patrocínio para a revista 40 anos da AVCFN, informou que algumas empresas já 
confirmaram interesse e algumas já estão assinando o contrato. Informou também que as empresas 
podem colocar anúncios na revista mediante a contribuição de R$5.000,00 por uma página inteira 
ou R$3.000,00 por meia página. Com ajuda do CMatFN, algumas empresas se mostraram 
interessadas em participar, sendo solicitado pelo Presidente que alguns Veteranos fossem até essas 
empresas pessoalmente, para entregar carta e conversar com a pessoa decisora para efetuar esse 
contato buscando o patrocínio. Os voluntários para essa visita deverão conversar com o Cmt Nunes 
para ajustar os detalhes. A seguir Presidente passou a palavra ao Vice-Presidente que discorreu 
sobre a diferença entre uniforme e material de relações públicas, deixando claro que uniforme não 
pode ser utilizado como material de relações públicas. Chamou a atenção para o evento do dia 7 de 
março com relação à impecável apresentação e condução de todos. A seguir o Presidente passou a 
palavra ao 1º Secretário que solicitou ao Presidente que verificasse a situação dos uniformes dos 
veteranos com relação a venda na sede da AVCFN, uma vez das dificuldade em comprá-los na 
Sede, sendo respondido pelo Presidente que tal fato se deve ao curto fluxo de caixa, informou que o 
Cmt Nunes realizou reunião com fornecedores e fez as encomendas, que chegarão a tempo dos 
eventos previstos. Informou ainda que na impossibilidade de aquisição na Sede, poderá ser 
adquirido na LUNAGRA, pelos mesmos preços praticados na Sede, desde que comprados pelo 
Associado. A seguir o 1º Secretário sugeriu que fosse convidada uma praça mais antiga de cada 
Força para a Sessão Solene do dia 19, sendo acolhida a idéia pelo Presidente. A seguir o Cmt Nunes 
alertou para o espaço que fora perdido tendo em vista a obra realizada e informou que o convite 
feito para o Veterano é pessoal e não para a família, uma vez que o espaço está reduzido. A seguir o 
1º Secretário Moisés Queiroz, apresentou a relação de candidatos a Associados da AVCFN, a saber: 
Marcio Correa Reis, Antonia Reis Sacoman, Paulo Marcos Resende, João Giffu Filho, José Maria 
Plá, Robervaldo Pinheiro da Silva, Laércio Rocha Tourinho, Francisco Silva Terto Filho, Kleide de 
Mello, Lely Valentin dos Santos, Antonio Luiz Ferreira, Ramão Alzir Radich, João Luiz Isírio 
Cantanhede Cordeiro, Cleber Ribeiro da Silva, Josias Alves da Silva, Joaquim Patrício Neto dos 
Santos, Paulo Daniel Soares e Marcelo Conde dos Santos. A seguir o Presidente informou sobre o 
falecimento do Veterano Arcelino, onde foi dito pelo Veterano Ulisses que esteve presente um 
grupo com quinze Veteranos no sepultamento. Informou também que se segue na maior idade o Ten 
Cirilo, que o Diretor de Assistência e Cmte José Carlos já realizaram contato com o mesmo e que 
no dia 1º de março ele estará visitando a Sede da AVCFN. A seguir o tesoureiro apresentou a  

 
 



seguinte prestação de contas: 
 
 

CONTA MOVIMENTO DA DAdM  608-9 

SALDO DO MÊS ANTERIOR R$ 7.770,84  

TOTAL DE RECEITAS: R$ 17.883,36  

SALDO DO CAIXA R$ 2.038,97  

TOTAL DE DESPESAS EFETIVAS R$ 25.650,86  

SALDO QUE PASSA  R$ 2.042,31  

SITUAÇÃO DA CONTA CORRENTE R$ 1.488,70  

CONTA MOVIMENTO DA DIREÇÃO NACIONAL  249-5 

SALDO DO MÊS ANTERIOR R$ 16.032,16  

TOTAL DE RECEITAS (EFETIVAMENTE RECEBIDA) R$ 38.659,00  

TOTAL DE DESPESAS (EFETIVAMENTE PAGAS) R$ 35.952,01  

DESPESAS BANCÁRIAS R$ 137,35  

SALDO QUE PASSA AO MÊS SEGUINTE R$ 18.602,40  

SALDO DA POUPANÇA FR R$ 189.315,14  

SALDO DA POUPANÇA PAPEM R$ 3.229,77  

SALDO TOTAL DA DIREÇÃO NACIONAL  R$ 211.147,31  

CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO    

VALOR ACUMULADO  R$ 157.214,19  

VALOR DA CARTA DE CRÉDITO (81/120) R$ 226.888,25  

 
A seguir, o Presidente informou que o Diretor Social Costa está em São Paulo, pois a SR São Paulo 
foi convidada pelo Comandante do 8º Distrito Naval, VAlte Gusmão, para apoiar o Estágio de 
Oficiais RM2. O Veterano Marquini está organizando esse apoio e coube ao Veterano Costa 
ministrar instrução de Ordem Unida. A seguir, às 15h10min, 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.  
 

Rio de Janeiro, RJ, em 29 de fevereiro de 2012 
 

JOSÉ HENRIQUE SALVI ELKFURY 
Contra-Almirante (FN), Presidente Nacional 

 
MOISÉS SARMENTO DE QUEIROZ 

Suboficial FN-IF (RM1), Primeiro Secretário 
 


