2040 Aniversário do CFN

400 Aniversário da AVCFN

O VETERANO

IMPRESSO ESPECIAL
CONTRATO Nº
9912254491/2010

ECT/DR/RJ
AVCFN

Órgão de Divulgação da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais
E-mail: secretaria@avcfn.com.br - Site: www.avcfn.com.br

Ano XVII - Nº 05 - Julho/Setembro de 2012

DIA DA INDEPENDÊNCIA

MARCHA AVCFN 40 ANOS

Décimo ano desfilando no Rio

Área Recreativa, Esportiva
e Social de São Gonçalo
Página 16

Projeto Lembrando
Veteranos no Colégio Naval

Homenagem à Aviação Naval

Seções Regionais
Páginas 12 a 15

Torneio de Tiro AVCFN
40 Anos

Assembléia Geral Ordinária
2012 e Sessão Solene
Página 2

Festa Beneficente
Pai Veterano

2040 Aniversário do CFN
2

400 Aniversário da AVCFN
O VETERANO

Mensagem do Presidente

Prezado Veterano,
O trimestre julho-agosto de 2012 ficará na História da AVCFN, tantas foram as realizações, com
destaque para a décima participação no desfile do
Dia da Independência, no Rio de Janeiro, e a Marcha
AVCFN 40 Anos, para cumprimentar a Força Aeronaval
pelo 96º Aniversário da Aviação Naval, demonstração
da fibra dos Fuzileiros de sempre e de profissionalismo
e dedicação da FFE.
Também merecem destaque o Seminário Construindo o Futuro e a formatura de mais uma turma do
Curso Básico de Informática, os Torneios de Tiro
AVCFN 40 Anos e Independência, a Festa Beneficente Pai Veterano, com recordes de participantes e
de alimentos coletados para doação. Para concluir,
temos uma matéria sobre a Área Recreativa, Esportiva e Social São Gonçalo, que, como a Casa do Mari-

nheiro, muito tem apoiado
a AVCFN. Registro também o recebimento de correspondência de várias
autoridades cumprimentando a AVCFN pela qualidade da Revista AVCFN
40 Anos a elas encaminhada.
Estamos terminado
um trimestre, mas o próximo já está logo na proa,
com a Assembléia Geral
Ordinária, em outubro, e a Festa Beneficente de Final
de Ano, em dezembro, quando pretendemos ultrapassar os recordes de presença e de material arrecadado para doação - vamos conseguir 1.000 kg? Certamente que sim, se todos levarem sua contribuição, é
só 1 kg por pessoa, está lançado o desafio! Para mais
doações, é só procurar o Diretor de Patrimônio, que
lançou a "Campanha da Tonelada". ADSUMUS! VIVA
A MARINHA!

Veteranos Elkfury e Negreiros na Ultramaratona 24 Horas do CFN

00443 - 2ºTen FRANCISCO D'ASSIS GOMES (13/06/2012) - SR Nova Friburgo
00891 - CB-FN ANDRÉ BEZERRA DE MIRANDA (11/08/2012) - SR Recife
02347 - 2ºSG-FN CARLOS ARSENIO DE OLIVEIRA (26/08/2012) - RJ
02173 - SO-FN JOSÉ IVAN FERREIRA (29/08/2012) - SR Natal
02072 - CB-CPA INALDO PEREIRA DA COSTA (05/09/12) - SR Recife
01336 - 2ºSG-FN ANTONIO ESTACIO DE SOUZA (15/09/2012) - SR Natal

Criada em 4 de maio de 1972
Fundada em 7 de outubro de 1995 - CNPJ 01.678.208/0001-27
Praça Barão de Ladário, S/N - Ilha das Cobras - Centro
Rio de Janeiro - RJ- Brasil. CEP: 21091-000.

VETERANO RECEBE
CERTIFICADO DE MÉRITO
O Veterano Comandante Conceição recebeu
o Certificado de Mérito do Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do RJ, pelos seus 31
anos de contribuição, bem como pelo brilhantismo
de sua carreira como Contador, por não haver
registros de infração fiscal ou de Ética Profissional em seus assentamentos.
Bravo Zulu ao Comandante Conceição por nos
legar mais um bom exemplo e por levar a outros
segmentos da Sociedade os Valores dos Fuzileiros Navais.

Grupo de Caminhada e Corrida na Lagoa Rodrigo de Freitas

ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA 2012

OBITUÁRIO

ASSOCIAÇÃO DE VETERANOS DO CORPO
DE FUZILEIROS NAVAIS

JULHO/SETEMBRO DE 2012

Em 23 de outubro será realizada a AGO de 2012, oportunidade
em que a DAdm apresentará os Relatórios de Atividades e de Prestação de Contas, relativos ao período SET2011-AGO2012, bem
como a proposta de Orçamento para SET2012-AGO2013.
Será também realizada Sessão Solene alusiva ao Centenário
de Nascimento do VAlte(FN) Edmundo Drummond Bittencourt, exComGerCFN.

Telefones: (21) 2126-5107 - (21)2253-1170 e (21) 2233-3162
Presidente: José Henrique Salvi Elkfury
Vice-Presidente: Edison da Silva NunesFilho
Diretor de Comunicação Social: José Carlos Mendes da Costa
Vice-Diretor de Comunicação Social: Lúcio Fernandes de Lucena
Produção Visual: Buenas Palavras Ass. Com. Ltda.
Revisão: Coordenada pela Diretoria da Associação de Veteranos

Fotografia: Alves (AVCFN) e Colaboradores.
Jornalista Responsável: Márcia Miranda - Reg.Mtb 26052/RJ
Tiragem: 4.000 Exemplares.
"A redação é responsável, de acordo com a lei, por toda matéria publicada e, sendo
assim, reserva a si a escolha de colaborações para a publicação.
As publicações assinadas são de responsabilidade de seus autores e não representam,
necessariamente, a opinião do Jornal".

2040 Aniversário do CFN

400 Aniversário da AVCFN
3

O VETERANO

JULHO/SETEMBRO DE 2012

TORNEIOS DE TIROS
TOP SHOW DE TIRO AVCFN 40 ANOS
No dia 21 de julho, a AVCFN realizou uma competição de tiro para cerca de 150 pessoas, entre
familiares e convidados, na Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador, que cedeu as maravilhosas instalações e equipes de arbitragem e de apoio.
O transporte foi do Batalhão Naval. Após as saudações do Comandante, CMG (FN) Da Silva, Veteranos e familiares assistiram demonstração no simulador. A competição, amistosa, foi uma prova de Fuzil em Simulador, a 200 m, e os participantes também experimentaram carabinas de ar olímpicas.
Houve premiação nas Categorias Veterano, Avulso, Jovem e Feminino. Na categoria Veteranos, venceu o Diretor Social Costa, que, como prêmio, recebeu uma pistola de ar comprimido oferecida pelo Aventura Clube. Finalizando, amistosa confraternização.

Disputa acirrada

A vencedora

O Veterano campeão

Preparação das meninas

Vencedor junior

TORNEIO DE TIRO INDEPENDÊNCIA

Pistola - Preparação

Pistola - Simulador

Simulador - Fuzil
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VETERANOS CONCLUEM
CURSO DE INFORMÁTICA
No dia 08 de agosto, no Salão Nobre do CIASC,
ocorreu a formatura da sétima Turma do Curso de
Básico de Informática, com doze Veteranos e três
esposas. Este curso visa promover a inclusão digital
dos Associados, ensinando os primeiros passos para
aqueles que querem aprender a usar o computador,
de modo que possam redigir documentos simples e
navegar na internet.
A AVCFN agradece ao CAlte (FN) Nélio, Comandante do CIASC, por este magnífico apoio aos Veteranos FN, bem como à equipe de instrutores, coordenada pela 1ºTen (RM2-T) Lidia e constituída pelos SGFN Silva e Maximiano e pela SG-PD Kénia, que receberam homenagem dos formandos. Aos Instrutores o
Bravo Zulu pela dedicação, paciência e competência.
Aos formandos, os cumprimentos pela conquista.

JULHO/SETEMBRO DE 2012

DIA DA INDEPENDÊNCIA
No RJ, depois do desfile, os Veteranos assistiram dois filmes na Sede Nacional, um sobre o
desfile de 1952 e outro mostrando o Pelotão da
AVCFN desfilando em 2011, no RJ. Logo após
foram entregues os certificados de participação
na Marcha AVCFN 40 Anos.
Em seguida, foram descerradas duas placas
na Sala Memória. A primeira, pelo Almirante
Fernando do Nascimento e pelo Veterano Lucena,
com os nomes dos pioneiros que desfilaram em
2003. A segunda, alusiva à Marcha AVCFN 40
Anos, pelos Veteranos Zeir e Canuto, mais idosos participantes da Coluna de Marcha.

Formatura do Curso Básico de Informática

SEMINÁRIO CONSTRUINDO O FUTURO
Realizado em 10 de julho, com o apoio do Batalhão Naval, teve como propósito contribuir para o desenvolvimento de projetos de vida e o estabelecimento de metas pós-carreira, destinado a Militares em
transição para a Reserva ou que já estejam nessa
situação.
Iniciou com uma palestra do SEBRAE, sobre
Empreendedorismo, e prosseguiu com o Comandante Hamilton, da Log-In Logística Intermodal S/A, que
discorreu sobre o segmento marítimo. A seguir, estudos de caso, em que os Veteranos FN Ailson e Jaime Queiroz relataram suas experiências como empreendedores. O Vet Ailson contou como foi a 'construção' do Curso Adsumus, estabelecimento com
grande sucesso na preparação de candidatos a concursos de carreira no âmbito da Marinha e nas demais Forças, com ênfase nas dificuldades e soluções encontradas. Da mesma forma, o Vet Jaime
abordou sua vivência na área de negócios imobiliários, caminho seguido por ele e seus familiares. Em
seguida, foi a vez dos Comandantes Jorge e Leontsinis
que, representando a FHE-POUPEX, falaram sobre
planejamento financeiro, alertando sobre os cuidados

AVCFN no Colégio Naval

que devemos ter nessa área. Para concluir, a Srtª.
Julianna Antunes mostrou a importância da
sustentabilidade, que não deve ser vista como tema
apenas para grandes corporações, mas, também,
para as pequenas empresas e mesmo para cada um
de nós, no nosso dia a dia.

Homenagem aos Pioneiros de 2003

Homenagem ao GT-40

Seminário Construindo o Futuro

Veteranos em Parati - RJ

Vet Martins recebe Diploma da
Marcha AVCFN 40 Anos
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6º Festival Âncora Social - CMN

Centro Preparatório Maximus - Nova Friburgo

SR Sul e Uruguaiana - Expo em Joinville - SC

SR Sul e Uruguaiana - Expo em Joinville - SC

SR Uruguaiana - Expo em Itaqui - RS

SR Uruguaiana - Operação Ágata

Torneio de Tiro Independência no RJ

Encontro de Veículos Militares no RJ

2040 Aniversário do CFN
6

400 Aniversário da AVCFN
O VETERANO

JULHO/SETEMBRO DE 2012

EVENTOS SOCIAIS

Dia dos Pais em Brasília

SR Sul - Confraternização em 7SET

FESTA BENEFICENTE PAI VETERANO
ANIVERSARIANTES DO SEGUNDO QUADRIMESTRE
Realizada em 18 de agosto, teve recordes de participantes, 914 pessoas, e de coleta de alimentos,
545 kg, oferecidos, conforme indicação do Serviço
de Assistência Social da Marinha, ao Instituto Iolanda
Duarte, que acolhe crianças que necessitam de
internação permanente. Foi marcada por ambiente
magnífico, com animada confraternização, suculento churrasco do Bufê Colaço e ao som do insuperável Fuzibossa. O Veterano Danúbio recitou o Monólogo 'Pai Veterano, Veterano Filho', que, juntamente
com os poemas 'O Fuzileiro Naval do Brasil' e 'Todos os Pais", de autoria do Veterano Brício de
Almeida Pina, encontram-se na internet
(www.avcfn.com.br). Muitos participantes ainda levaram presentes para casa, sorteados com lembranças doadas por várias Unidades e pelo Veterano
Lucas, da Lunagra.
Vale registrar o imprescindível apoio prestado
pela Diretora da Casa do Marinheiro, CMG(T) Isa-

bel, e pelo Gerente da ARES São Gonçalo, CT Nascimento, bem como a dedicação e o trabalho incansável da Diretoria Social, à frente os Vetera-

nos Costa e Ribeiro e sua equipe de colaboradores, e do Funcionário Lira, para organizar e conduzir este grande evento.

Recorde de alimentos para doação - 545 kg

Organizador do evento

SG-FN Alberto, um dos vencedores no sorteio

Fuzibossa e recorde de participantes
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MARCHA AVCFN 40 ANOS
HOMENAGEM À AVIAÇÃO NAVAL
Em 23 de agosto foi realizada a Cerimônia alusiva ao 96º Aniversário da Aviação Naval, trajetória iniciada em 1911, na
França, quando o Capitão-Tenente Jorge
Henrique Moller recebeu o brevet de Aviador, e oficializada em 23 de agosto de
1916, com a criação da Escola de Aviação Naval. No encerramento, participaram
do desfile os "Velhas Águias", comandados pelo AlteEsq (Refº-FN) Carlos de
Albuquerque, ex-Comandante-Geral do
CFN, e um Pelotão da AVCFN. Este Pelotão, no dia anterior, constituindo o Grupo-Tarefa 40 (GT-40), ofereceu ao CAlte
Cardoso Gomes, Comandante da Força
Aeronaval, uma mensagem alusiva ao 96º
Aniversário da Aviação Naval, após realizar, entre 20 e
22 de agosto, uma marcha a pé entre a Niterói e São
Pedro da Aldeia, num total de 123,5 km, com a finalidade de, no contexto das celebrações dos quarenta anos
da AVCFN, homenagear aqueles que, no Ar, são os
Homens do Mar, oferecendo
Ao realizar a Marcha, os Veteranos fizeram jus aos
versos de Luiz de Camões, que, em "Os Lusíadas",
escreveu: "A disciplina militar prestante não se apren-

Desfile em continência ao Ministro da Defesa

Ponto Inicial - Ilha das Flores

de, Senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou
estudando, senão vendo, tratando e pelejando". Em
cada quilômetro, vendo, tratando e pelejando, ficaram
exemplos de coragem, superação e espírito de corpo, mostrando quão prestante foi a disciplina cultivada nos dias de Serviço Ativo. Coragem para, mesmo
aos 72 anos, enfrentar percursos de, em média, 41

km/dia, quando a distância prevista nos manuais é
de 32 km/dia. Superação para, em cada trecho, vencer o cansaço, as dores, o Sol quente, vicissitudes
típicas de uma marcha a pé. Espírito de corpo para
manter a coesão do grupo, incentivar os campanhas
e lembrar que representavam a AVCFN, que, em 4 de
maio, completou 40 anos dedicados ao Brasil.

Vtr provendo segurança

Coluna por um - ponto crítico

Reparando
avarias

Alto horário
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No dia 20 foram percorridos 39,1 km, divididos em oito trechos, de quatro a cinco km cada.
Os dois primeiros pernoites foram no ABF, onde
a tropa também recebeu o jantar e o café da
manhã, preparados na BFNIF. O segundo dia teve
a jornada mais longa, 43,2 km divididos trechos,
de 3,3 a 5,1 km, ficando 41,2 km para o terceiro
dia. Esta variação da distância de cada trecho
foi adotada para aproveitar pontos mais apropriados em termos de segurança.
O GT-40 teve sua Coluna de Marcha composta por Veteranos e por militares da Secretaria da

Comissão de Promoções de Oficiais e da BFNIF,
e contou com o GT de Apoio, organizado em Unidades-Tarefa (UT). As atividades de Transporte,
Rancho, Estacionamento e Serviços Gerais, inclusive montagem de pontos de apoio e fornecimento de água em cada alto-horário, foram
conduzidas pela UT de Apoio, que operou na área
de retaguarda (BFNIF ou ABF), e pela UT de Apoio
Cerrado, que acompanhou a Coluna de Marcha,
ambas subordinadas ao Comandante do GT de
Apoio, CC (FN) Victoriano, que teve participação
intensa no planejamento, na preparação e na exe-

JULHO/SETEMBRO DE 2012
cução da Marcha, desdobrando-se para que todas
necessidades da Coluna de Marcha fossem atendidas. Foram utilizadas, gratuitamente, instalações
do Acampamento Batista Fluminense (ABF), em
Rio Bonito, pelo que a AVCFN ofereceu 210 kg de
alimentos para suas atividades beneficentes. A
BAeNSPA também apoiou com alojamento e rancho de altíssima qualidade. Deve-se destacar o cuidado, a atenção e a atuação profissional dos integrantes do GT de Apoio, das Bases citadas e do
ABF, que não mediram esforços para prover o melhor apoio à Coluna de Marcha.

Equipe de Apoio Cerrado

UT Segurança - CiaPol

UT Saúde - UMEM

CB-ES Hudson

Rio Bonito

Pedágio Via Lagos
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É digno de registro o relato da Tenente Fernanda
Bonheur, Comandante da UT Saúde, que percorreu a
pé cerca de 20km/dia. "Passei a minha vida inteira
fazendo o percurso RJ - São Pedro d'Aldeia ... mas
jamais imaginei que percorreria este trajeto a pé e prestando apoio como médica à AVCFN. Após alguns ensaios e reuniões, peguei minha mochila e embarquei
nesta missão, deixando para trás afazeres pessoais,
rotina, família e casa. O percurso foi árduo. ... Estáva-

mos ali expostos ao sol, ao calor, aos insetos, à escuridão da noite. O cansaço era inevitável, as bolhas
tomavam proporções cada vez maiores em nossos
pés, a face de dor era substituída pelo sorriso no rosto a cada etapa avançada. Os civis ao longo do caminho ajudaram a manter a motivação. A cada "tchau"
de criança ou grito de entusiasmo ou simplesmente
sinal de positivo que recebíamos, nossa vontade era
renovada. Como esquecer a menininha que pergun-

tou se o Almirante Elkfury poderia dar um autógrafo a
ela? Diante de uma sociedade que muitas vezes parece não acreditar no nosso trabalho, poder vivenciar
este tipo de situação nos deixa imensamente felizes.
... Saio da manobra tendo conhecido muitos militares
e um pouco de suas histórias e experiências, mas
sobretudo volto para casa com a sensação do dever
cumprido, por "devolver" todos estes admiráveis homens às suas respectivas famílias!".

SG-AD Evaldo

Curtindo o caminho

SO-FN José

SO-FN Lopes

Entrando em São Pedro da Aldeia

Chegando...
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Também é merecedor de ser transcrito um extrato do depoimento do CT (FN) Rodrigues, Comandante da UT Segurança: "Passar três dias ao lado dos
'Fuzileiros de sempre' foi motivador, principalmente
para os Soldados. Aprender histórias do nosso CFN
de outrora e perceber os seus avanços, ter a oportunidade de mostrar o CFN de hoje e apresentar suas
perspectivas foram trocas de conhecimentos que trazem ganhos aos nossos militares. Além disso, é vibrante perceber que ser um Fuzileiro Naval é um sentimento que vai além dos trinta anos de carreira ou
que, mesmo depois de terem tomados outros rumos
profissionais, não existem ex-Fuzileiros."
No agradecimento ao GT de Apoio, foram utilizados os termos "imprescindível" e "magnífico", para
retratar a competência, o profissionalismo e as atitudes "além do dever" visíveis em cada um dos seus
integrantes. Estas expressões, na realidade, alcan-

çam todos que contribuíram para a realização da
Marcha, iniciando pelo Comandante da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), VAlte (FN) Fernando Antonio, que prontamente aceitou prover os meios necessários à execução deste desafio, ao Comandante
da Divisão Anfíbia, CAlte (FN) Gomes da Luz, que
proporcionou as condições para a realização do primeiro treinamento, ao Comandante da Tropa de Reforço, CAlte (FN) Zuccaro, que, por meio de suas
Unidades Subordinadas, concretizou o apoio da FFE,
e, com o devido destaque, o Comandante da Força
Aeronaval, CAlte Cardoso Gomes, que, desde o primeiro contato, entusiasmou-se com a idéia e não
mediu esforços para contribuir com a AVCFN. A estes Almirantes, por dever de justiça, somam-se os
Comandantes e Tripulações das OM que apoiaram a
Marcha AVCFN 40 Anos para receber a eterna gratidão dos Fuzileiros de sempre.

JULHO/SETEMBRO DE 2012
Efusivos e merecidos cumprimentos também devem ser feitos àqueles que foram o alvo deste apoio,
os integrantes da Coluna de Marcha, cujos nomes
ficarão registrados na História da AVCFN.
Para bem resumir o que foi a Marcha AVCFN 40
Anos, três expressões traduzem o que se passou
nestes três inesquecíveis dias: homenagem para a
Aviação Naval; adestramento para a FFE; e vibração, perseverança, endurance e espírito de corpo dos
Fuzileiros de sempre.
No dia 7 de setembro, após o Desfile do Dia da
Independência do Brasil, os integrantes do GT-40
receberam seu Certificado de Participação na Marcha e foram homenageados com uma placa na Sala
Memória da Sede Nacional da AVCFN. ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!
(Ver relato completo sobre a Marcha, com depoimento dos Veteranos, no sítio www.avcfn.com.br).

Vet Corato

Vet Dias

Vet Ferraz

Vet Samuel
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AVCFN E O DIA DA INDEPENDÊNCIA
A AVCFN participou dos desfiles em várias cidades, destacando-se, também, a atuação do Veterano
Jorge Vargas, da SR Sul, que, ostentando as cores
do CFN e contribuindo para a divulgação da AVCFN,
junto com a Liga da Defesa Nacional-RS, participou,
entre 19AGO e 4SET, da 75ª Corrida do Fogo Simbólico da Pátria no Rio Grande do Sul. O evento, antecedendo a Semana da Independência, divulgou o Civismo e o Patriotismo, percorrendo cerca 3.000 km,
No Rio de Janeiro, na décima participação da
AVCFN, 105 Associados, pela primeira vez incluindo
uma representação da Ala Feminina, desfilaram comandados pelo VAlte (Refº-FN) Fernando do Nascimento. Após o desfile, os Veteranos tiveram eventos
culturais na Sede Nacional, concluindo com uma animada confraternização.

Vet Aloizio, navegando na Amazônia Azul

Bolo pelo Décimo Desfile

Encontro na Sede Nacional
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Belém - PA

Belém - PA

Belém - PA

Salvador - BA

Uruguaiana - RS

Uruguaiana - RS
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Brasília - DF

Brasília - DF

Brasília - DF

Natal - RN

Natal - RN

Natal - RN
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Curitiba - PR

Curitiba - PR

Curitiba - PR

Porto Alegre - RS

Porto Alegre - RS

Porto Alegre - RS
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AVCFN NO DIA DO SOLDADO EM SP
A SR São Paulo esteve presente, em 25 de
agosto, no 20º GAC Grupo Bandeirantes, Unidade do Exército que participou da 2ªGM, para
as celebrações alusivas ao Dia do Soldado. Na

ocasião foram agraciados com a Medalha General Souza Carvalho o VAlte Luiz Guilherme Sá
de Gusmão, Comandante do 8ºDN, Oficiais do
Comando do 8ºDN - CF (T) Jorge Franco de Fa-

ria Júnior, CF (T) Paulo José de Albuquerque
Campos e CC (RM1-FN) Mozart Mauricio de
Oliveira - e o Presidente da SR, Veterano Eduardo
Donizeti Marquini.

SR SP no Dia do Soldado

Vet Marquini

Oficiais do 8ºDN

DESTAQUES DA SR URUGUAIANA
O CF(Refº-T) Falavigna, Presidente da SR
Uruguaiana, foi homenageado pela Câmara Municipal de Uruguaiana com o Diploma de Honra ao
Mérito "em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade uruguaianense", entregue durante Sessão Solene em 4SET. Presentes o Delegado, CC (T) Manente e a Tripulação da
Delegacia Fluvial de Uruguaiana, bem como significativo efetivo de Veteranos.
A SR Uruguaiana realizou o primeiro Cerimonial da Bandeira em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, no Trevo dos Fuzileiros Navais, junto ao Monumento ao SARGENTO
BORGES, Herói da Batalha de Paissandu e Associado Excelso da AVCFN. Prestigiaram o evento o
Delegado e a Tripulação da Delegacia Fluvial de
Uruguaiana.
Em 4 de junho, a SR URUGUAIANA participou
de duas solenidades no Grupamento de Fuzileiros
Navais do Rio Grande: Conclusão do Estágio para
Habilitação a Sargento e Juramento à Bandeira de
Marinheiros-Recrutas. No mesmo dia, foi celebrado o 27º Aniversário do Grupamento, oportunidade
em que o Escultor Ademar Carvalho Rossini recebeu a Medalha Mérito AVCFN. O homenageado,
no dia 1º de julho, no seu 80º aniversário, foi também agraciado com a estatueta do Veterano FN,
entregue no Salão de Honra da Loja Maçônica Cruzeiro do Sul de Uruguaiana.

Cerimonial da Bandeira em Uruguaiana - RS

Presidente da SR Uruguaiana recebe homenagem

Medalha Mérito AVCFN ao escultor
Ademar Carvalho Rossini

SR Uruguaiana no 27º Aniversário do GprFNRG

2040 Aniversário do CFN
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ÁREA RECREATIVA, ESPORTIVA E SOCIAL DE SÃO GONÇALO
(ARES-SG)
A ARES-SG, situada na Ilha das Flores, em

empinar pipas, prática do ciclismo, ginástica

São Gonçalo, RJ, e subordinada ao Abrigo do

ao ar livre, caminhadas, corrida, pesca, etc. O

Marinheiro (AMN), foi inaugurada em

Grêmio de Vela e Remo Marcílio Dias proporci-

12DEZ2010 como área recreativa, centro de con-

ona aos sócios, participantes de projetos e ao

vivência e área de lazer para a Família do Pra-

90º GEMARMD excelente oportunidade de in-

ça de Marinha, conduzindo Projetos Sociais,

clusão nas lides do mar.

como o Adolescer, o Pequenos Marinheiros e o

Podem associar-se ao AMN Praças da MB

90º Grupo de Escoteiros do Mar Marcílio Dias

(Ativa e Inativos) e seus respectivos pensionis-

(90º GEMARMD).

tas e civis da MB (Ativa e Inativos) assemelha-

Conta com piscinas, churrasqueiras, ginásio

dos a Praça, e, assim, desfrutar das áreas re-

desportivo, salas de aula, restaurante, quios-

creativas e departamentos do AMN em todo o

ques, bar, salões de festas, Centro de Cultura,

Brasil, inclusive na Casa do Marinheiro.

campos de futebol, voleibol, parquinho, marina

O Abrigo do Marinheiro, por meio da ARES São

para pequenas embarcações, horta educativa,

Gonçalo, e a Casa do Marinheiro, dirigida pela

centro médico e capela, bem como com orien-

CMG (T) Isabel, têm prestado valioso apoio à

tação de profissionais treinados que trabalham

AVCFN, em especial nos nossos evento sociais.

no local. Possui ainda área para hidroginástica,

"ARES-SG, Este Barco também é seu"

Contatos: (21) 3707-0893 / aressgsocial@abrigo.org.br
Horário de funcionamento: 9h às 18h

Homenagem ao GT-40 - Marcha AVCFN 40 Anos

GT-40

Marina para pequenas embarcações

Agradecimento da AVCFN pelos apoios recebidos

Veteranos na ARES São Gonçalo

Visita de Comitiva da AVCFN

