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OBITUÁRIO

Prezados Vetera-
nos,

Os meses de junho
e julho foram marcados
por significativos even-
tos, que nos levam a
momentos de medita-
ção e avaliação sobre
nós mesmos e sobre
nosso Brasil.

Em junho foram as
legítimas manifesta-
ções populares, que
apresentaram protestos contra a corrupção e o
descaso dos governos (federal, estaduais e muni-
cipais), com a educação, a saúde e o transporte
urbano. Tivemos, também, a Copa das Confede-
rações, quando a seleção canarinho voltou a en-
cantar os torcedores. Em julho, durante a Jorna-
da Mundial da Juventude, o Papa Francisco nos
deixou, por meio de atos e palavras, ensinamentos
sobre humildade e amor ao próximo. Foi, ainda,
uma mostra de como grandes concentrações de
pessoas podem ser realizadas de forma ordeira.

No contexto da AVCFN, foram muitos e varia-
dos eventos, nenhum de "grande porte", mas to-
dos percorrendo o espectro de atividades ineren-
tes à Associação, como podemos ver ao longo des-
tas páginas. Já em agosto, teremos, na Área Rio,
a Festa Beneficente Pai Veterano, conforme ins-
truções divulgadas em encarte na edição passa-
da, bem como as ações iniciais do calendário elei-
toral (detalhes no site), tendo em vista a conclu-
são do mandato da atual DAdm em outubro próxi-
mo. Logo depois vem o Dia da Independência.

Faço votos que seja mais uma oportunidade
para mostrarmos a pujança da AVCFN, com to-
das SR participando dos tradicionais desfiles de
7 de setembro. Aqui no Rio de Janeiro vamos ten-
tar superar o efetivo do ano passado, quando mais
de cem Veteranos participaram do desfile. Para
que possamos melhor organizar o apoio logístico,
peço que seja feito um contato com a Secretaria,
até 31AGO, para avisar sobre sua participação.

Mais uma vez, incentivo a todos para que par-
ticipem de nossas atividades. Temos pela frente a
Festa Pai Veterano (24AGO), viagens para acom-
panhar exercícios da FFE, Marcha Paraty-Cunha
(outubro ou novembro), atividades do Grupo de Ca-
minhada e Corrida e assim por diante. Fique aten-
to ao site, pois os detalhes de cada evento serão
divulgados oportunamente. ADSUMUS!

Endereço: Fortaleza de São José, s/nº - Ilha das Cobras
- Centro - Rio de Janeiro.
Contato: CF (T) Ronaldo; Tel: 2126-5053; e-mail:
ronaldo@cgcfn.mar.mil.br.

VETERANOS EM PROGRAMA CULTURAL

Em 20JUL, a convite do Comandante-Geral do
CFN, Comitiva da AVCFN realizou visita ao Museu do
CFN, onde o Cabo Marlon demonstrou conhecimento
e dedicação no que faz. Foi uma manhã de sábado
agradável, curtindo mais um grande evento cultural.
Ao final o Veterano Gezi agradeceu a presença de
todos e o brilhantismo do Cabo Marlon.

Prezado Associado, há um livro, na Sede da
AVCFN, com alguns eventos relacionados. Faça sua
inscrição, sua presença é muito importante.

Todos Veteranos estão convidados para visitas ao
Museu do CFN. Nos dias constantes do calendário
abaixo haverá ônibus militar saindo às 13h e 15h do
Espaço Cultural da Marinha. O circuito expositivo com-
põe-se de túneis construídos no século XVIII, onde
estão expostos materiais arqueológicos, equipamen-
tos, utensílios, medalhas, armaria, fotografias e uni-
formes; um salão de exposições temporárias com
documentos, pinturas, esculturas, maquetes, minia-

SETEMBRO 21 e 22SET 2013
OUTUBRO 19 e 20OUT 2013
NOVEMBRO 16 e 17NOV 2013
DEZEMBRO 14 e 15DEZ 2013

MÊS    DATAS

Lucas, o nosso valoroso chefe de família, ami-
go e exímio combatente anfíbio, que por muito
tempo nos medicava com maciças doses de
espírito de corpo e amor ao próximo, partiu, nos
deixando saudosos. Conquistou a cota mais ele-
vada da colina e está na vanguarda orando por
nós.

Um dia, juntos, diremos: ADSUMUS!

                                        Veterano Rocha

00583 - Antonio Francisco da Silva - Natal - 27ABR
00310 - Jorge Souza da Conceição - RJ - 06MAI
00067 - José Norberto de Medeiros - RJ - 07MAI
00373 - Severino José de Aquino - RJ - 14MAI
00042 - Djalma Juarez De Lima - RJ - 20MAI
03487 - Oscar Lucas Tiago Filho - RJ - 24MAI

AO VETERANO LUCAS

Despedida do Veterano Lucas

01454 - Ademir Palmeira Araújo - Salvador - 21MAI
01119 - Edson Manoel de Santana - Recife - 30MAI
03338 - Derli Paulino da Silva - RJ - 01JUL
01508 - João Batista Viana - RJ - 16JUL
00837 - Jorge Fonseca - RJ - 21JUL

turas, condecorações e prataria; um salão com expo-
sição permanente registrando cronologicamente a par-
ticipação do CFN nos principais fatos ligados à naci-
onalidade brasileira, conjugado com o contexto histó-
rico mundial; um museu a céu aberto, onde o visitan-
te ficará bem próximo de viaturas, peças de artilharia,
escavação arqueológica e com destaque especial para
o "Memorial Fuzileiros Navais Mortos em Combate".
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CURSO DE SELVA E MONTANHA
Os Veteranos Anchieta, Silvio e Viegas con-

cluíram o Curso de Selva e Montanha da Associ-
ação de Veteranos da Brigada de Infantaria

Paraquedista. Bravo Zulu aos Veteranos que de-
monstraram que continuamos Ativos, mesmo na
Inatividade.

GCC na Praia Vermelha

Encerramento do Curso na AVBIP Veteranos guerreiros de Selva e Montanha!

GCC na Quinta da Boa Vista

Comandante do BOPE prestigia os Veteranos

 Veteranos participam de corrida na
Comunidade do Alemão - RJ

SR NOVA FRIBURGO PARTICIPA DE ACISO
No dia 15JUN Veteranos da SR Nova

Friburgo, comandados pelo Presidente da SR,

Veterano Gonçalves, participaram de Ação Cí-

vico Social (ACISO), organizada pelo Sana-

tório Naval de Nova Friburgo (SNNF), no con-

texto das celebrações  da Data Magna da

Marinha - Batalha Naval do Riachuelo NA-

QUELA Cidade da Região Serrana do RJ. Pre-

sentes o Diretor de Saúde da Marinha, VAlte

(Md) Celso Barbosa Montenegro e o Diretor

do Centro de Medicina Assistencial da Mari-

nha, CAlte (Md) Sergio Pereira, além do Di-

retor do SNNF, CF(Md) Luiz Carlos da Graça

O Veterano Darceli Pombo apresentou uma

exposição de fotos sobre o SNNF, desde a sua

fundação, uma verdadeira relíquia, e os Vetera-

nos Gonçalves, Jorge, Davidson, Faustino e

Johny apresentaram uma exposição de fotos

sobre a AVCFN - ambas muito elogiadas pelo

público.

Houve também apresentações de dança, do

Coral da Igreja Presbiteriana e de flauta, bem

como oportunidade para corte de cabelo, lim-

peza de pele e verificação de pressão arterial e

de glicemia, além de brincadeiras diversas para

crianças.

Exposição de fotos históricas do SNNF Banners com fotos da AVCFN
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Em uma manhã normal, nos anos 1980,

dois oficiais do Batalhão de Transporte

Motorizado (BtlTrpMtz) observavam o vai

e vem de caminhões de aterro na rodovia BR-040,

em direção à cidade do Rio de Janeiro, e se in-

dagavam de onde e para onde iam e se não po-

deriam descarregar aquela imensa quantidade de

terra na área do Batalhão, sujeita a frequentes

inundações. Seguiram os caminhões e encontra-

ram a jazida em exploração e seu responsável:

"Seu" Abraão. Conversa vai conversa vem, "Seu"

Abraão lhes informou que levava o aterro para a

obra do pátio do Arará, no Caju, mas que aquela

jazida estava se esgotando.

À época, o Comandante do Batalhão conhe-

cia a Direção de uma empresa próxima, que ten-

tava desmontar um morro para ampliar seu pátio;

assim, aqueles oficiais procuraram seu Gerente

que, sem recursos próprios para aplainar sua

área, autorizou que os Fuzileiros o fizessem.

Neste momento nasceu uma profícua amizade

entre os Fuzileiros de Duque de Caxias e o "Seu"

Abraão; ele passou a explorar a nova jazida, re-

solvendo o problema da empresa, e destiná-lo

parte para as obras do Arará e parte para o Bata-

lhão de Transportes.

Em face da precariedade do local, o Batalhão

estava com seus dias contados na área; o Co-

mandante Geral do CFN (ComGerCFN) já havia

decidido a sua transferência, uma vez que a área

não poderia abrigar uma unidade com mais de

uma centena de viaturas. Certo dia, como fazia

habitualmente, o ComGer, VA (FN) Roberval,

após seus exercícios físicos matinais se dirigiu,

sem aviso, ao BtlTrpMtz; queria ver novamente

suas instalações para decidir, finalmente, aonde

colocar aquela Unidade. Ao chegar, não compre-

endeu, de imediato, o que se passava; dezenas

de caminhões basculantes descarregando aterro

e um trator freneticamente o espalhando. Duran-

te o cerimonial, realizado em meio a densa nu-

vem de poeira, se perguntava: o que se passa

aqui?

Depois dos cumprimentos de praxe, o Coman-

dante do BtlTrpMtz contou-lhe o que se passara

e que ele,  embora sabendo da próxima transfe-

rência da Unidade, decidira aceitar a oferta, pois

UM GRANDE AMIGO DA MARINHA
a Marinha sairia ganhando qualquer que fosse a

destinação futura daquela área. O ComGer deci-

diu, naquele momento, não mais mudar o bata-

lhão de local.

Do encontro Abraão-BtlTrpMtz seguiu-se a ami-

zade com o pessoal do Batalhão de Engenharia.

Nesta nova relação, havia o concurso de objeti-

vos; a empresa que Seu Abraão representava -

Construtora Ferreira Guedes S.A - era especi-

alizada em construções rodoferroviárias e algu-

mas de suas necessidades em pessoal e mate-

rial se combinavam com as do BtlEng. Seguiram-

se empréstimos de equipamentos, realização de

estágios técnicos, visitas a canteiros de obras

para conhecer novas tecnologias e mais do que

isso, os Fuzileiros Engenheiros recebiam infor-

mações e conselhos técnicos valiosos do Seu

Abraão. Além disso, Seu Abraão prosseguiu man-

dando material para aterrar a área, colaborando

no saneamento geral e na conquista de milhares

de metros quadrados de terreno para a Marinha,

onde hoje se localizam o Comando da Força de

Fuzileiros da Esquadra, a Base de Fuzileiros

Navais do Rio Merit i, o BtlEngFuzNav e o

BtlLogFuzNav, atual denominação do Batalhão de

Transportes.

Seu Abraão era realmente um grande amigo.

Certa época, em face do emprego dos equipa-

mentos do BtlEng em múltiplas frentes, seu Co-

mandante ficou sem meios de prosseguir as obras

do Comando da Tropa de Reforço, na Ilha das

Flores, paralelamente à realização de uma Ope-

ração Dragão. Seu Abraão, ao ver o "aperreio" do

Comandante da Engenharia, imediatamente deu

sua solução: "Comandante; eu te empresto os

equipamentos, o Senhor os pinta de verde, faz a

operação, depois os pinta de amarelo e me de-

volve". Ele era assim; sempre pronto a ajudar al-

guém. Logicamente a solução foi outra; ele as-

sumiu os trabalhos na Ilha das Flores enquanto

os equipamentos do BtlEng estavam embarca-

dos. Assim, os Fuzileiros Navais da Ilha das Flo-

res conheceram o "Seu Ferreira", como ele ficou

conhecido pelos Fuzileiros do outro lado da baía.

Por caminhos semelhantes, Seu Abraão foi apre-

sentado ao Centro de Reparos, em Parada de

Lucas (Cresumar), onde auxiliou na construção
Seu Abraão e o CF(FN) George Sette Muniz, que

comandou o BtlEngFuzNav

da linha de tiro.

O tempo pas-

sou. Os amigos

que fez seguiram

em suas carrei-

ras e novas co-

missões, mas ele

os acompanhava,

comparec ia às

cer imônias e

sempre tinha um

abraço amigo e

expressava seus

votos de sucesso. Ao final de cada ano, logo no

início de dezembro, os amigos recebiam seu car-

tão natalino; em letras miúdas, informações so-

bre sua querida família e a expressão de confi-

ança em dias sempre melhores. Ele tinha enor-

me confiança nos destinos do Brasil.

Em 2012 esperamos seu cartão em vão. Ele

partira discretamente, assim como nos encon-

trara.  Mas não nos deixou; conosco ficaram sua

imagem serena, suas palavras de orientação e

amizade e seus ensinamentos de vida.

Amigo Abraão, você foi um verdadeiro Amigo

da Marinha! Deus o abençoe!
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PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA INTEGRADA
DASM

A Diretoria de Assistência Social da Marinha, en-
tre seus muitos programas, possui dois, conduzi-
dos pelo Serviço de Assistência Social da Marinha
e pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais
que são de interesse para a AVCFN.

O primeiro, destinado a Militares e Servidores Ci-
vis que estejam há dois anos da passagem para ina-
tividade/aposentadoria e respectivos familiares, é o
Programa de Orientação para Reserva, que tem
como propósito contribuir para a manutenção da in-
tegridade psicossocial dos militares, servidores ci-
vis e suas famílias, em especial no período de tran-
sição da atividade para a inatividade, por meio de
ações que visem o estímulo ao desenvolvimento de
projetos de vida e à convivência social e familiar, a
partir de estratégias para a superação das dificulda-
des decorrentes da alteração do estilo de vida e da
reinserção familiar e comunitária.

O segundo é o Programa de Maturidade Saudá-
vel, que tem como propósito facilitar a integração
social de militares e servidores civis da MB, seus

dependentes e pensionistas, com idade igual ou
superior a 60 anos, para que desempenhem papel
social ativo no âmbito da família e da comunidade;
bem como estimular a sua autonomia, por meio de
ações de cunho preventivo, promocional,
assistencial e educativo.

Preparando para a Reserva - SASM

Projeto Idade Madura - SASM

ACOMPANHE O CALENDÁRIO DE EVENTOS NO NOSSO SITE.

Premio AVCFN de Liderança - Estágio de Habilitação a
SG - 3º SG-FN-ES Paulo Roberto Costa Pestana

CF(FN) Campos Mello recebe o  comando do
Btl Humaitá do CMG(FN) Gois

Cerimonia alusiva ao
Dia dos Mantenedores da Paz - RJ
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SR Uruguaiana na Op Ágata
A SR Uruguaina participou, junto com a Delegacia

Fluvial de Uruguaina, da Operação Ágata, organizada
na região de fronteiras pelo Ministério da Defesa.

A Escola Estadual Paso de Los Libres, situada na-
quela cidade gaúcha, recebeu mostruário de material,
teve sua quadra de esportes reformada e seus profes-
sores e alunos tiveram oportunidade para medição de
pressão arterial.

O grande sucesso foi a apresentação de vídeo da
Marinha do Brasil, uniformes e capacetes e nosso tra-
dicional gorro de fita - a gurizada aproveitou para tirar
muitas fotos. No final foi feito agradecimento muito
especial: participação de todos em um abraço na qua-
dra de esportes já restaurada. Veteranos presentes:
Rossini, Ferrarelli, Ilton e Gamota.

DESCONTOS ESPECIAIS PARA A FAMÍLIA NAVAL.
NÃO FECHE SEGUROS SEM FALAR CONOSCO.

Comitiva da SR Brasília, constituída pelos
Veteranos José Trajano Porto e Umbelino
Moreira, visitou, no dia 6JUN (69 anos do Dia D
da Segunda Guerra Mundial), a Capitania Fluvi-
al do São Francisco, em Pirapora, MG, onde foi
recebida pelo Capitão-de-Corveta Márcio Olivei-
ra Mesquita.

SR Brasília em Pirapora

SR BSB em Pirapora

SR Sul, SR Uruguaiana e AMIRCAM visitam o Grupamento de Fuzileiros Navais do Rio Grande
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Comitivas de Veteranos das SR Sul e Uruguaiana
participaram de almoço realizado no Grupamento de
Fuzileiros Navais do Rio Grande em 20JUN, atenden-
do convite formulado pelo seu Comandante, CF(FN)
Reinaldo Reis de Medeiros.

No almoço, em homenagem ao Comandante-Ge-
ral do CFN, AlteEsq (FN) Fernando Antonio de Siqueira
Ribeiro, que na ocasião visitava Unidades do 5º Dis-
trito Naval, presentes também o VAlte Paulo Cezar
de Quadros Küster, Comandante do 5ºDN, e integran-
tes da AMIRCAM.

Destaque para a acolhida fidalga do GptFNRG e o
apoio da Delegacia Fluvial de Uruguaiana, à frente o
CC(T) Denilson Manente Pinto, que proporcionou o
transporte para os Veteranos daquele distante rincão
do nosso Brasil.

A SR Recife, organizada em comitiva com 130
integrantes, comandada pelo seu Presidente, o
CMG (Refº-FN) José Batista do Nascimento, re-
alizou em 27ABR o seu 1º Encontro de 2013,
no pátio "Riachuelo" da Escola de Aprendizes-
Marinheiros de Pernambuco (EAMPE), em
Olinda, PE.

Conforme matéria constante da Sinopse do
Centro de Comunicação Social da Marinha em
13JUN, "O evento contribuiu para aumentar a valo-
rização e o reconhecimento do pessoal da reser-
va e reformados, bem como apresentou ao Corpo
de Alunos uma clara demonstração de espírito de
corpo, culto às tradições navais e amor à Mari-
nha. Foram recordadas importantes passagens de
atividades do serviço e entoados hinos e canções
navais, tais como: "Cisne Branco", "Na Vanguar-
da" e "Batalhão Naval".

ComGerCFN em Rio Grande CONFRATERNIZAÇÃO
DA SR SUL

Em 8JUN foi realizada, nas dependências do
Clube Sgt.Expedicionário Geraldo Santana, mais
uma confraternização da SR Sul, contando com
a presença da maioria dos  Associados e famili-
ares, bem como alguns convidados.

Após o almoço no restaurante Mont Blak, fo-
ram lidos textos alusivos ao Dia dos
Mantenedores da Paz e à Data Magna da Mari-
nha - Batalha Naval do Riachuelo. Em seguida, o
Presidente da SR Sul, Veterano Sergio Bottaro
agradeceu a presença de todos e o apoio recebi-
do na sua gestão e ofereceu à sua Diretoria uma
placa em reconhecimento aos bons serviços pres-
tados.

A seguir os aniversariantes foram convidados
ao corte do bolo e ao canto do 'parabéns'. Ao
final, foram sorteados brindes. Foi uma festa mui-
to animada, tudo transcorreu num clima de mui-
ta alegria e descontração, proporcionando a to-
dos momentos inesquecíveis de emoção e ale-
gria.

VETERANOS VISITAM
A EAMPE

Em 25 de julho o CT Diogo Melo assumiu
o comando do Navio Patrulha Parati, com Sede
em Belém do Pará. A cerimônia, realizada na
Base Naval de Val-de-Cães, foi presidida pelo
CF Lacerda, Comandante do Grupamento de
Patrulha Naval do Norte, e contou com a pre-
sença de comitiva da AVCFN, incluindo repre-
sentantes da Seção Regional Belém e o nos-
so Vice-Diretor de Comunicação, SO-FN
Lucena.

O CT Diogo Melo é motivo de muito orgu-
lho para seus pais, o casal Veterano Manoel
(Vice-Presidente da Associação Esportiva
Saco e Maca) e Srª Cely Diogo e seu irmão,
CC Diogo Melo, Aviador Naval, bem como para
todos nós integrantes da AVCFN, pois é nos-
so Associado. O CT Diogo Melo é um digno
exemplo de Oficial do Corpo da Armada, da
Ativa, que, por cultivar o espírito de corpo e os
ideais que caracterizam os Fuzileiros Navais,
ingressou na AVCFN, Associação aberta não

CT DIOGO MELO ASSUME COMANDO

ENTREGA DE ESPADINS NA ESCOLA NAVAL
Este ano a tradicional cerimônia na Escola Na-

val de entrega de espadins aos Aspirantes do pri-

meiro ano teve um significado muito especial para o

SO-FN-ET Edmilson Silva Areias: um dos integran-

tes da Turma é o Asp Mendell Arraes Cavalcante

Areias, seu filho, motivo de orgulho para toda a fa-

mília. Que Deus ilumine os caminhos do Asp Arei-

as! Seguindo os exemplos do seu pai, certamente

terá uma promissora carreira.

Asp Areias

apenas a Veteranos Fuzileiros, mas a todos mi-
litares da Ativa e da Reserva, inclusive de outras
Forças, bem como a civis.

Ao CT Diogo Melo nossos votos de sucesso
em tão nobre missão, que o Bom Deus o ilumine
e que seja uma comissão plena de sucessos e
de realizações!
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Ala Feminina da SR Salvador na ceirmonia de 11jun

Ala Feminina da
SR Salvador participa

de cerimônia

A Srª Vera Lucia, Coordenadora da Ala Femi-
nina, e a Srª Lurde  representaram a SR Salvador
na cerimônia alusiva à Data Magna da Marinha -
Batalha Naval do Riachuelo, realizada no  Co-
mando do 2º Distrito Naval em 11JUN.

A SR Belém encerrou o primeiro semestre de 2013
em alto estilo, com uma vasta programação para seus
associados, comandada pelo seu Presidente SO-FN
(Refº) Eurípedes. Três eventos que motivaram seus
associados merecem destaque, pois foi muito comen-
tados por todos.

O primeiro foi a Corrida Mundial da Paz, que teve
a participação da SR. Belém e da MIREMAR, ambas
com seus representantes e respectivos uniformes. O
segundo, em 15JUN, foi uma caminhada ecológica
no Parque Municipal do Utinga, uma reserva com ve-
getação ainda nativa e com grandes mananciais de
água potável que abastece a cidade de Belém. Foi
organizado pelo SO-FN (Refº) Fábio Maldonado, Re-
lações Publicas e Diretor Social da SR, e teve a cola-
boração da Sra. Mail Suely, Associada da AVCFN, e
do SG-FN (Refº) Jorge Rebelo, que fizeram o apoio
logístico, com doces, salgados e sucos naturais para
o lanche dos participantes.

O terceiro, para fechar com chave de ouro, reali-
zado em 29JUN, foi um almoço no Clube Albatroz,
para comemorar os aniversariantes do semestre. Tam-
bém este evento teve a participação de representan-
tes da MIREMAR, sob a liderança do seu Presiden-
te, SG-FN (Refº) Francisco Cardoso Monteiro, para
enlaçar mais ainda o espírito de camaradagem entre
as duas associações.

ATIVIDADES DA SR BELÉM

Aniversariantes do semestre em Belém

Veteranos no Parque Municipal do Utinga

Tarde chuvosa, clima agradável, ambiente altamen-
te descontraído e dedinhos de saudáveis prosas rolan-
do, foi assim a tarde de 5JUL, passada na Sede da SR
Natal, durante confraternização em torno do Veterano
Lucena, Vice-Diretor de Comunicação da AVCFN e
Vice-Presidente da Associação Esportiva Saco e Maca.

As palavras de elogio à AESM (popular "Saco
Mucho"), ao seu Blog e à AVCFN, bem como a pre-
sença de muitos 'campanhas' o deixaram emociona-
do. Fica o agradecimento aos presentes e àqueles
que participaram por meio de ligações telefônicas e/
ou e-mail.

Uma vez Fuzileiro, sempre Fuzileiro!

O Veterano Januário, da SR Natal, participou
da II Travessia Batalha Naval do Riachuelo, em
João Pessoa, PB, organizada pela Capitania dos
Portos da Paraíba. Para o resultado, nada me-
lhor do que as palavras do próprio atleta: "Fiz
uma excelente prova com tempo surpreendente
(abaixo dos 26 minutos), vencendo a categoria
60+ com facilidade. A prova foi bem organizada,
com apoio total aos atletas. A Capitania está de
parabéns pela excelente organização".
ADSUMUS!

Realizada  no Clube Albatroz, em Belém/PA, em

28JUL, o Primeiro Percurso Treino de Orientação para

jovens, coordenado pelo Veterano João Tenório. Fo-

ram convidados para fazer a entrega da premiação:

Lucio Lucena, Vice-Diretor de Comunicação da  As-

sociação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais

- AVCFN/RJ; Manoel 'Rapadura', Vice-Presidente da

Associação Esportiva Saco e Maca - AESM, o Nos-

so Popular "Saco Mucho"no Rio de Janeiro; Abdias

dos Santos, Secretário da Associação dos Militares

da Reserva da Marinha - MIREMAR em Belém do

Pará, Sra. Gilcidéia Lobato, Chefe do grupo de Esco-

teiros Mestre Ambrósio de Macapá.

   RESULTADO:

1º LUGAR - CARLOS EDUARDO - H12N
2º LUGAR - THIAGO TENÓRIO - 7 ANOS
3º LUGAR - OLLIVER XAVIR CAETANO - 8 ANOS
4º LUGAR - HUAN DOS SANTOS LOBATO H12N
5º LUGAR - CARLOS DOS SANTOS LOBATO H12N

CONFRATERNIZAÇÃO
EM NATAL

Veteranos em Natal

VETERANO JANUÁRIO
VENCE MAIS UMA

Orientação para jovens
em Belém


