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O VETERANOO VETERANO
AVCFN PRESENTE NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

CRIAÇÃO DA SR MANAUS

 Canto do Hino Nacional Mesa Diretora da Assembleia Regional Ordinária

AVCFN e Secretaria da CPO na Corrida do CFN Festa Beneficente de Fim de Ano coletou 1,6 Ton de
alimentos

Projeto Lembrando, do CPesFN, levou Veteranos a
Aramar e Santos

Veteranos e Julia no almoço beneficente do Orfanato
Lar Luz e Amor

40º ENCONTRO DE
VETERANOS DO CFN

A AVCFN participa a seus Associados que
o Comando-Geral do CFN, com vistas à reali-
zação do 40º Encontro de Veteranos do CFN,
previsto para 17MAI2014, tem a intenção de
incluir neste tradicional evento duas apresen-
tações da Banda Sinfônica do CFN, com dura-
ção de trinta minutos cada, e a exposição de
um vídeo com as principais e mais recentes
conquistas do CFN nas áreas de Pessoal e
Material. Para tanto convidamos a todos a que
dêem sua opinião e indiquem seu interesse em
assistir a estas duas novas apresentações pro-
postas, enviando um correio eletrônico para a
caixa postal: comsoc@cgcfn.mar.mil.br. Sua
opinião será muito importante para a organi-
zação deste evento.

Nesta edição há um encarte com instruções
sobre o Encontro, inclusive sobre a reserva e
retirada de convites. Estes convites, expedi-
dos pelo Comando-Geral do CFN, serão distri-
buídos pela AVCFN.

ATIVIDADES VARIADAS CONFORME A MISSÃO DA AVCFN
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OBITUÁRIO

Prezados Veteranos,
Es tamos  ce leb rando

mais uma passagem de
ano que, graças ao Bom
Deus e ao trabalho dos in-
teg ran tes  do  Conse lho
Deliberativo e Consultivo,
das Diretorias Administra-
tivas Nacional e Regional e
dos Conselhos Fiscais, e à participação de
cada Associado, foi pleno de sucesso e de re-
alizações para nossa Associação. Repassan-
do as várias edições do nosso jornal, ficamos
orgulhosos pelas nossas atividades, conduzidas
com o valioso e fundamental apoio de várias
Organizações Militares da nossa Marinha, em
especial do Corpo de Fuzileiros Navais.

Para completar o ano, foi ativada, em 10DEZ,
a Seção Regional de Manaus, encravando o
Guião da AVCFN no coração da Amazônia, o
que só foi possível devido ao valioso apoio do
VAlte Domingos Sávio Almeida Nogueira, Co-
mandante do 9º Distrito Naval, e do CF (FN)
Rui Eduardo Rodrigues Ferreira, Comandante
do Batalhão de Operações Ribeirinhas, e à atu-
ação do 1ºSG-FN-IF Enoque Souza de Araújo,
a quem registramos nossa gratidão.

Para 2014, olhando o Calendário de Ativi-
dades que segue com esta edição, podemos
visualizar mais um ano com muitas atividades
sociais, esportivas, culturais, assistenciais e
operativas, além das ações de responsabili-
dade social que estaremos sempre prontos
para conduzir, todas coerentes com nossa Mis-
são. Uma menção especial, também, ao 40º
Encontro de Veteranos do CFN, evento orga-
nizado pelo Comando-Geral do CFN, previsto
para 17MAI - segue também um encarte com
orientações sobre este evento.

Assim, ao celebrarmos o nascimento do
nosso Salvador, agradecemos pelo ano findo
e pedimos ao Bom Deus que continue ilumi-
nando nosso caminho. Feliz Natal! Bom Ano
Novo!

 ADSUMUS! VIVA A MARINHA!

AVCFN na cerimônia alusiva ao Armistício da 1ªGM

Veterano Alves é agraciado com a
Medalha Amigo da Marinha

Veterano Elias Baturité organizando eventos cívicos em sua terra natal - Ceará

Veteranos Jezi e Ulisses, com esposas, e CT Joelma,
participam de almoço beneficente no Lar Luz e Amor,

que acolhe crianças carentes
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AVCFN NA AMAZÔNIA OCIDENTAL

Em 10DEZ a AVCFN teve um dia muito especial:
foi realizada, no Batalhão de Operações Ribeirinhas,
a Assembléia Regional Ordinária (ARO) para cria-
ção da SR Manaus. A Assembléia foi presidida pelo
VAlte Domingos Sávio  Almeida Nogueira, Coman-
dante do 9º Distrito Naval, e contou com a presença
do Presidente do CDC, VAlte (Refº-FN) Fernando
do Nascimento, que conduziu o protocolo previsto
no Estatuto da AVCFN para criação de SR, que in-
cluiu a eleição e posse do primeiro Conselho Fis-
cal, presidido pelo Veterano Assis, e da primeira
Diretoria Administrativa Regional, presidida pelo
Veterano Clementino.

Este dia podemos dizer que iniciou em 6NOV,
quando, como parte da semana de celebrações do
aniversário do BtlOpRib, seu Comandante, o CF (FN)
Rui Eduardo Rodrigues Ferreira , organizou um en-
contro de Fuzileiros da Reserva que residem em
Manaus, ao qual compareceram os Veteranos Fa-
çanha e Rocha, respectivamente Primeiro Secretá-
rio e Diretor de Patrimônio da DAdm, para divulgar
as atividades da AVCFN. Já naquele dia verificou-se
o entusiasmo com a Associação, em especial dos
Veteranos Enoque e Ramires, comprovado pela ade-

são de trinta novos Associados, que, junto com os
seis já existentes, se comprometeram a organizar a
SR. No dia da ARO foram mais oito novos Associados.

O VAlte Sávio, que presidiu a Assembléia Regio-
nal Ordinária, destacou a importância da atuação da
AVCFN, expressou sua satisfação por contar com uma
SR no 9º DN e assegurou o seu apoio às atividades
da Associação naquela região, o que se pode com-
provar por dois fatos marcantes: preencheu sua Ficha
de Inscrição de Membro Efetivo da AVCFN e convidou
uma representação da SR para participar da cerimô-
nia do Dia do Marinheiro.

Presentes também Oficiais e Praças do BtlOpRib,
à frente seu Imediato, CC(FN) Alexandre  Luiz Alves
da Silva, e  seu futuro Comandante, CF(FN) Marcio
Rossini  Batista Barreira, que garantiram a oferta de
um local para a SR instalar seu Posto de Comando,
bem como o CMG(RM1-FN) Antonio Eduardo de Santa
Cruz  Abreu, um dos pioneiros do Batalhão Tonelero,
que fará parte da DAdmR.

Considerando o entusiasmo de todos que partici-
param do evento estou certo que, com a proteção do
Bom Deus, a SR Manaus terá vida longa. ADSUMUS!
VIVA A MARINHA!

Fotos: Tenente Darlene e SO-FN Falcão

Conselho Fiscal

Presidente: JUCINALDO ASSIS MOTA
Vice-Presidente: LUIZ EDSON CONCEIÇÃO DO NAS-
CIMENTO
Secretário: ARY COIMBRA FILHO

Diretoria Administrativa Regional

Presidente: JOSÉ LUIZ LINHARES CLEMENTINO
Vice-Presidente: ENOQUE SOUZA DE ARAUJO
Diretor Social: DENIVALDO RODRIGUES DE ABREU
Diretor Jurídico: ANTONIO EDUARDO DE SANTA
CRUZ ABREU
Diretos de Esportes: JORGE MARTINS DOS SANTOS
Vice-Diretor de Esportes: MOYSES DE SOUZA SAN-
TOS
Secretário: JORGE MARTINS DOS SANTOS
Primeiro Tesoureiro: JONAS SANTARÉM BARBOSA
Segundo Tesoureiro: ALEX DE LIMA LAVOR

 Posse do Conselho Fiscal e DAdmR Presidente da DAdmR recebe o Guião da SR Alocução do VAlte Sávio

Homenagem ao 9º DN Entrega de panóplia ao BtlOpRib Canto do Na Vanguarda
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Sábado, 30NOV, tivemos mais um dia gratifican-
te, marcado por confraternização e recordes, na
nossa Festa Beneficente de Fim de Ano da AVCFN.
Por quê? Eis os motivos:

- cerca de 1.030 pessoas, entre Associados, fa-
miliares e amigos;

- coleta de 1.600 kg de alimentos, para cinco
instituições beneficentes, faina conduzida com
brilhantismo pela Diretoria de Assistência, à frente
os Veteranos Ulisses e Anchieta; vale destacar que
140 kg destes alimentos foram obtidos em almoço
de fim de ano da Associação Esportiva Saco e Maca
('Saco Mucho'), presidida pelo Diretor de Comuni-
cação da AVCFN, Veterano Lucena;

- alegria marcada no rosto de todos, em especi-
al dos pés-de-valsa, que 'arrasaram' ao som do Con-
junto Fuzibossa, cedido pelo Comandante-Geral do
CFN - este ano o Conjunto contou com a participa-
ção especial do famoso Paulinho Mocidade, Vete-
rano Fuzileiro e nosso Associado, que prestigiou a
Festa e muito animou a galera presente;

FESTA BENEFICENTE DE FIM DE ANO
- almoço saboroso e farto, preparado e distribu-

ído de forma organizada pelo Bufê Collaço, que tem
sido grande parceiro em nossos eventos sociais,
destacando-se a atuação do Sr. Fidélis;

- presença do Papai Noel, sem barriga, pois não
existe Fuzileiro gordo (será?), e animado: acompa-
nhou a coreografia do pessoal que estava dançan-
do, ficou à disposição da gurizada para foto e fez a
entrega dos brindes sorteados - parabéns ao Vete-
rano Edinor pela grande performance;

- brinquedos para as crianças, que se divertiram
muito no pula-pula;

- bolo especial e canto dos parabéns aos aniver-
sariantes do quadrimestre;

- atuação da Comissão da Festa, nucleada na
Diretoria Social, chefiada pelos Veteranos Costa e
Pedro, contando com valorosa equipe de voluntári-
os que, junto com os funcionários Lira, Vilso Sarai-
va e Joseval, muito auxiliaram na organização das
mesas e na orientação em geral - seus coletes ama-
relos com o 'Posso ajudar?' já são parte integrante

do visual da Festa;
- valiosa contribuição de brindes para sorteio feita

pelo Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais;
CIASC; Batalhão Naval (Comando do Material de Fu-
zileiros Navais); Secretaria da CPO; e Lunagra; e, por
último, mas tão importante quanto os demais itens,

- o apoio do Batalhão Humaitá, na montagem
de proteção contra o Sol.

Enfim, foi uma bela tarde, em que Veteranos,
familiares e amigos lotaram o Espaço Marcílio
Dias, da Casa do Marinheiro (que também é do
Fuzileiro...), com muita alegria e animação, de for-
ma ordeira, praticando os valores que nos carac-
terizam, em especial o Espírito de Corpo, bem
como o amor ao próximo, com a entrega de
donativos às seguintes instituições beneficentes:
Creche Pequenos Grumetes (apóia a Família Na-
val); Lar Samaritano (abrigo para idosos); Orfana-
to Santo Antonio (meninas); Lar Luz e Amor (cri-
anças em situação de risco); e Sociedade São
Vicente de Paulo (famílias carentes).

 Equipe de Apoio pronta para ajudar  Sr Fidélis à frente do Time Collaço

 Almoço alto padrão Aniversariantes prontos para cortar o bolo
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Espaço criança Papai Noel Fuzileiro não tem barriga! Entrega de alimentos no Lar Samaritano

Irradiando alegria! Confraternização! Veteranos Dinarte e Edinor - nosso Papai Noel

 Presidente do CBSM, Vet Djalma e Srª Fuzibossa e Paulinho Mocidade é certeza de animação
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Em 23OUT Veteranos participaram, com a Dele-
gacia Fluvial de Uruguaiana, representada pelos Sar-
gentos RENAN e MARCO ANTONIO, da 2ª FEIRA DAS
PROFISSÕES, realizada no Auditório dos Mórmons,
para divulgar oportunidades de ingresso no mercado
de trabalho.

Presentes também representantes da Secretaria
Municipal de Industria e Comercio, Faculdade Federal
do Pampa (UNIPAMPA), SEST, SENAT e, pela Câ-
mara de Vereadores, o Vereador e Veterano Irani Coe-
lho Fernandes.

SR Uruguaiana na 2ª FEIRA DAS PROFISSÕES

Visando promover a integração da Marinha com
a Sociedade,  foi realizado o evento 'Um dia com a
Marinha', em 05OUT, na cidade de Itaqui, cerca de
100 km a NE de Uruguaiana, seguindo a linha de
fronteira, em parceria com a Delegacia Fluvial de
Uruguaiana e Secretaria Municipal de Meio Ambi-

UM DIA COM A MARINHA SR URUGUAIANA VISITA
DELEGACIA FLUVIAL

Homenagem ao Cmt Manente

ente. A AVCFN foi representada pelos Veteranos
Wilton, Edivando, Pessano e Rossini, que organi-
zaram mostruário de material e apresentaram pa-
lestras para as escolas presentes, incluindo vídeo
de Operações da Marinha. Ao término, houve pas-
seio de barco com as crianças no Rio Uruguai.

MISSÃO DA AVCFN
Congregar Fuzileiros Navais, demais Milita-

res e Civis, a fim de cultivar o Espírito de Corpo

inerente aos Fuzileiros Navais e as tradições

Navais, acompanhar o estado da arte da Mari-

nha e, em situações extraordinárias, atender de-

mandas da Sociedade, mantendo sempre o vín-

culo com a Marinha do Brasil.

Nesta edição nossos
associados estão

recebendo um
calendário de mesa  2014
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Já em ritmo de fim de ano, Veteranos Fuzileiros
Navais e amigos reuniram-se dia 30NOV, no Clube
Naval (assim chamado), em torno de delicioso chur-
rasco e suculenta feijoada - gaúcho é assim, encara

ENCONTRO DE VETERANOS EM
URUGUAIANA

Comitiva da SR Sul participou do I Encontro
de Tecnologia, Obtenção e Nacionalização da
Marinha, em 27NOV, no Plenário MERCOSUL
do Centro de Eventos da FIERGS. Presentes
várias autoridades, destacando-se o Comandan-
te do 5º Distrito Naval, VAlte Küster, o Diretor de
Abastecimento da Marinha, VAlte(IM) Garcia, o
Comandante do Material de Fuzileiros Navais,
CAlte(FN) Loureiro e o Delegado da Capitania dos
Portos em Porto Alegre, CF Zampieri.

SR SUL EM EVENTO
DA MARINHA

A SR São Paulo, em 12NOV, participou da
reinauguração da praça Heróis da FE, monumen-
to aos mortos da 2ªGM em São Paulo. Localiza-
da no bairro de Santana, é um dos primeiros
monumentos aos Expedicionários da FEB em
São Paulo, e teve a construção determinada em
1952. Findo o desfile de 7SET daquele ano, os
expedicionários dirigiram-se ao local onde futu-
ramente seria sua construção, a Praça dos Ex-
pedicionários, localizada entre a Avenida Paulista
e a rua Minas Gerais, e inauguraram simbolica-
mente o local. Era presidente da Associação dos
Ex Combatentes o DR. Joel Junqueira, sendo
Prefeito da cidade o Sr. Armando de Arruda Pe-
reira, e o projeto foi do Governador Lucas No-
gueira Garcez.

As obras foram iniciadas em meados de ja-
neiro de 1954 e no dia 8 de maio daquele ano a
praça e o monumento foram inaugurados com
grande solenidade. Na placa de metal podia-se
ler o seguinte: "São Paulo Agradecido reverencia
seus Heróis, o sangue generoso de seus filhos
mais uma vez se ofereceu á Pátria, lutar e morrer
por ela, foi o lema dos expedicionários"

Em consequência dos projetos de urbaniza-
ção do complexo da Av. Paulista, o monumento
foi transferido para a Confluência da Rua Capitão
Macedo com a Rua Sena Madureira, bairro da

REINAUGURAÇÃO DA PRAÇA DA FEB EM SP
Vila Clementino, e sua pedra fundamental foi lançada
em 12 de novembro de 1969. O monumento lá per-
maneceu até 1973, quando foi transferido para o
bairro de Santana, sua atual localização, que foi inau-
gurado em 21 de fevereiro de 1981. A sugestão
arquitetônica foi do ex Combatente Sr. Robespierre
Baffini, e, em 06 de outubro de 1980, foi criada a
praça com o nome "PRAÇA HERÓIS DA FORÇA
EXPEDICIONÁRIA BRASILEIRA".

Neste mês, aos 70 anos da criação da Força
Expedicionária Brasileira, é nossa obrigação como
Brasileiros manter viva a lembrança dos que tomba-
ram em combate, reverenciando a memória daque-
les que foram lutar pela liberdade da humanidade
ameaçada pelo totalitarismo nazi-fascista. Os he-
róis da FEB nos deram exemplos de patriotismo e
desprendimento, exemplo cada dia mais valioso nos
dias em que vivemos, e a reativação deste marco
histórico tem o importante papel de ajudar a manter
acesa a chama desse exemplo que temos de pre-
servar.

A Marinha da Brasil está representada por um
hélice do CT Marcilio Dias, a FAB por um hélice de
um "Thanderbird" que participou da 2ªGM, e o Exér-
cito por um Canhão Anti Aéreo 40 BOFORS.

Ao final, o desfile do CPOR do EB, uma compa-
nhia de soldados da FAB e de "Veteranos Fuzileiros
Navais", representando a MARINHA DO BRASIL.

 Confraternização de Final
de Ano e Aniversariantes do

Trimestre da SR Sul

 Alte Loureiro e Comitiva da SR Sul

churrasco e feijoada ao mesmo tempo! - para prosear e
contar causos, tendo como 'ouvintes' as ilustres pre-
senças do Delegado Fluvial de Uruguaiana, CC(T)
Manente, e do Vereador Irani, também Veterano.

Apresente a AVCFN
a um amigo e

ele será um novo
Associado
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Em 09NOV aconteceu, no Salão Social do Magé
Tênis Clube, o VII Encontro dos Fuzileiros Navais de
Magé e Amigos, evento já tradicional, com propósito
de interação dos Veteranos FN com os militares da
Ativa e a com a sociedade em geral, dos Município
de Magé e Cidades adjacentes.

Para abrilhantar o Encontro, a Força de Fuzileiros
da Esquadra montou mostruário de material, muito
apreciado pelos visitantes, com meios do Batalhão de

VII ENCONTRO DOS FUZILEIROS NAVAIS DE MAGÉ E AMIGOS
Viaturas Anfíbias (Carro Lagarta Anfíbio), do Batalhão
de Operações Especiais e do Batalhão de Artilharia e
a Companhia de Polícia do Batalhão Naval enviou mo-
tocicleta e Fuzileiro com o Uniforme de 1808.

O evento contou com variada programação, in-
cluindo homenagem à AVCFN e Fuzileiros que inte-
grarão o próximo Grupamento de Fuzileiros Navais
da MINUSTAH, a Força de Paz da ONU no Haiti.
Destaque para a presença do Veterano SD-FN-Refº

Aldo Carracena, que completará, em 14 de janeiro
próximo, 92 anos de vida bem vividos, carregando
em sua bagagem um acervo de medalhas e diplo-
mas, inclusive de guerra, e considerado o 'Guru da
Maçonaria'.

Parabéns à equipe organizadora do evento, à fren-
te o Veterano Moisés Queiroz, pelo brilho da festa, e
aos participantes em geral pelo comportamento
exemplar.

Canto do Hino Nacional Veterano Aldo - Nascido em 1922

Homenagem à AVCFN Visitando o CLAnf

Patriarca da Família Terezone presente Confraternização de Veteranos e familiares
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O Projeto Lembrando, executado pelo Núcleo do
Serviço de Apoio Integrado ao Pessoal da Marinha
(N-SAIPM) do CPesFN, tem como objetivo, entre
outros, realizar atividades recreativas como instru-
mento de lazer e promover visitas às instalações da
Marinha, como forma de recordação e para estimu-
lar a interação entre os militares da ativa e da reser-
va - que continuam ativos!

Assim, em 27-28NOV, comitiva organizada pelo
CPesFN, visitou o Batalhão de Defesa Nuclear, Bio-
lógica, Química e Radiológica de Aramar
(BtlDefNBQR) e a Capitania dos Portos de São Pau-
lo (CPSP), localizada em Santos.

PROJETO LEMBRANDO - ARAMAR E SANTOS
O BtlDefNBQR, comandado pelo CF(FN) Chaib,

que é Conselheiro Efetivo da AVCFN, tem como tare-
fa prover segurança física das instalações e executar
ações de controle a emergências QBN na área do
Centro Experimental de Aramar. O Cmt Chaib rece-
beu a comitiva com a cortesia que lhe é peculiar e fez
uma apresentação sobre sua Unidade. A seguir houve
demonstração de defesa contra agentes químicos e
visita ao canil da Unidade.

Em Santos, a comitiva foi recebida no Núcleo de
Apoio às Atividades da Capitania (NAAC), prédio histó-
rico onde já esteve instalada a CPSP, pelo CC(T) Ro-
que, Encarregado do Ensino Profissional Marítimo, que

discorreu sobre as tarefas da Capitania. Contando com
a presença de Veteranos Fuzileiros, do Exército e da
FAB, além do Presidente da SOAMAR Santos, foi reali-
zada  homenagem aos remanescentes do Grupamento
de Fuzileiros Navais de Santos. Na sequência, na sede
da CPSP, o Capitão dos Portos, CMG Ribeiro, falou so-
bre a atuação da Marinha na região.

Além da Equipe do CPesFN, que organizou e condu-
ziu a viagem, destaque ao Capitão dos Portos, CMG
Ribeiro, e ao Comandante do BtlDefNBQR, CF(FN) Chaib,
pela acolhida fidalga, bem como ao CMG(RM1-FN) Bas-
tos e ao CC(T) Roque, Oficial oriundo do CFN, pelo
irrestrito apoio prestado aos Fuzileiros de Sempre.

Ativado em 22DEZ1963, com a posse do
CT(FN) Paulo Costa no cargo de Comandante,
teve como precursor o Destacamento de FN,
subordinado à CPSP. O GptFN de Santos foi
extinto em 9MAR1976, época em que foram tam-

Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos
bém desativados os GptFN de Recife e de Uruguaiana.

Na sua Ordem do Dia de 19JAN1977, o VAlte(FN)
Yves, Comandante-Geral do CFN, assim se referiu ao
Gpt: "Gozando de elevado conceito junto às adminis-
trações municipal, estadual e federal, os Fuzileiros

Navais de Santos souberam se impor como milita-
res de escol e se retiram daquele ponto sensível do
território cercados de demonstrações de carinho,
simpatia e afeto, só deferidas àqueles que são dig-
nos e de respeito".

CF(FN) Chaib recebe a Comitiva em Aramar Veteranos no NAAC - Santos

Reunião de Veteranos da Marinha,
Exército e Aeronáutica

CMG Ribeiro oferece lembrança ao CPesFN,
representado pela CC(T) Cristiane

Sr. Tavares (camisa preta) que, em 1975, então SD-FN,
aplicou um ippon 'na marca' no então 2ºTen(FN) Elkfury
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Em 10NOV foi realizada a Festa Beneficente de
Fim de Ano da SR Nova Friburgo, contando com a
presença do Motoclube Águias de Cristo, que home-
nageou os presentes com o 'ronco dos motores', bem
como representantes da Sociedade Friburguense, que
abrilhantaram a Festa.

O Conjunto Musical Encontro Casual, comandado
pelo Musico Reinaldo Iori animou a festa, e o churras-
co foi preparado pelos Veteranos Mauricio Verli, Fran-
cisco de Abreu, Luiz Thiessem, Dr. Lima e Jorge Go-
mes, maiores responsáveis pelo trabalho impecável
da qualidade dos alimentos.

Prestigiaram o evento o VAlte (Refº-FN) Fernando
do Nascimento, o Presidente Nacional e o Diretor do
Sanatório Naval de Nova Friburgo, CF(Md) Luiz Carlos,
acompanhado do Vice-Diretor CF(CD Coelho, Amigo
do Veterano. A SR Nova Friburgo passou a contar com
seu espaço no SNNF, que permitirá a instalação do
PC da SR, mais uma valiosa contribuição daquela OM.

A confraternização transcorreu com alegria, cama-
radagem, mostrando o ambiente fraterno que bem
caracteriza a AVCFN. Como em outras oportunidades,
o apoio do SNNF foi fundamental para a realização do
evento. Foram arrecadados cerca de quatrocentos
quilos de alimentos, que, junto com luvas para proce-
dimentos não cirúrgicos, foram doados ao Lar Abrigo
Amor a Jesus, mais uma ação de responsabilidade
social da SR Nova Friburgo.

SR NOVA FRIBURGO - FESTA DE FINAL DE ANO

Palavras do Almirante Fernando do Nascimento

Encontro de Presidentes - Motoclube Águias de Cristo e CDC-AVCFNEntrega das doações - Lar Abrigo Amor a Jesus

Equipe que garantiu suculento churrascoGuião da AVCFN presente na Região Serrana
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O Batalhão Tonelero realizou em 13NOV um en-
contro de Fuzileiros que serviram nas diversas Uni-
dades de Operações Especiais do CFN. Foi uma
grata oportunidade para lembrar estórias e fatos his-
tóricos, recordar de amigos que partiram e outros
que estão distantes - mas todos, sempre, reunidos

ENCONTRO DE VETERANOS DE OpEsp

Apresentação sobre a AVCFN

no Espírito de Corpo comum a todos os Fuzileiros
Navais.

Na ocasião o Presidente Nacional da AVCFN fez
uma apresentação sobre a Associação, visto que,
juntamente como Btl Tonelero, está sendo organiza-
do um grupo de interesse de operações especiais no

âmbito da AVCFN, visando congregar estes es-
pecialistas e todos entusiastas desta atividade.
Se você gostaria de integrar este grupo, seja bem
vindo! Para maiores informações entre em conta-
to com: SO Gleison  (21-996721622) ou SG
Petronilton (21-985516592).

CMG(FN) LAGE, Comandante do Btl Tonelero, e Veteranos de OpEsp
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DESCONTOS ESPECIAIS PARA A FAMÍLIA NAVAL.
NÃO FECHE SEGUROS SEM FALAR CONOSCO.

VETERANOS E CPO
NA CORRIDA DO CFN

A AVCFN participou da 26ª Corrida dos Fuzilei-
ros Navais, em 15NOV, no Aterro do Flamengo,
formando um Pelotão Vibração com a tripulação
da Secretaria da Comissão de Promoções de Ofi-
ciais. Veteranos, militares da CPO, familiares e
amigos desfrutaram de uma bela manhã carioca,
ensolarada e animada. A energia consumida foi
reposta graças ao apoio logístico organizado pelo
Batalhão Humaitá, que mais uma vez mostrou por-
que é Amigo do Veterano.

VETERANOS PARTICIPAM DE ACISO
NO ESPÍRITO SANTO

No período de 18 a 21NOV uma Comitiva da
AVCFN participou de Ação Cívico Social realizada
pelo Centro de Instrução Almirante Sylvio de
Camargo no Sul do Espírito Santo, quando aquela
Unidade realizava o exercício de coroamento dos

 Equipe de Veteranos

Sala de aula reformada Roupas ofertadas

cursos do segundo semestre letivo na região de
Itapemirim e Marataízes. Foi mais uma oportunida-
de para apoiar ação de responsabilidade social de-
senvolvida pela Marinha naquela área, que sempre
nos acolhe com muito carinho.

Comitiva de Veteranos participou das festivida-
des alusivas ao aniversário do 90º Grupo de Esco-
teiros do Mar - Suboficial Amélio Azevedo Marques,
realizado na Área Recreativa Esportiva Social São
Gonçalo, que contou com a ilustre presença do
ex-Ministro da Marinha, AlteEsq Mauro César
Rodrigues Pereira, do Diretor de Assistência So-

CERIMÔNIA DO 90º GEMAR
cial da Marinha, CAlte Campos, do CAlte (RM1-
FN) Fernando, e da Diretora da Casa do Marinhei-
ro, CMG(T) Isabel.

A ARES São Gonçalo, localizada na Ilha das
Flores, oferece à Família Naval variadas opções
de lazer, esporte, recreação, atividades culturais
e instalações para eventos sociais e religiosos.


