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Mensagem do Presidente

Prezados Veteranos,
Neste mês de outubro tive-

mos mais um marco na
singradura da Associação, a
Assembleia Geral Ordinária,
oportunidade em que a Direto-
ria Administrativa faz sua 'pres-
tação de contas', relatando, aos
Associados, como vem condu-
zindo os assuntos, os eventos
e as finanças da AVCFN.

Graças ao Bom Deus, que
sempre ilumina nossos caminhos, tendo como
balizamento as orientações do Conselho Deliberativo
e Consultivo, em especial do seu Presidente, nosso
estimado Almirante Fernando, recebendo o valioso
apoio da Marinha, em especial das Unidades do CFN,
à frente nosso Comandante-Geral, e, particularmen-
te, devido ao inestimável trabalho de cada um dos
integrantes da Diretoria Administrativa, das Diretori-
as Regionais e dos Conselhos Fiscais, é com orgu-
lho que expresso a satisfação de testemunhar a con-
clusão, com sucesso, de mais um biênio de ativida-
des voltadas para nossos Fuzileiros de Sempre e para
a Sociedade Brasileira.

Na mesma Assembleia, nova fase foi iniciada, com
a posse da Diretoria Administrativa que estará à fren-
te da Associação no período 2013-2015. Mantidos a
direção e o ímpeto do ataque, peço ao Bom Deus
que continue sendo lâmpada para os pés de todos
nós, do Presidente do CDC a cada um dos Vetera-
nos, mesmo aqueles que estejam nos mais longín-
quos rincões do nosso Território.

Com atividades sociais, esportivas, culturais, operativas
e assistenciais, vamos continuar congregando Fuzileiros
Navais, tanto os da Ativa como os que já estão na Inativi-
dade, Militares de outros Corpos e Quadros da Marinha e
das demais Forças, bem como Civis, desde que estejam
dispostos a cultivar o Espírito de Corpo típico dos Fuzilei-
ros Navais e as nossas tradições, vamos prosseguir acom-
panhando o estado da arte da Marinha, em especial os
meios e a Doutrina do CFN, e, em situações extraordiná-
rias, quando convocados ou por iniciativa nossa, estare-
mos prontos para atender demandas da Sociedade, não
esquecendo, nunca, que sempre manteremos o vínculo
que nos une com a Marinha desde o dia em que, volunta-
riamente, prometemos dedicação ao serviço da Pátria, cuja
Honra, Integridade e Instituições juramos defender, mes-
mo que com nossas vidas.

Nosso farol continua "Ser em 2022 uma organização
de excelência no atendimento das demandas dos Associ-
ados e na sua valorização em todas as Seções Regio-
nais".

ADSUMUS!

Atendendo convite do Comandante do 1º Dis-

trito Naval, VAlte Ilques, comitiva da Sociedade

de Amigos da Marinha visitou o NaPaOc APA,

em 15OUT, onde foi recebida pelo Comandante

do Grupamento de Patrulha Naval do Sudeste,

CMG Vanley, e pelo Comandante do APA, CF Con-

sidera. Na comitiva, chefiada pelo Presidente da

SOAMAR-RIO, Dr. Silvio Vasco Campos Jorge,

estava presente o Veterano Gabriel, representan-

do nossa AVCFN

SOAMAR VISITA O P-121

SOAMAR no NPaOc APA

SIPM REALIZA ESTÁGIO DE CAPACITAÇÃO
Foi realizada, em 16SET, no auditório da Base

de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, a
abertura do 1° Estágio de Capacitação e Atualiza-
ção em Gestão de Pessoal Inativo e Pensionista,
pelo Diretor do Pessoal Militar da Marinha, VAlte
Afrânio de Paiva Moreira Júnior. O evento, promovi-
do pelo Serviço de Inativos e Pensionistas da Mari-
nha, estendeu-se até o dia 18 e consistiu de pales-
tras e aulas práticas voltadas aos atendentes das
Organizações Militares de Apoio e Contato (OMAC),
que estão distribuídas por todo o território nacional.

Antecedendo a abertura do 1º Estágio, houve
apresentação do Coral do Clube Naval, que entoou
o Hino Nacional, a canção Fibra de Herói e um fol-
clore brasileiro, "Verde Mar de Navegar".

O diretor do SIPM, CMG (IM) Sergio Miranda
Brandão, proferiu a palestra inicial, "A Qualidade na
Gestão do Pessoal Inativo e Pensionista da Mari-
nha". A programação do 1º Estágio de Capacitação
e Atualização abrangeu temas relativos à pensão
militar, em especial de ex-combatentes; pensão ci-
vil; concessão de direitos; benefícios previstos em
lei; alterações de pagamento; atendimento ao pú-
blico; recadastramento; funcionamento do SIPEM;
ouvidoria; assessoria jurídica; habilitação de depen-
dente e beneficiário e sistema e-Consig.

Consubstancia-se, portanto, em uma importan-
te e inovadora oportunidade para a capacitação de
pessoal nos assuntos pertinentes à gestão do pes-
soal inativo e pensionista da Marinha, proporcionan-
do conhecimento e visando à padronização dos pro-
cessos e a troca de experiências entre os setores
pertinentes.

Abertura do Estágio

Apresentação do Diretor do SIPM

04338 - Ilson Feitosa - RJ - 05-10-13
00261 - Luiz Soares Sobrinho - RJ - 11OUT
04051 - Antônio Domingos Macário da Costa - RJ - 15OUT

OBITUÁRIO
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VETERANOS NA ULTRAMARATONA DO CFN
Aceitando o desafio lançado para o Grupo de

Caminhada e Corrida da AVCFN, três Equipes de

Veteranos, além do CMG(RM1-FN) Claudio Roberto

Gonzalez, representaram a AVCFN na

Ultramaratona Rio 24h Fuzileiros Navais

(www.corridadosfuzileirosnavais.com.br), realizada

no Centro de Educação Física Almirante Adalberto

Nunes, nos dias 5 e 6OUT. Os Veteranos mostra-

ram, com dedicação, esforço, perseverança e de-

terminação, a validade dos ensinamentos da Tenente

Gabriela, do CEFAN, relativos à atividade física como

fator de importância para a saúde. Foi, ainda, mais

um exemplo de que, mesmo na Inatividade, conti-

nuamos muito Ativos!

Destaque especial para o apoio logístico

prestado pelo Batalhão Humaitá, que provi-

denciou barracas e camas de campanha, e

para a atuação do SG-FN Mohabe que, com

seus conhecimentos e habilidades, garantiu

para cada atleta a recuperação dos múscu-

los exigidos no l imite. Exemplo de espír i to

de corpo foi a part icipação da Equipe de

Apoio, formada pelos Associados Francis-

co A lves,  José Edgar  de Moraes,  N i lson

Martins da Silva, Raimundo Carlos Corrêa Alvarez

e Zeir Pires.

Constituição das equipes e marcas alcançadas:

- Combatentes Anfíbios, com 180 km: Aleksandro

Silva de Oliveira, Silvio José Antunes Baptista, Carlos

Alberto de Oliveira Silva e José Henrique Salvi Elkfury;

- Fuzileiros Abençoados, com 177 km:  José

Doradino Suarez Corato, Jefferson Ricardo Sendra Car-

doso, Manoel Amaro Neto e Eduardo de Souza Go-

mes; e

- Veteranos em Forma, com 169 km: José Anto-

nio de Oliveira, José de Anchieta Lourenço Bezerra,

Sebastião Martins Ribeiro e Juscelino Antonio Ramalho.

Os resultados gerais estão disponíveis no sítio da

prova, dos quais se destacam:

- Primeiro lugar geral - 1º SG-EF Elias Pereira de

Lacerda, Hospital das Forças Armadas, 214 km;

- Primeira colocada feminina  - CB-RM2-EP De-

nise Paiva Lucas Campos, CEFAN, 191,6 Km;

-Revezamento Masculino, campeã: Equipe do

CEFAN, 297,2 Km; e

-Revezamento Feminino, campeã: Equipe PENA

3, composta por atletas civis, 202,4 Km.

Veteranos: na Inatividade mas muito Ativos! Hora da rendição!

 Revezamento na posição!  O Vet Anchieta é sorteado durante a corrida e ganha
brinde

 Apoio 24h!

Combatentes Anfíbios Fuzileiros Abençoados Veteranos em forma
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Em 10OUT, foi realizada, em duas etapas, a AGO
de 2013, na Sede Nacional.

Na primeira etapa, presidida pelos VAlte (Refº-FN)
Fernando do Nascimento, Presidente do Conselho
Deliberativo e Consultivo, o Presidente Nacional apre-
sentou os relatórios de atividades e de prestação de
contas de 2012-2013 e o orçamento para 2013-2014,
aprovados por unanimidade. Em seguida, foi realizada
a eleição da Diretoria Administrativa para 2013-2015,
por aclamação, por haver apenas uma chapa inscrita.
Foram eleitos, também, cinco Conselheiros Transitó-
rios: Antonio Borges Faria, Milton Marcio de Arruda
Rocha, Guilobel Fernandes, Manoel de Souza Melo e
Reny Ivo Perini. Na sequência, foram entregues certi-
ficados aos Veteranos que representaram a AVCFN
na Ultramaratona Rio 24h Fuzileiros Navais.

A segunda parte, presidida pelo AlteEsqd (FN)
Fernando Antonio, Comandante-Geral do CFN e Pre-

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - 2013
sidente de Honra da AVCFN, contou também com a
presença do VAlte(FN) Gomes da Luz, Comandante
da FFE, VAlte (FN) Alexandre, Comandante do Pes-
soal de Fuzileiros Navais, CAlte(FN) Zuccaro, Co-
mandante da Divisão Anfíbia, CAlte(FN) Armando, Co-
mandante da Tropa de Reforço, CAlte (FN) Loureiro,
Comandante do Material de Fuzileiros Navais,
CAlte(FN) Ferraço, Estagiário da Escola Superior de
Guerra, além de Comandantes de Unidades do CFN.
Foram empossados os integrantes da Diretoria Ad-
ministrativa e Conselheiros Transitórios para o biênio
2013-2015, bem como novos Conselheiros Efetivos,
a saber: Carlos Jorge de Andrade Chaib, Antonio
Roncato, Roberto Albuquerque da Silva e José Jorge
Machado da Silva. Logo após, o Presidente Nacio-
nal fez uma alocução, agradecendo a presença de
todos e destacando o apoio prestado pelo CFN e
pelos Distritos Navais às atividades da Associação.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
PARA 2013-2015

                                Presidente
José Henrique Salvi Elkfury

Vice-Presidente
Edison da Silva Nunes Filho

Diretor Cultural
Renato Rangel Ferreira

Vice-Diretor Cultural
Georgino de Moraes Mattos

                          Diretor de Esportes
Fernando Lessa Gomes
Vice-Diretor de Esportes
José Antonio de Oliveira

Diretor Social
Luiz Carlos Costa

Vice-Diretor Social
Pedro Ribeiro de Souza

Diretor Jurídico
Gabriel Mascarenhas Monteiro

Vice-Diretor Jurídico
José Jorge Machado da Silva

Diretor de Comunicação
Lucio Fernandes de Lucena

Vice-Diretor de Comunicação
Dagoberto da Conceição Carvalho

Diretor de Assistência
Ulisses Vilela de Lima

Vice-Diretor de Assistência
José de Anchieta Lourenço Bezerra

Diretor de Patrimônio
José Pedro da Rocha

Vice-Diretor de Patrimônio
Antonio Paulo Torres Anvers

                           Primeiro Secretário
Paulo Roberto Façanha

Segundo Secretário
Paulo Vicente da Silva

                           Primeiro Tesoureiro
João Joaquim Barroso
Segundo Tesoureiro
Eduardo Luiz Da Silva

 Primeira parte - Apresentação de relatórios CMG(RM1-FN) Gonzalez participação na Ultramaratona

Btl Humaitá - Amigo do Veterano Amigos do Veterano

Foram homenageados, com o Título de Amigo
do Veterano, o Batalhão Humaitá, representado pelo
seu Comandante, CF(FN) Luis Manuel de Campos
Mello, pelos relevantes serviços prestados à
AVCFN, e os militares que socorreram o Veterano
Francisco Alves, no dia 30AGO, quando este so-
freu um acidente: CT (Md) Ruy Wirtz Moreira de
Barros; 1ºSG-FN-EF Devanil Silva dos Santos;
2ºSG-FN-EF Cinésio Farias Martins; 3ºSG-FN-EF
Sebastião Alexandre Pereira Rocha; 3ºSG-FN-EF
Alex Sandro Rosa de Pádua; CB-FN-EF Anderson
de Oliveira Farias; e CB-FN-MO Diogo Lima
Cerqueira. Em seguida, antes do protocolo de en-
cerramento da AGO, o AlteEsqd (FN) Fernando
Antonio fez uso da palavra, destacando a importân-
cia da AVCFN para o Corpo de Fuzileiros Navais e
formulando votos de sucesso à Diretoria
empossada.
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AlteEsq (FN) Fernando Antonio, VAlte (FN) Alexandre  e VAlte (FN) Gomes da Luz , com suas presenças, prestigiaram os Fuzileiros de Sempre.

Fotógrafo Alves fotografado

Presidentes e Representantes das

Seções Regionais participaram da

AGO e, no dia seguinte, no CEFAN,

puderam trocar experiências e apre-

sentar sugestões à Direção Nacional,

que aproveitou para expedir orienta-

ções de caráter geral, representando,

assim, valiosa oportunidade para que

a nossa Associação aprimore ainda

mais suas atividades administrativas.

ENCONTRO DE PRESIDENTES DAS SR

Encontro das SR  Apresentação do Presidente da SR Brasília

Veteranos na AGO
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Em 5OUT os Associados res identes no

Nordeste -  e  a lguns de out ras paragens,

como do Rio de Janeiro -  t iveram mais uma

oportunidade para prat icar o termo 'congre-

gar' ,  constante da Missão da AVCFN, duran-

te a edição de 2013 do Encontro de Vetera-

nos do Nordeste.

IV ENCONTRO DE VETERANOS
DO NORDESTE

Real izado em Salvador,  contou com a

marcante presença de comi t ivas das Se-

ções Regionais  de Nata l  e  de Reci fe .  Con-

f ra tern ização,  amizade,  d iversão,  a legr ia ,

cul tura e vibração - palavras que marcaram

esta já tradicional festa, como bem i lustram

as fotos desta página.
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COMANDANTE-GERAL DO CFN VISITA O NORDESTE
O Comandante-Geral do CFN, AlteEsq (FN)

Fernando Antonio, realizou visitas ao Nordes-
te, representando o Almirantado. Acompanha-
do pelo VAlte (IM) Garcia, esteve no 2º e 3º

Distritos Navais, nos períodos de 23-24SET e
16-18OUT.

Além de visitar Organizações Militares dos
Distritos Navais citados, prestigiou os Fuzilei-

ros de Sempre, comparecendo em eventos nas
SR Salvador e Natal, onde, juntamente com os
Comandantes dos DN, VAlte Monteiro Dias e
VAlte Miranda, foi recebido pelos Veteranos.

Salvador

Natal
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Presidida pelo Comandante da Marinha, AlteEsqd
Julio Soares de Moura Neto, foi realizada a cerimônia
alusiva ao Dia dos Inativos da Marinha, na Casa do
Marinheiro, dia 10OUT. Na ocasião, foram agraciados
militares e civis inativos com o Distintivo de Militar
Inativo e Distintivo de Servidor Civil Inativo, criados em
2011, como forma de valorizar os homens e mulheres
que nos antecederam e destinaram grande parte de
suas vidas à Marinha. A escolha do dia 10 teve como
referência a data de promulgação do Decreto Nº
49.096, de 10 de outubro de 1960, que aprovou o Re-
gulamento da Lei de Pensões Militares, cujo art. 78,
alínea b, dispunha sobre a criação da Pagadoria de
Inativos e Pensionistas da Marinha, que viria a ser
transformada, em 1996, no atual Serviço de Inativos e
Pensionistas da Marinha (SIPM).

A AVCFN se fez presente com um Pelotão Repre-
sentativo de Veteranos e com um estande.

Na mensagem alusiva ao evento, o CM mencio-
nou que "A transferência para a inatividade não deve
ser considerada um evento simples. Pelo contrário,
trata-se de um processo complexo, que exige uma
preparação cuidadosa e uma adaptação gradual a
essa nova etapa e, por essa razão, a Administração

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

AVCFN NO DIA DOS INATIVOS DA MARINHA
Naval vem envidando esforços no sentido de harmoni-
zar essa transição, conduzindo diversos programas
voltados à preparação daqueles que deixam o Servi-
ço Ativo".

O VAlte Afrânio, Diretor do Pessoal Militar da Ma-
rinha, destacou que "A transferência para a inativida-
de representa um importante marco que deve ser re-
conhecido, bem assistido e contar com o melhor apoio
que a Instituição pode proporcionar, pois implica na
reestruturação de nossas vidas e no surgimento de
novos pontos de referência. Neste contexto, o enten-
dimento da Administração Naval de que a Marinha
deve contemplar as necessidades desse grande seg-
mento da Família Naval, subsidia ações sociais, mé-
dico-assistenciais e administrativas visando ao aten-
dimento dos inativos, que somam atualmente mais
de 55.000 militares e civis em todo o Brasil."

Como exemplos destas ações, podem ser cita-
dos os programas "Orientação para a Reserva ou Apo-
sentadoria" e "Maturidade Saudável", conduzidos pelo
Comando da FFE em coordenação com Comando do
Pessoal de Fuzileiros Navais e pelo Serviço de As-
sistência Social da Marinha, sempre com a contribui-
ção da AVCFN.

Agraciados com Distintivos AVCFN presente na Cerimônia

BANCO DE DADOS PARA TRABALHO
Temos observado que alguns Associados, mes-

mo estando na Reserva, pretendem continuar tra-

balhando, o que é salutar - haja vista os Seminários

e Palestras que temos assistido - além de ajudar

na receita mensal. Da mesma forma, em algumas

ocasiões recebemos contato de empresas ou pes-

soas interessadas em contratar profissionais

especializados e, nestas horas, o fato de ser Fuzi-

leiro Naval tem muito valor. Assim, é nossa inten-

ção organizar um banco de dados para trabalho

onde, voluntariamente, os Associados poderão re-

gistrar suas capacitações, disponibilidades de tem-

po e meios para contato, para facilitar que sejam

colocados em contato com quem estiver interes-

sado.

O registro poderá ser feito pessoalmente, por

telefone ou por mensagem para a Secretaria. Os

dados registrados só serão disponibilizados aos

interessados em contratações após ser feito con-

tato com o Associado.

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.

MISSÃO DA AVCFN

Apresente a AVCFN
a um amigo e

ele será um novo
Associado


