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No dia 05 de outubro de 2015 com início às 10h foi iniciada a contagem dos votos, conforme previsto nas
Instruções para a realização das eleições, com o total de 123 (cento e vinte três) votos, na Sede Nacional e 201
(duzentos e um) votos nas Sedes Regionais.

Presentes, os Membros da Comissão, o Candidato a Vice Presidente da Chapa 2 e os Fiscais das duas
Chapas, presenciaram a abertura da sala do Presidente do CDC e dos envelopes com as chaves, bem como, a
abertura da urna com as cédulas.

Foi acessado pelo Presidente da Comissão, seu Email da Yahoo para esperar, no horário de 10h às 12h as
mensagens das Sedes Regionais com o total devotos de cada SR.

A contagem das cédulas na Sede Nacional apresentou 99 (noventa e nove) votos para o Almirante Nélio de
Almeida, Chapa 1 e 24 (vinte e quatro) para o Dr. Jairo Gabriel, Chapa 2.

Nas Sedes Regionais, apresentou 188 (cento oitenta e oito) votos para o Almirante Nélio de Almeida e 13
(treze) votos para o Dr. Jairo Gabriel.

Total de votos: Alte Nélio de Almeida = 287 votos e Dr Jairo Gabriel 37 votos
O trabalho de apuração foi encerrado às 12h sem computar os votos das SR Salvador, Nova Friburgo,

Manaus e Fortaleza, que não enviaram as mensagens em tempo hábil em atendimento às instruções para as
Eleições.

RIO DE JANEIRO, 05 DE OUTUBRO DE 2015.

MOACYR MONTEIRO BAPTISTA
Vice-Alte Refº FN

Presidente da Comissão

CONSELHO DELIBERATIVO E CONSULTIVO

RELATÓRIO DA APURAÇÃO DOS VOTOS

Eleição na Sede Nacional da AVCFN em 02 de outubro

- Etevaldo Oliveira Carneiro - Salvador - 12OUT
- Edson Cândido - RJ - 19OUT
- Amilton Ilha Afonso - Uruguaiana - 25OUT

Obituário

Eleição da SR Salvador
A eleição na SR Salvador, realizada em 06 de

outubro, teve como vencedora, com 49 votos, a
chapa "Decisão, Trabalho e Ação".

Presidente - Luiz Carlos Conceição
Vice-Presidente - José Vicente das Virgens

Filho
Foram ao todo 75 votos válidos.

AVCFN
Criada em 4 de maio de 1972, a AVCFN tem

como fim a união e a reunião voluntárias de Fu-
zileiros Navais, da Reserva ou Reformados, a fim
de mantê-los unidos sob os mesmos ideais e es-
pírito de corpo que os animaram e identificaram
na situação de atividade.

Também podem fazer parte da AVCFN Ci-
vis ou Militares Brasileiros, da Ativa ou da Reser-
va, independentemente de sexo ou Força a que
pertençam, desde que tenham o mesmo espírito
de afinidade com o CFN.

Venha fazer parte dessa história! Associe-se!

COMISSÃO PARA ELEIÇÕES DA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA 2015/2016
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Comandante da Marinha visita AVCFN

A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (AVCFN) recebeu, no dia 13 de ou-
tubro, pela primeira vez, em sua Sede Nacional, a
visita do Comandante da Marinha, Almirante de
Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, acom-
panhado pelo Comandante-Geral do Corpo de
Fuzileiros Navais (CFN), Almirante de Esquadra

Assinatura de Acordo de Cooperação Mútua MB-AVCFN

(FN) Fernando Antônio Siqueira Ribeiro.
Durante o encontro, foi renovado o Acordo de

Cooperação Mútua entre a Marinha e a AVCFN,
com o objetivo de atuação conjunta, tanto em ins-
talações da MB, como na condução das atividades
da AVCFN de promoção de eventos de caráter so-
cial, esportivo, judiciário, cultural, educacional e de

Extrato do Acordo de Cooperação Mútua Assinaturas do acordo

serviço social.
O Comandante da Marinha visitou as instalações da

Associação, assistiu à apresentação sobre a missão, organi-
zação e atividades desenvolvidas no local e, ao final, rece-
beu o Diploma de Associado Grande Benemérito, pelo
apreço e distinção conferidos à AVCFN, e a estatueta que
representa o Prêmio AVCFN de Liderança.
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Estatueta O Veterano - Prêmio AVCFN de Liderança
Comandante da Marinha assina o Livro de Visitas

da AVCFN

O Quadro de Associados Grandes Beneméri-
tos é constituído por ex-Comandantes-Gerais do
CFN e militares ou civis com elevado padrão de

AlteEsqd Leal Ferreira recebe o Diploma de Associado Grande Benemérito, entregue pelo VAlte (Refº-FN) Fernando do Nascimento

probidade que tenham prestado serviços excepcionais
à AVCFN e que tenham os seus nomes aprovados
por maioria de votos do CDC, por iniciativa do CDC

ou por indicação da DAdm. Representam home-
nagens especiais como reconhecimento à atuação
destacada em prol da AVCFN.

Quem pode ser um Associado Grande Benemérito?

O Prêmio Liderança foi criado pela Portaria nº 06
/2011 da AVCFN. Nela foi instituída a concessão do
prêmio para os militares concludentes de cursos de
carreira do CFN, que tiveram atuação destacada no
estudo e na prática de liderança entre seus pares.

Ele consiste na estatueta que representa um Vetera-
no no seu uniforme tradicional - gorro de fita, camisa
pólo vermelha da Associação e calça bege.

Ao Comandante da Marinha do Brasil foi ofereci-
do o prêmio cordialmente por ele ser o grande líder na
nossa instituição e quem nos guiará nos próximos anos.

Entenda o Prêmio Liderança
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Acompanhe mais alguns momentos da visita
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Momento da entrega da melhada

AVCFN recebe Medalha Jubileu de Ouro da Vitória
Foi comemorado, em 01OUT, mais um ano de fun-

dação da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil,
Seção Rio de Janeiro. Na ocasião a  Associação de Ve-
teranos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN) rece-
beu a Medalha Jubileu de Ouro da Vitória em reconhe-
cimento aos seus atos e serviços em prol da memória
da participação do Brasil durante a 2ª Guerra Mundial.

Em uma sala repleta de memórias orgulhosas dos
tempos de luta, refletidas em quadros e antigas foto-
grafias, o Comandante-Geral do CFN, Almirante de
Esquadra Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, tam-
bém foi condecorado com a mesma medalha, bem
como outros militares da Marinha do Brasil.

No local, o Clube de Veículos Militares Antigos do
Rio de Janeiro (CVMARJ) organizou exposição em
frente ao prédio da Associação de Ex-Combatentes
do Brasil, que chamou a atenção dos que passavam
pela região.

O Decreto nº 5.023, de março de 2004, criou a
Medalha da Vitória em reconhecimento à atuação
do Brasil em defesa da liberdade e da paz mundial,
em especial na 2ª Guerra Mundial.

A Medalha da Vitória se destina a agraciar mili-
tares das Forças Armadas, civis nacionais, militares
e civis estrangeiros, policiais e bombeiros militares
e às organizações militares e instituições civis nacio-
nais que tenham contribuído para a difusão dos
feitos da Força Expedicionária Brasileira (FEB) e
dos demais combatentes brasileiros durante a 2a
Guerra Mundial, participado de conflitos interna-
cionais na defesa dos interesses do País, integrado
missões de paz, prestado serviços relevantes ou
apoiado o Ministério da Defesa no cumprimento
de suas missões constitucionais.

Fonte: http://www.excombatentesbrasildf.com.br/web2/index.php/noticias/1-novo-site-
da-associacao-dos-ex-combatentes, acesso em 21/10/15.

Saiba mais sobre a Medalha da Vitória

ComGerCFN sendo agraciado Cerimonial de recepção ao VAlte (Refº-FN) Fernando do Nascimento

Na mesa principal tínhamos representantes do CFN e da AVCFN
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Em Assembleia Geral Ordinária realizada na sede
da Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros
Navais (AVCFN), em 15OUT, o Contra-Almirante
(FN) Nélio de Almeida assumiu a Presidência da
Diretoria Administrativa da Associação de Vetera-
nos do Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN). Após
dois anos à frente da Vice-Presidência e quatro anos
à frente da Presidência da Associação, o Contra-Al-
mirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, deixou o
cargo, agradecendo as pessoas que o auxiliaram e
saudando seu sucessor.

- Há seis anos, convidado pelo Vice-Almirante
(Refº-FN) Fernando do Nascimento, iniciei minhas
atividades na Direção da AVCFN, como Vice-Presi-
dente. Quatro anos atrás, com muito orgulho e in-
vocando a proteção de Deus, assumi a Presidência
Nacional, prometendo dedicar-me a continuar a
singradura dos que ocuparam esta posição. Foi o que
procurei fazer, contanto com o apoio dos integran-
tes da Diretoria Administrativa, mantida praticamente
a mesma nos dois mandatos, a quem agradeço por

Associação de Veteranos do CFN empossa novo Presidente
aceitarem o desafio de conduzir a Associação e apro-
veito para cumprimentar pelo trabalho que realiza-
ram. Deixo a Presidência da AVCFN, mas continua-
rei formando, pois, com a maestria que é peculiar ao
Almirante Nélio e a competência dos integrantes da
nova Diretoria Administrativa, estou certo de que se-
rão eventos de alto padrão e qualidade – , disse.

Participaram da cerimônia, o Comandante-Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esqua-
dra (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, Pre-
sidente de Honra da Associação; o Vice-Almirante
(Refº-FN), Fernando do Nascimento; Presidente do
Conselho Deliberativo e Consultivo; o Comandante
de Pessoal de Fuzileiros Navais, Vice-Almirante (FN)
Gomes da Luz; entre outras autoridades.

Também prestigiou o evento a comitiva da Asso-
ciação de Veteranos Fuzileiros Navais Coreanos no
Brasil, incluindo o Presidente da Associação, o Sr. Won
Suk Choi. Este é o resultado da fraterna interação
existente entre os dois países, feita também entre as
duas Associações, que cultivam os mesmos valores.

Na ocasião, foram entregues homenagens às perso-
nalidades e instituições que prestaram serviços relevan-
tes à AVCFN, além da Guarda-Marinha (AFN) Gizelle
Rebouças, que recebeu placa de homenagem por sua
contribuição para a música e tradições navais.

Em seu discurso, o Almirante Nélio afirmou que
buscará uma gestão participativa, com a aproximação
efetiva entre a Diretoria Administrativa, os associados e
as Seções Regionais.

- É com imenso orgulho que assumo a Presidência
Nacional da Associação de Veteranos do Corpo de
Fuzileiros Navais para o próximo biênio. Neste perío-
do me dedicarei à manutenção das conquistas obtidas
pela AVCFN, à continuidade das iniciativas em curso e
ao fortalecimento do relacionamento institucional e de
parcerias com o Corpo de Fuzileiros Navais e com a
Marinha do Brasil – , destacou.

As eleições para a Presidência da AVCFN foram rea-
lizadas no dia 2 de outubro, com a apuração conduzida
pela Comissão Eleitoral no dia 5 do mesmo mês.
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Criação da SR Fortaleza
A Associação de Veteranos do Corpo de Fuzi-

leiros Navais (AVCFN) conta com mais uma Sede
Regional (SR) no Nordeste: em 03OUT foi reali-
zada Assembleia Regional Ordinária para criação
da SR Fortaleza, na Escola de Aprendizes-Mari-
nheiros do Ceará (EAMCE). Presidida pelo
VAlte(Refº-FN) Fernando do Nascimento, Presi-
dente do Conselho Deliberativo e Consultivo, con-
tou com a presença do Presidente Nacional, Con-
tra-Almirante (FN) José Henrique Salvi Elkfury, do
Capitão dos Portos do Estado do Ceará, Capitão

de Mar e Guerra Marcelo Campbell Mauad, e do
Comandante da EAMCE, Capitão de Fragata Má-
rio Luís Machado Brandão.

Na ocasião, a EAMCE foi agraciada com o Tí-
tulo de Amigo do Veterano, tendo em vista o
irrestrito apoio prestado à AVCFN, desde os En-
contros de Veteranos do Ceará, conduzidos em 08
e 29AGO, até a cessão de uma sala da Escola para
servir como Posto de Comando da SR.

Que a SR Fortaleza tenha seus mares verdes
tranquilos e com bons ventos!

Diretoria Administrativa Regional
Presidente: Francinaudo Silva Gonçalves
Vice-Presidente: Francisco Leôncio Pinheiro
Diretor Social: Carlos Alberto Ferreira Lopes
Primeiro Secretário: Jose Luiz de Santana
Segundo Secretário: Celio Campos de Castro
Primeiro Tesoureiro: Cassionilo Lima da Costa
Segundo Tesoureiro: Manoel Mário Alves Filho

Conselho Fiscal
Presidente: Osmar de Sousa Romão
Vice-Presidente: Antonio Cosme Alves Sarafim
Secretário: Fernando Araújo Serra
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Representantes da Associação de Veteranos do
Corpo de Fuzileiros Navais (AVCFN), convidados
pela Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE), acom-
panharam a Operação Formosa 2015, realizada en-
tre os dias 1º a 13 de outubro, em Formosa, Goiás.
O exercício contou com a participação de cerca de 2
mil militares, aviões de caça AF1, helicópteros, aero-
naves pilotadas remotamente (drones), além de veí-
culos de combate, blindados, carros anfíbios sobre

AVCFN acompanha a Operação Formosa
lagarta (esteira) e os lançadores múltiplos de foguetes
ASTROS CFN 2020.

O exercício teve como objetivo aprimorar o trei-
namento e manter as condições de pronto emprego
dos Fuzileiros Navais em diversos ambientes
operacionais, dentre eles o cerrado.

Foi uma oportunidade de proporcionar aos mili-
tares o máximo de realismo na simulação de mano-
bras com o emprego de munição real e estrutura de

apoio como os hospitais de campanha para atender
casos de emergências e em procedimentos de
descontaminação pelo Sistema de Defesa Nuclear,
Biológica, Química e Radiológica (NBQR).

Após o acompanhamento de um dia de exercí-
cio, os associados fizeram um passeio cultural pela
cidade de Brasília, visitando alguns dos principais
pontos turísticos da cidade, tais como a Catedral de
Brasília e a Torre de Tv.
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No dia 09OUT foi celebrado a Ação Social do Dia
das Crianças, na Praça Domingo José Martins, em
Itapemirim-ES. O evento, realizado pela SR Capixaba,
teve a parceria do Supermercado da Economia. Na
ocasião, ocorreram palestras institucionais e educacio-
nais seguidas de distribuição gratuita de lanches, sorve-
tes, algodão-doce, pipoca e brinquedos para as crianças.
Foi uma oportunidade de passar informações sobre
como é a vida militar e as formas de ingresso para as
carreiras de Oficial e Praças da Marinha do Brasil.

Quem costuma dar um passeio matinal pela cidade
aprovou a Ação, que em comum acordo do Super-
mercado e os Veteranos promete se repetir. "Isso é
necessário, como bom exemplo para o futuro do Bra- Equipe que organizou o evento

Dia das Crianças foi festejado pela  SR Capixaba

A nova Diretoria Administrativa e Conselho Fis-
cal da SR Recife tomou posse, em Assembleia Regi-
onal Extraordinária, no dia 24 de outubro, realizada
no clube ARES Cisnes. O Contra-Almirante (FN)
José Henrique Salvi Elkfury, representando o presi-
dente da AVCFN, o Contra-Almirante (FN) Nélio
de Almeida, presidiu a cerimônia. Compareceram
os Titulares de OM de Recife - CMG(Md) Meireles,
CMG Lázaro e CF Fernando, o Superintendente da
Polícia Federal em Pernambuco, o Chefe da
Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais
da Polícia Civil, Associados e demais convidados.

Foi um evento alto padrão, graças à atuação do
Comandante Batista e do SG Rafael, bem como ao
apoio prestado pela Escola de Aprendizes-Marinhei-
ros de Pernambuco (EAMPE), com o MC, e com
a Banda de Música formada por alunos da Escola,
que tocaram o "Na Vanguarda" - além de ceder as
instalações do Clube dos Cisnes - ARES local.
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Presidente - Rafael José de Lima
Vice-Presidente - Roberto Rafael de Sousa
Primeiro-Secretário - Ednaldo José Mendes Martin
Segundo-Secretário - Paulo Fernando Barbosa de
Oliveira

SR Recife empossa nova
Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal

MN-RC 15.0680.48 Filipe J. L. B. Alves

Veteranos desfilam pela primeira vez na cerimônia de
aniversário da EAMPE

Primeiro-Tesoureiro - Samuel Soares Pessoa Filho
Segundo-Tesoureiro - José Silvio Raimundo
Diretor Social - Josenaldo Guedes Sales Furtado
Vice-Diretor Social - José Ramos da Silva
Diretor de Esporte - Gilberto Morães
Vice-Diretor de Esporte - Zenivaldo Pereira Gomes
Diretor de Patrimônio - Arlindo Ferreira Alves
Vice-Diretor de Patrimônio - José da Silva Galvão
CONSELHO FISCAL

Presidente - José Batista do Nascimento
Membro - Abelardo Alves de Araújo
Membro - Stephem Beltrão Correia Lima
Membro - Adelgizo José de Medeiros
Membro - João Batista Bomfim

Em 09 de outubro a Sede Regional de Curitiba
participou da cerimônia alusiva ao Aniversário do
Patrono do 12º Batalhão de Polícia Militar do Es-
tado do Paraná - Coronel João Gualberto. O even-
to, realizado no Espaço Park Cultural do Shopping
Barigui, Curitiba, contou com a participação de
uma comitiva da AVCFN que desfilou em oito
viaturas e uma motocicleta da Brigada Paranaense
de Viaturas Militares Antigas (BPVMA).

Nossa participação foi possível graças ao con-
vite que recebemos do Comandante do 1º Co-
mando Regional da PM, Coronel Péricles de
Matos, e do Comandante do 12º Batalhão de
Polícia Militar, Tenente-Coronel Antonio Zanatta
Neto, endereçado à BPVMA.

SR Curitiba participa
de solenidade da
Polícia Militar do
Estado do Paraná

Nos dias 03 e 04 de outubro a SR São Paulo
participou do evento "Portões Abertos" realizado pelo
Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial
(DCTA), em São José dos Campos, SP. Este ano o
evento teve como tema os 70 anos da Vitória da II
Guerra Mundial. Na ocasião, nossos veteranos en-
tregaram materiais de divulgação da Marinha e do
Corpo de Fuzileiros Navais, incluindo instruções ao
público de como entrar para a nossa Força.

Os destaques da programação foram o retorno
da Esquadrilha da Fumaça e a exposição de uma
réplica em escala real do caça GRIPEN NG. O pú-
blico, estimado em 60 mil, pode ainda conferir ex-
posições de aeronaves, atrações musicais e conhecer
o trabalho desenvolvido pelos institutos do DCTA.

SR São Paulo participa
de evento da FAB

sil: congregar valores inerentes à Marinha do Brasil atra-
vés dos Veteranos e compartilhar com as crianças",
concluiu o Diretor Cultural dos Veteranos, SO-CN
Candelário.

Jovens interessados em ingressar na Marinha do Brasil

SR Salvador realizou em 03OUT Caminhada da Primavera
no Parque de Pituaçu

Veteranos do Rio de Janeiro e da SR Capixaba acompa-
nharam o Adest Btl Prot realizado na região de Itaoca, nos
dias 26 e 27OUT. Parabéns Fuzileiros Navais Veteranos,

dar o exemplo ainda é o melhor legado!


