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Professor Gustavo Alberto Trompowsky Heck 
assume presidência da ADESG na ESG

Adesguianos recebem “Medalha do Jubileu 
de 70 anos da Vitória Inter-Aliada”

Embaixador Jerônimo Moscardo fala na ADESG 
sobre “Barão do Rio Branco - Esse Desconhecido”

General Villas Bôas fala na ADESG-RJ 
sobre “O Exército Brasileiro e a Amazônia”

 No dia 08 de dezembro de 
2015, foi realizada, na Escola Su-
perior de Guerra (ESG), a solenida-
de de posse do novo Presidente da 
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra (ADESG), 
professor Gustavo Alberto T. 
Heck, para o biênio 2016/2017.
 A cerimônia contou com as 

presenças do Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, do atual Presidente 
da ADESG, Vice-Almirante Ricardo 
Antônio Veiga Cabral e do Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. 
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 A turma do XLII CEPE 
teve a oportunidade de comparti-
lhar a visão e a experiência do Ge-
neral sobre a Amazônia, a missão 
do Exército e as principais visões 
estratégicas que dizem respeito a 
região. O Comandante do Exérci-
to reforçou  a necessidade do Bra-

 Em 19 de maio, após o al-
moço mensal da ADESG no Clu-
be da Aeronâutica, o ex-Ministro 
da Cultura, Embaixador, Jerônimo 
Moscardo, proferiu uma palestra 
sobre o Barão do Rio Branco pro-
vocando um grande número de 

 No evento “A História da Ci-
ência, da Tecnologia e da Inovação 
no Exército Brasileiro”, promovido 
pelo “Centro de Estudos e Pesqui-
sas de História Militar do Exército”, 
chefiado pelo General de Brigada 
Marcio Tadeu Bettega Bergo, foi 
concedida a “Medalha do Jubileu 
de 70 anos da Vitória Inter-Aliada”, 
conjuntamente pela Delegacia da 
Academia de História Militar Ter-
restre do Brasil – RS, Delegacia de 
Caxias do Sul e pela Liga de Defesa (ADESG ASCOM) (ADESG ASCOM)

sil assumir o papel integrador na 
América do Sul para fazer frente as 
ameaças comuns a todo Cone Sul, 
como os crimes transnacionais e 
o tráfico de drogas. Também des-
tacou a contribuição do Exército 
para a preservação da Amazônia.

perguntas sobre o nosso grande 
Ministro das Relações Exteriores.
 O Embaixador Moscar-
do falou sobre eventos históri-
cos que tiveram a intervenção 
de nosso ilustre compatriota.   

Nacional – RS, também de Caxias 
do Sul, ao Vice-Almirante Ricardo 
Antônio da Veiga Cabral, ex-Pre-
sidente da ADESG (2014/2015), 
ao professor Doutor Gustavo Al-
berto Trompowsky Heck, atual 
Presidente e ao professor Edson 
Schettine de Aguiar, Diretor de 
Comunicação Social da entidade, 
pela divulgação que deram a parti-
cipação da FEB na 2ª Guerra Mun-
dial. Na foto, todos os agraciados.

Os adesguianos Vice-Alte Veiga Cabral,General de Bda Marcio Tadeu Bergo, Prof Gustavo Alberto 
Trompowsky Heck e o Prof Edson Schettine de Aguiar, entre os demais agraciados

Brigadeiro Hélio Gonçalves, presidente do Conselho Superior da ADESG, com o Embaixador Moscardo

(CARLOS SÁ EARP)
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Presidente da ADESG convoca associadosO retorno do Jornal Adesguiano
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 Rio de Janeiro, RJ, 28 de ja-
neiro de 2016.
 Prezado Associado,
 Acabei de assumir, no últi-
mo dia 08 de dezembro, a Presidên-
cia da ADESG/AN. Tenho, portan-
to, a honrosa missão de conduzir, 
apoiado por Diretoria de minha in-
teira confiança, os destinos da nos-
sa Instituição no biênio 2016/2017.
 A responsabilidade é das 
mais gratas, mas, ao mesmo tempo, 
tenho plena consciência das mui-
tas dificuldades que irei encontrar, 
sobretudo, pela difícil situação por 
que passa o país, com reflexos em 
todos os setores. Em nosso caso, 
no Sistema que integramos com a 
Escola Superior de Guerra (ESG).
Contudo, os obstáculos não se-
rão entraves definitivos para a 
árdua tarefa que se nos apre-
senta, com o sempre presen-
te propósito de valorizar, cada 
vez mais a Instituição ADESG.
 Uma das primeiras consta-
tações que verificamos em nossa 
análise inicial é a de que o Qua-
dro Associativo ainda não atingiu 
parâmetros compatíveis com o 
número de concludentes da ESG.
Temos em vista a introdução de 
uma série de medidas visando es-
treitar o contato com nossos asso-
ciados, oferecendo a todos algumas 
pequenas vantagens que o nosso 
trabalho diuturno, os convênios que 
buscamos estabelecer, nossa pro-
gramação cultural, e outras iniciati-
vas em estudo permitirão oferecer.
 Afirmamos, sem qualquer 
dúvida, que os Associados poderão 
contribuir muito para o sucesso da 
nossa gestão, uma vez que a capila-
ridade da nossa estrutura, com De-
legacias e Representações em todo 

 Estamos relançando nos-
so jornal “ADESGUIANO”. Não 
se trata de um retrocesso numa 
simples volta ao passado. Na ver-
dade, estamos nos inspirando 
e aproveitando as luzes que ele 
nos legou, numa etapa plena de 
êxitos, para estabelecer, no pre-
sente possível, um novo futuro.
 O espaço imaginado para, 
de forma simples e pragmática, 
divulgar as atividades, como cos-
tumo afirmar, nem sempre enten-
dida em seus propósitos maiores, 
é oferecido a todos os “esguia-
nos” e “adesguianos” espalha-
dos por esse Brasil continente.
 ESG, ADESG/AN, De-
legacias e Representações pas-
sam a contar novamente com 
um veículo aberto para noticia-
rem sua programação - cursos, 
seminários, conferências, even-
tos culturais e sociais - no senti-
do de colaborar para o fortaleci-
mento do sistema ESG-ADESG.
 Faremos chegar a todos os 
pontos da privilegiada ramificação 
da nossa estrutura, o que estamos 
fazendo para alcançar objetivos de 
relevância, os mesmos que há 65 
anos foram concebidos por idea-
lizadores e fundadores da ESG e 
da ADESG, como sua filha dileta, 
instrumento primacial multiplica-
dor dos seus princípios, valores, 
conceitos, métodos e processos, 
que conformam a sua invejável 
doutrina que, lamentavelmente, 
muitos ainda insistem em conside-
rar uma “doutrinação”, esquecendo 
que, ao longo da sua existência, 
sempre buscamos exercitar a de-
sejada liberdade de pensamento.

Palácio Duque de Caxias 
Praça Duque de Caxias, nº 25 - Centro 
Rio de Janeiro - RJ/ CEP - 20221260

Tel: (21) 2262-6400/ Fax: (21) 2223-1834

www.adesg.org.br
http://adesg-an.blogspot.com
Emai-l: adesg@adesg.org.br

Presidente da ADESG/AN - Prof. Gustavo Alberto Trompowsky Heck (ESG 1998)
1º Vice-Presidente - C. Alte Mauro França Albuquerque Lima (ESG 2004)

Diretor de Comunicacão Social - Prof. Edson Schettine de Aguiar (ESG 1986)
Assessor Especial da Presidência da ADESG - Cel Hiram de Freitas Câmara (ESG 1986)

O jornal Adesguiano é editado pela Editora Itta Ltda e destribuído pela ADESG 
nos 27 Estados do Brasil.

Os artigos publicados são de inteira responsabilidade dos autores, não representando necessariamente a opinião do jornal ou da ADESG/NA.

Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho (ESG 1995)

Conselho Editorial

Editor

Endereço Endereço Eletrônico

Veículo de Comunicação da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra

o Brasil, é um grande facilitador 
para que possamos ampliar nosso 
Quadro de Associados, com benefí-
cios para esguianos e adesguianos. 
 Ainda somos um coletivo 
de pessoas que amam o nosso país 
e praticam os melhores valores éti-
cos, morais, e verdadeiramente na-
cionais. 
 Concluo por antecipada-
mente agradecer sua atenção e to-
das as manifestações de gentileza e 
apreço que me têm sido colocadas.
 Se já é associado e está meio 
afastado, volte ao nosso convívio, 
contribua, indique pessoas. Aces-
se o nosso site: www.adesg.net.br
 Faça uma visita à sede. Ve-
nha tomar um café conosco.
 Aos que nos têm prestigia-
do com seu apoio, prossigam! 
 Estimulem novas pessoas a 
se unirem a nós, nessa empreitada 
de valorização. 
 Estamos e estaremos, sem-
pre, ao dispor de todos.
 Fraterno e afetuoso abraço.

Profº GUSTAVO ALBERTO T. HECK
Presidente da ADESG

ADESGUIANO

Acredito, também, que o jornal 
“ADESGUIANO” configure um 
estímulo para que todos os inte-
grantes do sistema se disponham 
a elaborar textos abordando, com 
síntese inteligente, os múltiplos e 
complexos problemas da socieda-
de nacional, sempre com franqueza 
educada de opinião, mas, sobretu-
do, embasada no equilíbrio crítico 
da diversidade, mas permanen-
temente desprovida, portanto, do 
exagero viés ideológico que con-
duz ao fanatismo e ao rancor pes-
soal e, no fim de tudo nada constrói.
 Desta forma, na qualida-
de de Presidente e certo de con-
tar com a compreensão e o apoio 
de todos os “esguianos” e “ades-
guianos”, abro a primeira página 
desse relançamento, desde já com 
seu espaço ao dispor de todos.
 Aproveitamos a oportuni-
dade e colocamos nas páginas do 
nosso veículo de comunicação uma 
retrospectiva com matérias da mi-
nha posse até esta edição para co-
nhecimento de todos os esguianos.
 É bom lembrar, que o jor-
nal Adesguiano foi criado du-
rante a gestão do médico Moacir 
Elias que presidia a ADESG em 
junho de 2000 quando o jorna-
lista Luiz Carlos Pereira Coelho 
sugeriu o nome do jornal e pas-
sou a editá-lo. Vamos em frente!

COR UNUM ET ANIMA UNA 
PRO BRASILIA

Com apreço e consideração 
do seu presidente, 

GUSTAVO ALBERTO T.  HECK
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Professor Gustavo Alberto Trompowsky Heck assume presidência da ADESG na ESG

Quem é Gustavo Heck? No dia 08 de dezembro de 
2015, foi realizada, na Escola Su-
perior de Guerra (ESG), a solenida-
de de posse do novo Presidente da 
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra (ADESG), 
Professor Gustavo Alberto T. 
Heck, para o biênio 2016/2017.
 A cerimônia contou com as 
presenças do Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, do atual Presi-
dente da ADESG, Vice-Almirante 
Ricardo Antônio Veiga Cabral, do 
Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, De-
sembargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, dos ex-Presi-
dentes da Associação, o advogado 
Américo Barbosa de Paula Chaves, 
o General de Exército Licínio Nu-
nes de Miranda Filho, o professor 

 O Presidente eleito da 
ADESG para o biênio 2016/2017, 
professor Gustavo Alberto Trom-
powsky Heck, é economista, for-
mado pela Faculdade de Economia 
da Universidade do Estado da Gua-
nabara, em 1966. Possui cursos de 
mestrado na área da Engenharia da 
Produção, pela COPPE/UFRJ, e 
em Segurança e Defesa Hemisfé-
rica pela Universidad del Salvador 
(Argentina) e Colégio Interameri-
cano de Defesa (Washington DC).
 Iniciou sua atividade pro-
fissional na Eletrobrás, ainda como 
estagiário, passando a economis-
ta, após a formatura. Foi Assessor 
do Ministro da Agricultura Dr Ivo 
Arzua. Ocupou o cargo de Secretá-
rio-Geral do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF).
Mais tarde, foi Diretor-Financei-
ro da Companhia de Habitação do 
Estado do Rio de Janeiro, o que re-
sultou em convite para atuar como 
assessor no Banco Nacional da Ha-
bitação (BNH), quando foi indica-
do para os cargos de Assistente da 
Presidência, Gerente e Diretor inte-
rino na área de Habitação Popular.
 Em 1973, cursou o Ciclo de 
Estudos em Segurança e Desenvol-
vimento da ADESG-RJ e, em 1998, 

 Em seu discurso, o profes-
sor Heck falou que gostaria de ho-
menagear a todos, em especial, o 
grupo que o encoraja e o estimula 
a estudar e acreditar no Brasil, re-
presentado na ocasião por sua es-
posa Marisa, seus filhos e netos.
 Depois o novo presiden-
te falou sobre a criação da ESG 
e seu desenvolvimento. A seguir 
descreveu como foi a formação da 
ADESG pelo Almirante Benjamim 
Sodré, que reuniu 57 estagiários 
da ESG e os ex-formandos da tur-
ma de 50. Assim nasceu a ADESG.
 Afirmou que nos 64 anos 
da ADESG vai presentear a 

Pedro Ernesto Mariano de Azeve-
do, o Brigadeiro Intendente Hélio 
Gonçalves e o doutor Pedro Luiz 
Berwanger, e demais autoridades.
 Na ocasião, o Vice-Almi-
rante Veiga Cabral fez um discurso 
de despedida e efetuou a passagem 
do cargo ao Professor Heck, e, em 
seguida, tomaram posse os 10 com-
ponentes do Conselho Superior, 
os seis membros escolhidos para 
o Conselho Fiscal e os sete eleitos 
para compor a Diretoria Executiva.
 Após a assinatura do Ter-
mo de Posse, foram entregues as 
Medalhas do Mérito Adesguiano 
a 16 personalidades. Instituída em 
1961, a Medalha destina-se a ho-
menagear os associados da ADESG 
que tenham prestado serviços re-
levantes à Associação, ou, por seu 
intermédio, à comunidade nacional.

foi estagiário do CAEPE/ESG. A 
partir dai tornou-se conferencista 
da ADESG em várias delegacias.
Na ESG, atuou na antiga Divi-
são de Pesquisa e Doutrina e no 
Centro de Estudos Estratégicos. 
Ainda na ESG, foi um dos res-
ponsáveis pela criação do Curso 
de Gestão de Recursos de Defe-
sa (CGERD), tendo sido Diretor 
e Coordenador do referido curso.
 Hoje, Gustavo Heck é pro-
fessor e Coordenador de Cursos li-
gados à área de Segurança e Defe-
sa, em diversas universidades, além 
de ser Conferencista Emérito e pro-
fessor da Escola Superior de Guerra 
e das Escolas de Estado-Maior das 
Forças Armadas. Escreveu livros e 
artigos abordando as questões li-
gadas à Habitação, Planejamento 
Estratégico e Segurança e Defesa. 
É comentarista da Globo News e 
da Rádio CBN. Possui 16 conde-
corações. Sempre esteve ligado à 
ADESG, seja como conferencista 
ou membro da diretoria. Na nova 
missão, o futuro Presidente terá 
como Vice-Presidente o Contra-Al-
mirante Mauro França de Albuquer-
que Lima, o Brigadeiro Engenheiro 
Manoel Andrade Rebello e o Ge-
neral de Brigada Glênio Pinheiro. 

(ESG ASCOM)
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ESG com uma placa em home-
nagem ao Almirante Benjamim 
Sodré, que será afixada na pon-
te de atracação da instituição.
 Disse ainda que a ADESG 
vai se engajar nas propostas, que 
foram formuladas ainda na déca-
da de 50, precisamente em 1955, 
quando foi criado um grupo de es-
tudos que apresentou uma proposta 
denominada "Rearmamento Moral 
do Brasil". Para o professor Heck 
a proposta continua válida até hoje.
 Por várias vezes afirmou 
enfaticamente, que nós brasilei-
ros devemos ter orgulho do Brasil. 
Foi aplaudido entusiasticamente.  

(ADESG ASCOM)
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 A convite do Departamento 
do Programa Calha Norte, do Mi-
nistério da Defesa, sob a direção 
do Brigadeiro Roberto de Medei-
ros Dantas, no período de 25/10 a 
01/11/2015, cinco adesguianos da 
ADESG de Campinas tiveram a 
honra e o privilégio de participa-
rem de uma comitiva formada por 
militares, membros do Ministério 
da Defesa e civis em viagem de 
Inspeção do Departamento Calha 
Norte aos estados do Amazonas e 
Roraima, para acompanhar os pro-
jetos e realizações do Programa.
Em uma semana percorremos cer-
ca de 10.000 Km, saindo de Cam-
pinas, passando por Manaus, Tefé, 
Tabatinga São Gabriel da Cachoei-
ra, São Joaquim, Querari, Boa Vis-
ta, Surucucu, sempre com apoio do 
Exército Brasileiro, da Força Aérea 
Brasileira e da Marinha do Brasil.
 Durante nossa viagem, em 
Manaus, no primeiro dia fomos 
recebidos no Comando Militar da 
Amazônia, no CIGS – Centro de 
Instrução de Guerra na Selva, no 
Comando do 9º Distrito Naval.
 No segundo dia, visitamos 
o VII COMAR – Comando Aéreo 
Regional e a Base Aérea de Ma-
naus. Na sequência embarcamos 
para Tefé (AM), onde fomos rece-
bidos pelo Comando da 16ª Briga-
da de Infantaria de Selva, a famosa 
“Brigada das Missões” e visitamos 
também a Agência Fluvial de Tefé.
 No terceiro dia, em deslo-
camento aéreo fomos para Tabatin-
ga (AM), onde visitamos o 8º BIS 
– Batalhão de Infantaria de Selva 
e a Capitania Fluvial de Tabatinga.

No quarto dia, em deslocamento 
aéreo fomos para São Gabriel da 
Cachoeira (AM), onde visitamos o 
Hospital de Guarnição de São Ga-
briel da Cachoeira e a 2ª Brigada de 
Infantaria de Selva. No mesmo dia 
ainda fomos a São Joaquim (AM) e a 
Querari (AM), para visita a Pelotões 

ADESG Campinas participa de viagem aos estados do Amazonas e Roraima

Especiais de Fronteira, sendo que 
nessa oportunidade tivemos con-
tato com Comunidades Indígenas.
 No quinto dia, nos desloca-
mos para Boa Vista (RR), para uma 
visita à Base Aérea de Boa Vista e 
à 1ª Brigada de Infantaria de Selva.
No dia seguinte, nos deslocamos 

para Surucucu (RR), para uma vi-
sita ao 4º Pelotão de Fronteira, 
retornando para Boa Vista e de lá 
para Manaus, onde tivemos a opor-
tunidade de participar da Comemo-
ração do 30º aniversário do CMA 
- Comando Militar da Amazônia. 
Em todas as unidades visitadas os 
componentes da comitiva foram 
contemplados com palestras, visi-
tas as instalações e cordialmente re-
cebidos. Pudemos perceber a gran-
de carência de infraestrutura básica 
na região, como hospitais, médicos, 
transporte, educação, assistência 
social, etc. Há uma total falta do es-
tado, sendo que o Exército Brasilei-
ro é a única representação do poder 
público e que faz assistência social, 
médica, ambulatorial, dentre outros 
papéis, além, é claro, de proteger as 
fronteiras do país. Cabendo à Força 
Aérea a unica forma de se chegar 
na maioria dos locais visitados, sem 
deixar de falar do apoio da Marinha.
 A ADESG Campinas tem 
a agradecer a oportunidade de fa-
zer parte  dessa comitiva, apren-
dendo muito com as visitas e os 
ensinamentos das tropas o que 
nos dá orgulho das nossas FFAA 
pela dedicação e amor à patria. 
A ADESG Campinas tem a elogiar o 
trabalho desenvolvido pelo Progra-
ma Calha Norte cujo objetivo maior 
é aumentar a presença do Poder Pú-
blico a norte dos rios Solimões e 
Amazonas, contribuindo para com 
a Defesa Nacional; proporcionar as-
sistência às populações, favorecen-
do a fixação do homem na região.

Selva!!!
(ADESG Campinas)
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 A aula inaugural aconte-
ceu no dia 17 de março de 2016 
no auditório do Edifício Barão de 
Ladário, no centro da cidade. A 
turma desse ano conta com vinte e 
oito estagiários de perfis diversos 
como é característica das turmas 
do CEPE: empresários, profissio-
nais liberais, funcionários públicos 
civis e militares, de universitários 
a mestres e doutores, se reuniram 
para discutir as questões nacionais 
de maior relevância da atualidade.
 O professor Gustavo Heck, 
ministrou aula sobre o panorama 
mundial e o Brasil. O professor 
Heck discorreu sobre a nossa inser-
ção no cenário geopolítico atual, re-
lacionando as oportunidades perdi-
das pelo país nas últimas décadas e 
as ameaças futuras que enfrentare-
mos. O poderio militar norte-ame-
ricano e sua insuficiência como so-
lucionador de conflitos mundiais, o 
papel da economia chinesa, as ques-
tões pendentes da União Europeia, 

 Além dos participantes do 
CEPE, do Presidente da ADESG/
AN e seu vice-presidente, Contra-
-Almirante (RM-1) Mauro França 
de Albuquerque Lima, do Delegado 
da ADESG-RJ, Carlos Sá Earp, es-
tavam presentes o Subcomandante 
da ESG, General de Divisão Edu-
ardo Diniz acompanhado do Assis-
tente do Exército naquela Institui-
ção, General de Brigada Arnaldo 
Alves da Costa, do Comandante 
da 1ª Região Militar, General de 
Divisão Walter Souza Braga Netto 
e do diretor da Diretoria de Obras 
Civis da Marinha, Contra-Almi-
rante Flavio Macedo Brasil e um 
expressivo número de convidados.
 A turma de participantes 
do CEPE teve a oportunidade de 
compartilhar a visão e a experiên-
cia do General sobre Amazônia, a 

a Rússia renascida, a crise humani-
tária dos refugiados dos conflitos da 
Síria, Iraque e Líbano e o ressurgir 
dos conflitos regionais irregulares.
 Neste contexto, destacou 
o papel das ADESG na consecu-
ção de uma mentalidade de de-
fesa propugnada pela Estratégia 
Nacional de Defesa e necessária a 
um país continental como o Bra-
sil. Por fim, o resgate e reforço do 
sentimento de amor ao Brasil foi a 
mensagem deixada pelo presidente. 
 O evento contou ainda com 
a presença de autoridades como o 
Diretor de Obras Civis da Marinha, 
Vice Almirante Luis Antonio Ro-
drigues Hecht, o 1° Vice-Presidente 
da ADESG-AN, Contra-Almirante 
(RM1) Albuquerque Lima e o 2° 
Vice-Presidente, Brigadeiro (Eng) 
Manoel Rebelo. Destaque para a 
presença relevante de adesguianos 
de vários CEPE que, com a presen-
ça de seus filhos e filhas, reforçam o 
sentimento da família adesguiana.

ADESG/RJ realiza Aula Inaugural do XLII
Curso de Estudos de Política e Estratégia

(ADESG ASCOM)

(CARLOS SÁ EARP)

General Villas Bôas fala na ADESG-RJ 
sobre “O Exército Brasileiro e a Amazônia”

Comandante do Exército, General Villas Bôas, após sua palestra seguiu com os participantes em 
debate sobre os principais problemas referentes à Amazônia e participação das Forças Armadas

General Villas Bôas, o presidente da ADESG/AN, professor Heck, o delegado da ADESG-RJ 
Carlos Sá Earp, os participantes do XLII CEPE e alguns convidados

missão do Exército e as principais 
visões estratégicas que dizem res-
peito à região. O Comandante do 
Exército reforçou a necessidade do 
Brasil assumir o papel integrador 
na América do Sul para fazer fren-
te as ameaças comuns a todo Cone 
Sul, como os crimes transnacionais 
e o tráfico de drogas. Também des-
tacou a contribuição do Exército 
para a preservação da Amazônia.
 Após a palestra, seguiu-se 
um profícuo debate com os partici-
pantes do CEPE e alguns convidados.
 Ao concluir sua apresenta-
ção, o General Villas Bôas, mani-
festou sua disposição em contribuir 
com as atividades do sistema ESG-
-ADESG, ressaltando a colabora-
ção da ADESG para disseminação 
da mentalidade de defesa no Brasil.

Saiba mais sobre a ADESG em nosso site

www.adesg.net.br
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 Pouquíssimos integran-
tes do Sistema ESG/ADESG não 
conheceram ou tiveram a opor-
tunidade de conviver, em al-
gum momento de suas vidas, 
com o General Glênio Pinheiro.
 Todos nós, “esguianos” e 
“adesguianos”, que integramos as 
duas instituições, lamentamos mui-
to seu falecimento, irreparável per-
da, lacuna de difícil preenchimento.
 Deixou-nos uma figura 
extraordinária, quer nas lides do 
Exército Brasileiro, quer na con-
dução do seu inesquecível traba-
lho na Escola Superior de Guerra 
(ESG) e na Associação dos Diplo-
mados, não só como o respeitado 
líder, como na brilhante missão de 
conselheiro nas horas difíceis pe-
las quais todos passamos em nos-
sas vidas terrenas, em relação às 
questões militares e mesmo quan-
do a ele recorríamos nas nossas 
dificuldades ou dúvidas pessoais.
 O gaúcho Aspirante a Ofi-
cial de Artilharia da turma de 1948 
da Academia Militar das Agu-
lhas Negras, fez parte de um con-
junto de tantos oficiais brilhan-
tes e com reconhecidos méritos, 
que muito dignificaram a profis-
são militar, o Exército e o Brasil.
 Tive a felicidade de co-

nhecê-lo pessoalmente quando, 
na função de Assistente do Che-
fe do Departamento de Ensino e 
Pesquisa, acompanhava o General 
Chaloub em seus despachos com o 
Ministro, General Walter Pires, de 
quem ele era o Chefe do Centro de 
Comunicação Social do Exército.
 Revelava-se ali uma pré-
via do que eu encontraria mais 
tarde, já como estagiário e pos-
teriormente, membro do Corpo 
Permanente da ESG. Antes disso, 
acompanhei sua inolvidável pre-
sença na comunidade dos calções 
pretos, referência àqueles que pas-
saram com reconhecido êxito pela 
antiga Escola de Educação Física 
do Exército, um verdadeiro ber-
ço de militares que muito contri-
buíram para o esporte brasileiro.
 Na ESG, o “Velho Glênio”, 
forma como era carinhosamen-
te chamado por todos os que a ele 
tributavam grande respeito, apreço 
e consideração, deixou indelével 
marca, como chefe e líder que, sem 
descurar da firmeza no cumprimen-
to de suas atribuições, foi sempre 
o orientador competente, amigo e 
gentil. Como referência às belas pa-
lavras dos seus filhos no seu velório, 
eu me incluo no rol dos que nunca o 
ouviram falar mal de alguém, mes-
mo que esse alguém contunden-
temente merecesse a justa crítica. 
Não cabendo maiores comentários, 
afirmo que fui testemunha de al-
gumas figuras, poucas é verdade, 

General Glênio Pinheiro, um exemplo para esguianos e adesguianos,
nos deixa uma imensa saudade

CEARA - CE
CEL BM JOSE ANANIAS DU-
ARTE FROTA
(85) 3214-1845/ 3214-3662 
/98808-1230
duartefrota@gmail.com

DISTRITO FEDERAL - DF
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bogoniardor@hotmail.com

MATO GROSSO - MT
DRA MARIA ALICE MEI-
RELLES
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alice-meirelles13@hotmail.com

JUIZ DE FORA - MG
CEL CARLOS ALFREDO SIL-
VA DE QUEIROZ
(32) 3215-8080/ 3216-3016/ 
99103-6640
adesgf@acessa.com 
ca2342@gmail.com

RIO DE JANEIRO - RJ
ADM CARLOS ALBERTO 
KWASINSKI DE SA EARP
(21) 2221-0373/ 2242-7195
adesg.rj@adesg.org.br

RONDONIA - RO
PROC HELDER RISLER DE 
OLIVEIRA
(69) 8484-0870/ 3216-5203
hrisler@gmail.com

SAO PAULO - SP
DR NEY DE ARARIPE SUCU-
PIRA
(11) 9934-3556/ 3159-2933
adesgsp@adesgsp.org.br
secretaria@adesgsp.org.br

UBERABA - MG
ADV PAULO PRATA FIGARO
(34) 3312-3913
pauloprata@terra.com.br

UBERLANDIA - MG
ADENOR MACHADO JU-
NIOR
(34) 3257-4700
adenormachado@adesdg.com.br

Novos Representantes 
e   Delegados da ADESG

que injustamente o criticavam, sem 
que recebessem dele uma única pa-
lavra de rancor ou reação desedu-
cada. Não era compatível com seu 
caráter e temperamento, virtudes 
somente próprias de um homem 
de bem, fiel aos seus princípios.
 Após sua saída da ESG, 
continuou a nos privilegiar com 
sua presença, sua dedicação e sua 
relevante atuação em benefício da 
ADESG, a filha dileta da ESG. No 
momento do seu passamento, fazia 
parte da nossa diretoria, na qualida-
de de Vice-Presidente do Exército. 
Sua presença, ainda longínqua, por 
força dos anos de vida e das enfer-
midades que o acometiam, era a 
nossa inspiração e o modelo para 
prosseguirmos na luta pela valo-
rização da instituição que, como 
costumo ressaltar, nem sempre foi 
bem compreendida pela denomi-
nada sociedade civil, em razão do 
desconhecimento da história e dos 
êxitos acumulados pelo Sistema.
 Amigo do Coronel Sérgio 
Mário Pasquali, companheiro da 
turma de 1948, estava sempre pre-
sente nas reuniões de seus integran-
tes, quando o Coronel Pasquali, 
convidava seus Cadetes, dentre os 
quais, com muita honra e satisfa-
ção me incluo, para que pudésse-
mos rever o Comandante de Bateria 
que nos conduziu nos idos de 1960.
 Era bom vê-lo comparti-
lhando sua alegria com todos nós, 
nas reuniões sociais no Clube Ma-
rimbás, promovidas sempre que 
Pasquali, radicado em Brasília, vi-
nha do Rio de Janeiro. Muitas boas 
recordações do “Velho Glênio”. 
 Foi-se o homem, fica, 
contudo, o exemplo e a saudade.
 Como se referiu o profes-
sor Heck, Presidente da ADESG, 
na nota de falecimento do insigne 
General, conforta-nos, todavia, a 
certeza de que Deus, em sua infini-
ta bondade, o recebeu com pompa 
e circunstância, exclusividade só 
atribuída aos grandes brasileiros.
Que seja feliz o seu descanso eterno, 
querido General “Velho Glênio”.

Cel R/1 Nelsimar Vandelli 
(ESG/ADESG)

General Glênio Pinheiro, ao centro, quando era subchefe do Departamento de Estudos da ESG, 
entre o economista Braga, a esquerda, então chefe da Divisão de Economia e o jornalista 

Luiz Carlos Pereira Coelho que na ocasião era assessor de imprensa do Comando

Foto: Arquivo
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 A ADESG-GO realizou, 
no dia 13 de maio, a solenidade de 
encerramento do XXVI Curso de 
Estudos de Política e Estratégia, 
com 36 concluintes. Prestigiaram 
o evento: o Gen Bda Mauro Sinott 
Lopes, Comandante de Operações 
Especiais do EB, o Cel PM Adailton 
Florentino Nascimento, Secretário-
Chefe da Casa Militar do Governo de 
Goiás, representando o Governador 
do Estado, e os presidentes da 
Federação das Indústrias, Pedro 
Alves de Oliveira, e da Federação 
do Comércio, José Evaristo dos 
Santos, dentre outras autoridades.
 O nome da Turma - “Vo-
luntários da Pátria” é uma home-
nagem à Força Expedicionária 
Brasileira, em razão das comemo-
rações alusivas aos 70 anos do fim 
da Segunda Guerra Mundial e 150  
do  término  da  Campanha  da                                                                              
Tríplice Aliança.
 O orador da Turma, Advo-
gado e Professor Sóstenes Arruda, 
fez uma análise realista da atu-
al conjuntura nacional, mas afir-
mou em seu discurso que o nosso 
País reúne as condições necessá-
rias para sair fortalecido da atual 
crise política e econômica e que, 

 Mês de março, mês de 
avaliação do processo de em-
poderamento feminino. E quan-
do falamos de poder, falamos 
de ocupação feminina em car-
gos no Legislativo e Executivo.
 Percebemos um desinteres-
se crescente da mulher no envolvi-
mento político partidário. Um exem-
plo claro é a ausência de vereadoras 
eleitas no último pleito na nossa 
Capital de Palmas. Não há uma 
mulher sequer vereadora exercen-
do mandato. Isso não significa que 
mulheres não têm voto, apenas sig-
nifica que elas não são candidatas.
 Neste cenário, como de-
senvolver a política pública para 
mulheres, se não única e exclusi-
vamente ela mesma? Sabemos atra-
vés de pesquisas que mulher vota 
em mulher e que o índice de pro-
cesso de corrupção em mandatos 
femininos é ínfimo. O que ocorre 
então para observamos um núme-
ro tão pequeno de legisladoras? 
E no Executivo? O que justifica 
o número tão pequeno de mulhe-
res em cargo de comando, já que 
são de indicações dos gestores?
 A resposta está na inco-
erência da política desenvolvida 
por todos nós. Desde a infância 
ouvimos a célebre frase que isto 
é coisa pra homem; ou pior ainda, 
ela parece um homem defendendo 

 O presidente da ADESG 
Nacional Prof. Gustavo Alberto 
Trompowsky Heck tem a honra de 
convidar os associados para par-
ticiparem de uma viagem a Portu-
gal e Espanha no próximo mês de 
setembro, com visita as ADESG 
de Lisboa e do Porto, com o ob-
jetivo de promover a integração 
com os companheiros portugueses.
Além do mencionado encontro, 
iremos visitar locais históricos na-
queles países. Sairemos do Rio de 
Janeiro no dia 02 de setembro com 
destino a Lisboa, regressando de 
Madri ao Brasil dezoito dias após.
Aos adesguianos, suas famí-

Pedagoga Valquíria Rezende 
(Delegada da ADESG-TO) 

Formatura do XXVI CEPE da ADESG GO Só a educação oferece empoderamento feminino

Viagem a Portugal e Espanha

mesmo diante da gravidade do 
momento, “há motivos para con-
fiar no Brasil e nos brasileiros”.
Para o Delegado da ADESG-GO, 
Gilberto Marinho, é comovente ve-
rificar o vívido calor humano com 
o qual o povo italiano homenageia 
os nossos pracinhas, todos os anos, 
durante as comemorações do Dia da 
Vitória. Pois, para os italianos, mui-
to além da libertação das cidades 
nas quais a FEB combateu, o que os 
marcou para sempre foi o singular 
espírito de solidariedade demons-
trado pelo soldado brasileiro. Como 
consequência da guerra, não havia 
alimentos disponíveis para a popu-
lação. Mas, mesmo enfrentando a 
feroz resistência de um dos exércitos 
mais poderosos de todos os tempos, 
os nossos pracinhas não perderam 
o senso humanitário e repartiam, 
fraternalmente, a sua ração de ali-
mentos com a população faminta.
 No encerramento da soleni-
dade, todos se emocionaram ao as-
sistirem a um vídeo no qual crianças 
de Montese cantam, em português, 
a Canção do Expedicionário, em 
homenagem à FEB, durante as co-
memorações do 70º aniversário do 
fim da Segunda Guerra Mundial.

a causa. Juntamos a isso uma série 
de terremotos políticos escanda-
losamente repercutidos na mídia, 
e o resultado é fatal. As chacotas 
nas redes sociais cada vez mais 
elaboradas contribuem para o for-
talecimento do conceito negativo 
do ato partidário. O desestímulo 
assassina os processos de candi-
datura antes do seu nascimento.
 Não se trata de ser feminista 
ou de ficar remoendo todo o passa-
do inglorioso da política nacional. 
É necessária uma reforma política 
sim, mas é muito mais importante 
a formação de homens e mulhe-
res no entendimento de processos 
de igualdade. Ato político é resul-
tado de convivência e harmonia. 
 Mulher discute e promove 
políticas para mulheres, mas tam-
bém discute e promove economia, 
política social, articulações políti-
cas partidárias, saúde, moradia, ge-
ração de emprego e renda. Está em 
todos os processos porque é capaz.
 Acreditamos simplesmen-
te na luta pela igualdade e pelo 
equilíbrio. Precisamos colocar 
esta pauta nos colegiados e pre-
parar melhor nossos líderes. Este 
é um chamamento para uma vida 
digna, em um Brasil que impere a 
gentileza e o bem comum. Se sou-
bermos ensinar, poderemos sim 
acreditar e ter esperança no futuro.

(ADESG-GO ASCOM)
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lias e interessados, pedimos que 
informem à ADESG Nacional 
a intenção de participar desse 
evento para formação do gru-
po e garantirmos o melhor preço.
A parte terrestre de 15 dias com final 
em Madri terá um custo aproxima-
do de R$13.930,00 por casal e de 18 
dias com final em Lisboa um custo 
de R$18.002,00, ao euro de hoje e 
poderá ser paga em até 10 vezes.
Para marcar a viagem, entre em 
contato com a Srª Dinorah da CVC.

CVC EUROPAMUNDO.
Rua Visconde de Pirajá, 380, Sl 203.

Ipanema – Rio de Janeiro.
Tel.: (21) 3988 5005.
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Informe Adesguiano

Almoço de fevereiro

Presidente da ADESG
profere palestra na ESG

Esguianos na ANVFEB

Publicações de notícias
no Adesguiano

ADESG e o CEBRES Presidente da ADESG profere Aula Inaugural 
para o CEPE 2016 em Belo Horizonte - MG

Seminário da ADESG
em Juiz de Fora

Palestra no IGHMB

Exposição da ANFVEB

Nosso adeus ao Comandante Melecchi

Dia Internacional 
da mulher

 O presidente Heck apresen-
tou aos associados à nova Diretoria 
da entidade e o “Plano de Ação” para 
o biênio 2016/2017, solicitando o 
apoio de todos os companheiros.
 Na ocasião, foram des-
tacados efetivos da Marinha do 
Brasil que participaram da 2ª 
Guerra Mundial, especialmen-
te, o CMG Sidney Hélio Melec-
chi (ESG 1986) e o Tenente Mel-
chisedech Afonso de Carvalho. 
 Anunciou, também, a ale-
gria do retorno às nossas lides do 
Doutor Sebastião Till, Benemérito 
e integrante do Conselho Superior.

 Ainda no almoço, o ades-
guiano, Coronel Amerino Ra-
poso Filho (ESG 1973), auto-
grafou para diversos associados 
seu livro “Polícia Federal do 
Brasil, 50 anos de história”.
 O livro retrata a origem 
e a trajetória daquela instituição. 

 O Presidente Gustavo Heck 
proferiu palestra na Escola Superior 
de Guerra (ESG) sobre a “ADESG, 
a sua história e os seus objetivos”, 
realçando a necessidade do apoio 
dos estagiários daquela Turma para 
que possam ser alcançados os seus 
propósitos nos grandes desafios que 
o Brasil enfrenta e enfrentará. Apre-
sentou os integrantes da Diretoria 
que, também, expressaram os seus 
conceitos sobre a entidade, ratifi-
cando o pedido de adesão à entida-
de enfatizado pelo presidente Heck.

 O Professor Gustavo Al-
berto Trompowsky Heck, no dia 
05 de abril, ministrou para a nova 
turma de participantes da ADESG/
MG - CEPE 2016 a aula magma. 
O curso, que conta com 28 parti-
cipantes dos mais diversos setores 
da sociedade, representa uma mu-

 Israel Blajberg (ESG 2004) 
é o novo 2º Vice-Presidente e Re-
lações Públicas da Associação Na-
cional dos Veteranos da FEB. Ele 
é autor de livros sobre ações da 
FEB e Oficial R/2 de Artilharia.
 No Conselho Fiscal da 
instituição, é membro efetivo, 
o Coronel de Artilharia Gilber-
to Guedes Pereira (ESG 1986).

 Nosso companheiro está 
navegando nas águas da eternida-
de, após ter servido, com eficiên-
cia e extrema dedicação à Mari-
nha do Brasil e à nossa entidade.
O Capitão-de-Mar-e-Guerra Sidney 
Hélio Melecchi integrou a Turma 
Salgado Filho (1986) da ESG. Sem-
pre com brilho, foi representante de 
turma e na ADESG, ocupou diversas 
funções, com postura ética e serenida-
de. Bênçãos de Deus para o católico 
convicto e bravo submarinista. A nos-
sa solidariedade a família enlutada.

 Envie sem compromisso, o 
seu artigo para a ADESG - Adminis-
tração Nacional, explicitando o pedido 
de publicação no “ADESGUIANO”.
 Após avaliação pelo 
Conselho Editorial, ele pode-
rá ser aproveitado no jornal. Os 
textos não serão devolvidos.
 Dê preferencia a te-
mas atuais, sempre relacionados 
à ADESG, ou aos adesguianos.
 Por conta do volume de co-
laborações que recebemos, as notí-
cias serão publicadas, após um prazo 
compatível - máximo: uma lauda, 
com 30 linhas, Times New Roman 12.

 Antes do almoço de mar-
ço, o CMG Amaury Dabul (ESG 
1973), proferiu a palestra “Episte-
mologia e o Brasil”, iniciando o ci-
clo de integração entre a ADESG e 
o CEBRES. O evento foi precedido 
pela alocução do nosso presiden-
te Gustavo Alberto Trompowsky 
Heck, enfatizando a importância 
das ações com os mesmos objetivos 
das duas entidades, afirmativa rati-
ficada pelo Brigadeiro Hélio Gon-
çalves, presidente do CEBRES. 

 O seminário “Reflexos so-
bre a Crise Brasileira e os Cami-
nhos Democráticos”, pela Delega-
cia de Juiz de Fora, dirigida pelo 
Coronel Carlos Queiroz, aconteceu 
de 4 a 6 de maio.

 O Professor Israel Blajberg 
(ESG 2004) falou sobre “O Le-
vante do Gueto de Varsóvia” no 
Instituto de Geografia e História 
Militar do Brasil, em 12 de abril.

 Exposição Itinerante da 
Associação Nacional de Vete-
ranos da FEB ocorreu nos dias 
16 e 17 de abril no Clube Isra-
elita Brasileiro, sob o tema “O 
Brasil na II Guerra Mundial”.
 A ANVEFEB é presidida 
por Breno Vinicius Amorim e tem 
como Diretor de Divulgação, o ades-
guiano Israel Blajberg (ESG 2004).

 No almoço de confrater-
nização realizado em março, no 
Clube da Aeronáutica, a juíza He-
loisa Corrêa da Costa (ESG 2005), 
integrante do Conselho Superior 
da ADESG e do Corpo Perma-
nente da ESG, falou sobre  o Dia 
Internacional da Mulher, sendo 
muito aplaudida pelos presentes.

dança de paradigma para uma elite 
formadora de opinião que replica o 
conhecimento adquirido, cumprin-
do, cada um, o seu papel na difu-
são da cultura de defesa, ainda in-
cipiente em nosso país. Este CEPE 
teve início em 04 de abril e o encer-
ramento ocorrerá em 30 de junho.

(ADESG-MG ASCOM)

     Edson Schettine/ ESG 86
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