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Marinha comemora 151 anos da Batalha Naval
do Riachuelo

w w w. f o l h a m i l i t a r. c o m . b r

Comandante do Exército participa
da Festa Nacional da Artilharia 2016

Barroso, em 11 de junho de 1865.
A cerimônia foi presidida pelo Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, que na ocasião recebeu
a comenda da Ordem do Mérito Naval, no grau Grã-Cruz, das mãos do
Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
Página 13
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FAB comemora no Rio de Janeiro
85 anos do Correio Aéreo Nacional
Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, confirmou
a assinatura do contrato de locação de uma aeronave Boeing 767300ER. O anúncio foi feito no dia

09 de junho durante a solenidade
de comemoração do Dia do Correio Aéreo Nacional (CAN) e do
Dia da Aviação de Transporte, realizada na Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no Rio de Janeiro.
(CECOMSAER/ FM)
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Foto: Tereza Sobreira/MD

A Marinha do Brasil comemorou, no dia 10 de junho, no
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, os 151 anos da
Batalha Naval do Riachuelo - o
mais importante embate da armada na Guerra da Tríplice Aliança, sob o comando do Almirante

O 3º Grupo de Artilharia de
Campanha Autopropulsado realizou, dia 11 de junho, a Festa Nacional da Artilharia, em comemoração
ao 215º aniversário de nascimento
do Marechal Emílio Luiz Mallet,
Patrono da Arma de Artilharia, e
aos 150 anos da Batalha de Tuiuti.
A FENART tem como objetivo cultuar os valores históricos
e culturais deixados pelos heróis

da nossa história, ao mesmo tempo em que enaltece a Artilharia
Brasileira em seu passado e presente e a figura do Marechal Mallet, congregando artilheiros da ativa, da reserva e demais militares.
A solenidade foi presidida pelo Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
(CCOMSEX/ FM)
Página 16

ADESG/Rio Grande do Sul
comemora 54 anos
No dia 11 de maio, a
ADESG comemorou 54 anos de
existência no Rio Grande do Sul.
Fundada em 08 de maio 1962 teve
como seu primeiro delegado o Eng.
Armindo Beux (ESG) – 62/69 e
85/87, seguindo-se o Eng. João
Gilberto da Costa Difini (ESG)
– 69/77, o Econ. Oswaldo Cypriani Guindani (ESG) – 78/85, o
Prof. Arthur de Mattos Saldanha
(ESG) – 87/91, o Gen. Bda Egêo
Corrêa de Oliveira Freitas (ESG)
– 91/2001, o Ten Cel. Hélio Lou-

renço Ceratti (ESG) – 2001/2004,
o Eng. Sérgio Domingues de Figueiredo (ESG) – 2004/2009 e
desde 2009 o Adv. Everton Marc.
A comemoração aconteceu
na nova sede da ADESG/RS, Rua
dos Andradas nº 904/603, POA/RS,
e contou com a presença dos membros da Diretoria Executiva e dos
Ex-delegados Ten Cel Hélio Ceratti
e Eng Sérgio Figueiredo, além de
vários adesguianos, entre os quais
o Gen Bda R/1 Edson Goularte.
(ADESG/RS ASCOM/FM)
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● Ministro da Defesa visita Comando
Militar do Nordeste
● Festa Regional da Infantaria é realizada no 19º Batalhão em São Leopoldo
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● Primeira Visita Exploratória do EME à
Coreia do Sul
● Semana Internacional de Cadetes é
oficialmente aberta na AMAN
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Aeronáutica

A Marinha do Brasil foi
homenageada em uma Sessão Solene na Câmara dos Deputados,
no dia 09 de junho, em comemoração ao aniversário de 151 anos
da Batalha Naval do Riachuelo –
Data Magna da Marinha do Brasil.
O evento contou com a
participação do Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; dos deputados responsáveis
pela sessão solene, Geonavia
de Sá, Wadson Ribeiro e Izal-

ci Lucas; de outros parlamentares e de autoridades militares.
Na oportunidade, foram
ressaltados os feitos do Almirante Barroso na Batalha, que a
época era o comandante dos navios brasileiros, e a importância
do papel da Marinha para o país.
Ao final, todos que assistiam à sessão foram convidados a cantar a canção do Cisne
Branco, embalada pela Banda
de Música do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Brasília.
(CCSM/ FM)

Escola de Guerra Naval recebe comitiva
da Escola Superior de Guerra do México

● Militares da Força Aérea Brasileira
recebem Ordem do Mérito da Defesa
em Brasília
● Conferência de Comandantes das
Forças Aéreas Americanas nos EUA

Foto: CCSM
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Marinha recebe homenagem
da Câmara dos Deputados

● Marinha comemora 151 anos da Batalha Naval do Riachuelo
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● Brasil e China manifestam interesse
em cooperação na área de Defesa
● Sistema de Proteção da Amazônia é
tema de acordo sino-brasileiro Página 9
● Governador Ivo Sartori e Presidente da
ADESG, Gustavo Heck, participam do
encerramento do Curso de Atualização
da Representação da ADESG em Caxias do Sul
Página 10
● Presidente da ADESG, Professor
Gustavo Heck, profere Aula Magna
em Porto Alegre no Curso em Política,
Estratégia e Gestão – CEPEG/2016

Panorama Militar
Foto: CCSM
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controle e de defesa aérea
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● Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz toma posse no Superior Tribunal
Militar
● Membros do Judiciário Federal
conhecem Academia da Força Aérea
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● Jungmann recebe proposta de instalação de um novo ITA no Maranhão
● Universidade da Força Aérea realiza II
Seminário Internacional de Planejamento Estratégico
Página 24

No dia 14 de junho, a
Escola de Guerra Naval (EGN)
recebeu a visita dos Oficiais-Alunos da Escola Superior de
Guerra (ESG) do México, composta por 110 militares, acompanhados pelo Adido Militar e Aéreo do México no Brasil, General
de Brigada Federico San Juan
Rosales, e pela Cônsul-Geral no

Brasil, Linda Marina Munive.
Na ocasião, foi realizada uma palestra institucional
da EGN, que abordou as várias
áreas de estudo e linhas de pesquisa da Escola e a Amazônia
Azul. Na sequência, os Oficiais-Alunos conheceram as instalações da Organização Militar.

(CCSM/ FM)
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Ministro da Defesa conhece projetos estratégicos durante visita ao Quartel-General do Exército
Foto: Tereza Sobreira/ MD

TROS 2020 e o projeto Guarani - a nova família de blindados.
O subchefe do Estado-Maior
do Exército, General Eduardo Castanheira Garrido Alves, detalhou os
custos, prazos e principais pleitos
da Força. Ao final, apresentou uma
pré-proposta orçamentária para
2017 e falou ainda sobre as alternativas que o Exército tem buscado
para driblar a atual crise econômica.
O Guarani
O primeiro projeto apresentado foi a nova família de blindados Guarani. Com o envolvimento de 50 empresas brasileiras
e 90% de conteúdo nacional, a
viatura tem grande potencial de
exportação, e já despertou o interesse de compra de 14 países.
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron)
O projeto contribuirá no
combate ao crime transfronteiriço e
será uma importante ferramenta na
atuação interagência, dando apoio,
por exemplo, a ações da vigilância
sanitária e de arrecadação fiscal.
Um projeto piloto está sendo executado em Mato Grosso, com o término previsto para 2018. Após ajustes
pontuais, deverá ser implantado do
estado do Acre até Santa Catarina e,
em seguida, no restante da fronteira
de todo o país.
Jungmann garantiu que se

neutralizados cerca de 750 ataques.
Outro importante produto
desenvolvido pela Força Terrestre é
o Proteger, que tem por objetivo a
proteção de estruturas estratégicas,
como estações de energia e água.
Estiveram presentes na visita do Ministro da Defesa ao QG
do Exército o chefe de Assuntos
de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa, General Gerson Menandro Garcia de Freitas; o
chefe do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Exército, General
Juarez Aparecido de Paula Cunha;
o Comandante do Comando Militar
do Leste, General Fernando Azevedo e Silva; entre outros oficiais
generais do Comando do Exército.

Astros 2020
O terceiro programa destacado foi o Sistema de Artilharia
de Mísseis e Foguetes Astros 2020,
que possui alcance de 300 km. Com
100% de conteúdo nacional, o Astros 2020 já está 40% concluído e
a previsão de entrega é para 2023.
O Exército apresentou, ainda, o Sistema de Defesa Antiaérea
de baixa altura, que tem, por outras
finalidades, a proteção de centros
Ordem do Mérito Militar
estratégicos, além de possibilitar o
Durante a visita, o minisdomínio da tecnologia de radares. tro Raul Jungmann recebeu a ordem do Mérito Militar, sendo proDefesa Cibernética e Proteger movido ao grau Grã-Cruz. Após
O projeto “Defesa Ciberné- a entrega da ordem, o ministro
tica” visa aperfeiçoar toda a estru- agradeceu a comenda e destacou
tura cibernética com o objetivo de a missão que recebeu: “Me sinto
reduzir a vulnerabilidade dos siste- muito acolhido, mas também com
mas relacionados à Defesa Nacional muita responsabilidade, não apecontra ataques hacker. A defesa es- nas pelo que representa o Exército
pacial ficará a cargo da Aeronáutica Brasileiro para o país, mas tame a nuclear, da Marinha. A capacida- bém pelo enorme desafio que prede operativa da Defesa Cibernética cisamos enfrentar e juntos, vencer”.
foi testada em eventos como a Copa
Jungmann já visitou o Codas Confederações e a Copa do Mun- mando da Marinha e nas próxido 2014. Somente durante a reali- mas semanas deverá visitar tamzação do mundial de futebol foram bém o Comando da Força Aérea.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira/ MD

Durante visita, no dia 09
de junho, ao Quartel-General do
Exército, em Brasília (DF), o Ministro da Defesa, Raul Jungmann,
assistiu a uma exposição sobre os
detalhes de planejamento, projetos
estratégicos e orçamento da Força. Na ocasião, o Comandante do
Exército, General Eduardo Dias
Villas Bôas, falou sobre a missão
constitucional da força terrestre,
que conta hoje com um efetivo de
cerca de 220 mil soldados e atua em
uma média de 80 operações por dia.
Villas Bôas destacou a evolução do conhecimento e a importância do Serviço Militar Obrigatório, que, segundo ele, garante a
presença médica em comunidades
isoladas em diversas regiões do
país, em particular, na Amazônia.
Para o Ministro da Defesa, além da
credibilidade e do preparo, a competência dos militares deve ser reconhecida e evidenciada: “Aqui
está o melhor repositório de quadros qualificados do País”, disse.
A exibição do portfólio estratégico da Força ficou a cargo do
general Guido Amin Naves, chefe
do escritório de Projetos do Exército. Foram apresentados o Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras (SISFRON), Sistema
Integrado de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres (Proteger), Defesa Cibernética, Recuperação da Capacidade Operacional
(RECOP), Defesa Antiaérea, AS-

empenhará pessoalmente para que
o projeto caminhe com celeridade.
“A nossa resposta em termos de
proteção fronteiriça é o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. Ele traz, não apenas defesa
para o País, mas também, segurança
para a nossa população”, afirmou.
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Operação Ágata 11 apreende R$ 700 mil em descaminho e contrabando
Foto: Gilberto Alves/MD

Porto Alegre (RS). O teatro de operações da Ágata 11 engloba 710
municípios, sendo 122 limítrofes.
As últimas edições da
Ágata precederam a realização
de grandes eventos como a Copa
das Confederações, em 2013, e
a Copa do Mundo, em 2014.
Participam desse esforço a
Polícia Federal, Polícia Rodoviária

Federal, Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Ibama, Funai, Receita Federal e órgãos de segurança
dos estados das regiões de fronteira. Cerca de 40 agências governamentais, juntamente com o efetivo das Forças Armadas, realizam
ações de fiscalização e inspeção
nas estradas, patrulhamento terrestre, motorizado, fluvial e marítimo.

(MD ASCOM/ FM)

O Ministério da Defesa divulgou no dia 24 de junho um balanço final da 11ª Ágata, que contou
com a participação de 12 mil militares da Marinha, Exército e Aeronáutica e cerca de 40 órgãos públicos
federais, estaduais e municipais. A
Operação, que se encerrou na quarta-feira (22), apreendeu mercadorias
avaliadas em R$ 687 mil em descaminho, que é o não recolhimento de
tributos, e R$ 16 mil em produtos
contrabandeados. Além disso, os
agentes públicos recolheram R$
612 mil em dinheiro e de origem
não declarada. O trabalho é fruto
das 126.259 vistorias e inspeções
em pontos de bloqueio e controle de
estradas nas regiões de fronteiras.
Foram aprendidas 5,7 toneladas de explosivos, 168 armas e
22.865 munições, 11 toneladas de
maconha, 123 kg de cocaína e 122
kg de outras drogas, além de 4,4 mil
metros cúbicos de madeira. Até o
momento, foram presas 71 pessoas.
As inspeções em embarcações somam 7.732 em pontos
fluviais. Foram realizadas 575 patrulhas navais e fluviais. Equipes
da Agência Nacional de Aviação
Civil (Anac) fizeram inspeções em
62 aeronaves 13 aeródromos. Cerca de 40 toneladas de carga e 1,2
mil passageiros foram transportados pela Força Aérea Brasileira
(FAB), em apoio ao Exército - em
especial aos pelotões de fronteira,
às polícias e às agências federais.
A FAB realizou ainda 40 patrulhas aéreas. Somente na área de
fronteira a defesa aérea realizou 22

interceptações de aeronaves desconhecidas. Os tráfegos estavam sobrevoando área de operação ou suas
proximidades sem plano de voo e
foram identificados pelos militares
através dos meios engajados para
a operação. Em apoio a ações da
Marinha e do Exército, a FAB também realizou o reconhecimento aéreo de sete pontos, especialmente
na tríplice fronteira na região Sul.
Ações Cívico-Sociais
Durante a Operação, militares e agentes públicos promovem ações cívico-sociais (Acisos),
em prol de comunidades isoladas
e carentes. Foram prestados 9.278
atendimentos médicos, 6.082 serviços odontológicos, e mais de
34 mil procedimentos de prevenção à saúde. Também foram realizados serviços de manutenção e
reformas em 231 órgãos públicos,
principalmente, nas escolas, e reparos em 68 estradas. As Acisos
emitiram 1.108 documentos para
cidadãos e foram realizadas mais
de 26 mil atividades sócio-culturais.
11ª Ágata
A Operação teve início no
dia 13 de junho e ocorre de Roraima ao Rio Grande do Sul, e envolvendo os 16.886 quilômetros de
fronteiras, em 11 estados. A Operação interagências ocorre simultaneamente nas áreas dos Comandos
Militares da Amazônia (CMA),
sediado em Manaus (AM); do Oeste (CMO), localizado em Campo
Grande (MS); e do Sul (CMS), em

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Defesa realiza seminário sobre atuação das Forças Armadas
na segurança dos Jogos Rio 2016
Foto: Tereza Sobreira/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, fez no dia 22 de junho a
abertura do seminário “Emprego do
Ministério da Defesa na Segurança
dos Jogos Rio 2016”, que visa apresentar o planejamento dos comandos
militares que atuarão na segurança
dos Jogos, bem como a integração
das Forças Armadas com os órgãos
de Segurança Pública e Inteligência
federais, estaduais e municipais.
“O nosso caderno de encargos, no que diz respeito à
defesa, inteligência e segurança, será cumprido integralmente. Isso vem de um planejamento de aproximadamente sete anos
de trabalho”, afirmou Jungmann.
Ainda de acordo com o Ministro da Defesa, nos últimos dez
anos, o País sediou grandes eventos,
como os Jogos Pan-Americanos,
em 2007; os Jogos Mundiais Militares, em 2011; a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da
Juventude, em 2013; e a Copa do
Mundo, em 2014. “Isso resultou
em um acúmulo de conhecimentos e de capacidade de operação
conjunta, mas também êxito na
segurança desses eventos, fruto de
um trabalho integrado da Defesa,
Justiça, Segurança e Inteligência.
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 devem reunir
aproximadamente 700 mil turistas,
209 nações, 100 mandatários, 30 mil
jornalistas e cerca de 12 mil atletas.

E contará pela primeira vez na realização das Olimpíadas, com um Centro Internacional de Inteligência,
com a participação de 100 países.
No total, 38 mil militares
das Forças Armadas (Marinha,
Exército e Aeronáutica), sendo 20
mil sediados no Rio de Janeiro, atuarão nos Jogos em ações marítimas
e fluviais, aeroespaciais e aeroportuárias, transporte aéreo logístico,
defesa química, biológica, radiológica e nuclear (DQBRN), proteção
de estruturas estratégicas, segurança e defesa cibernética, fiscalização
de produtos controlados e explosivos e enfrentamento ao terrorismo.
“Esse número de militares
poderá ser superado, com a solicitação do governo do Rio de Janeiro para que os Jogos sejam realizados em um ambiente tranquilo,
mostrando para os brasileiros e
para o mundo a nossa capacidade
de organização, a nossa cultura e
a celebração do esporte e da paz”,
comentou o ministro da Defesa.
O Ministro do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI) da
Presidência da República, General
Sergio Westphalen Etchegoyen, disse na abertura do seminário que o
trabalho com agências de inteligência internacionais tem sido muito
produtivo. “Nós hoje temos a confirmação da presença de pelo menos
113 agências internacionais, organizadas e reunidas no Centro de In-

teligência de Serviços Estrangeiros
(CISE), que vai funcionar no Rio de
Janeiro, sob a coordenação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).
Todas essas agências de inteligência vem para o Brasil para a troca
de experiências e aprendizados”,
ressaltou o General Etchegoyen.
Já o Ministro da Justiça e da
Cidadania, Alexandre de Moraes,
ressaltou que a coordenação e a cooperação integrada entre as Forças
Armadas, Abin, GSI e secretarias estaduais de segurança pública garantem um clima de proteção aos participantes dos Jogos e à população
brasileira. “Todas as medidas necessárias em relação à inteligência estão sendo tomadas. Ontem, assinamos mais um acordo com o governo
dos Estados Unidos para a disponibilização de um programa de software de controle de passageiros”,
comentou Alexandre de Moraes.
O Seminário, que aconteceu no Comando Militar do Planalto, em Brasília, foi até o dia
23 de junho e abordou assuntos
como planos de operações, logística, proteção de estruturas críticas,
defesa aeroespacial, entre outros.
O evento reúne todas as autoridades do eixo de defesa nacional,
envolvidas nos Jogos Rio 2016.
Participaram da abertura do
Seminário, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, os
Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira,
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo
Luiz Rossato; o Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, General
Francisco Carlos Modesto, representando o Comandante do Exército, o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA)
do Ministério da Defesa, Almirante
Ademir Sobrinho, além de outras autoridades civis e militares.
(MD ASCOM/ FM)
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projetos de interesse da Defesa
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Ministro Jungmann recebe o presidente
da Associação Brasileira das Empresas Aéreas
Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Gilberto Alves/MD

Foto: Gilberto Alves
Foto: Gilberto Alves

O Ministro Raul Jungmann,
reuniu-se no dia 22 de junho, com
o Ministro da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab para discutir a
continuidade de projetos de interesse da Defesa, financiados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT).
Na pauta da reunião, foram apresentados 15 projetos da
Marinha, Exército e Aeronáutica
que já se encontram em andamento, entre eles, o Programa Nacional
de Rádios Definidos por Software
(RDS), a cargo do Exército, o míssil A-Darter, sob responsabilidade
da Força Aérea, e a ampliação do
laboratório do navio de pesquisas
"Aspirante Moura", da Marinha.
Presente no encontro, o secretário de Produtos de Defesa do
Ministério da Defesa (MD), Flávio
Brasílio, disse que o setor representa 3,7% do Produto Interno Bruto.
"A cada R$ 1 investido em produtos
de defesa, R$ 0,55 retornam para os
cofres públicos em forma de tributos. É um setor dinâmico no qual
há transbordamento para várias
outras áreas da atividade econômi-

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, recebeu no dia 28 de junho o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABAER), Eduardo
Sanovicz, e comitiva.
ca do País", justificou o secretário.
(MD ASCOM/ FM)
Os ministros Jungmann
Ministro da Defesa recebe
e Kassab vão encaminhar, em
deputado João Fernando Coutinho
conjunto, o assunto para análise do Presidente Michel Temer.
Participaram ainda da reunião, o secretário-geral do MD,
General Joaquim Silva e Luna; o
diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Industrial, General Claudio Duarte de Morais; o
chefe do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Exército, General
Juarez de Paula Cunha; o secretário
de Ciência, Tecnologia e Inovação
da Marinha, Almirante Bento Albuquerque; e o chefe do VI Chefia
do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro Paulo Vasconcelos. O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, recebeu no dia 28 de junho o depuPor parte do MCTIC, estado João Fernando Coutinho (PSB-PE), e comitiva.
tiveram presentes o secretário(MD ASCOM/ FM)
-executivo, Gilberto Elton Santa
Ministro da Defesa recebe presidente da Helibras
Fé Zacarias; o secretário de Telecomunicações, André Berge; o secretário de Políticas e Programas
de Pesquisa e Desenvolvimento,
Jailson Andrade; o subsecretário
de Coordenação de Unidades de
Pesquisa, Paulo Roberto Pertusi;
e o secretário de Política de Informática, Maximiliano Martinhão.
(MD ASCOM/ FM)

O ministro Raul Jungmann, reuniu-se, no dia 29 de junho, à tarde, com presidente da Helibras, Richard Marelli. Na ocasião, Richard fez uma apresentação para o ministro na qual falou sobre a criação e estrutura da empresa,
evolução das vendas, modernização das aeronaves – incluindo sistemas de
gerenciamento e processos de transferência de tecnologias.
(MD ASCOM/ FM)
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Ministro Jungmann recebe embaixadora
norte-americana Liliana Ayalde

Ministro da Defesa recebe embaixador
da Argentina Carlos Magariños

litares das três Forças Armadas.
"Os militares atuarão em
atividades de Defesa Nacional. O
trabalho da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica inclui ações marítimas e fluviais; aeroespaciais e
aeroportuárias; de transporte aéreo
logístico; defesa química, biológica, radiológica e nuclear; proteção
de estruturas estratégicas; segurança e defesa cibernética; fiscalização de explosivos, enfrentamento
ao terrorismo, além do emprego
de forças de contingência", disse.
O ministro Jungmann aproveitou para externar suas condolências ao povo americano pelo ataque,
no último final de semana, à casa noturna na cidade de Orlando, Flórida,
que provocou a morte de mais de 50
pessoas, e deixou dezenas de feridos.

Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Gilberto Alves/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, recebeu, no dia 15 de
junho, a embaixadora dos Estados
Unidos no Brasil, Liliana Ayalde.
Na oportunidade, foram tratados
assuntos sobre acordos de cooperação, participação em missões de paz
e troca de experiência na segurança de grandes eventos. "Hoje estou
aqui para reiterar o compromisso
de continuar trabalhando nesta parceria de longa data com Brasil",
declarou a embaixadora Liliana.
O ministro Jungmann aproveitou a reunião para detalhar algumas ações que a Defesa tem
realizado para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Ele relatou à
embaixadora que o evento contará com a atuaçaõ de 38 mil mi-

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, recebeu, no dia 22 de junho, o embaixador da Argentina no
Brasil, Carlos Magariños, com o intuito de estreitar parcerias entre os países nas áreas de produtos de defesa.
Para o ministro Jungmann, a
cooperação entre Brasil e Argentina
no desenvolvimento de tecnologia e
na área industrial para produtos de
defesa são importantes para o País.
“A conversa com o embaixador girou em torno de temas bilaterais que
envolvem desde uma maior proximidade e desenvolvimento de parcerias na área de produtos de defesa,
como também tratar de interesses
argentinos nos produtos de defe-

sa brasileiros”, afirmou o ministro.
Na ocasião, também foram
tratados assuntos relacionados a
aviação. “Há um interesse que envolve parcerias na área da aviação
e também na área do pensamento estratégico. Este foi o início de
uma conversa que tem tudo para
ser mais ampla porque há uma
convergência política entre os dois
países e que deve ser explorada e
aprofundada”, concluiu Jungmann.
Para o próximo mês de
julho, estão previstos encontros
entre os ministros da Defesa do
Brasil e da Argentina para aprimorar ainda mais as ações bilaterais.
(MD ASCOM/ FM)

(MD ASCOM/ FM)

Ministro da Defesa recebe representante do parlamento italiano, deputada Renata Bueno
Foto: PH Freitas/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, se reuniu, no dia 09 de
junho, com a deputada do parlamento italiano, Renata Bueno. O
objetivo do encontro foi estruturar uma futura agenda do ministro Jungmann na Itália, para a retomada de assuntos importantes
referentes a acordos bilaterais na
área de Defesa entre os dois países.
“Nós temos um histórico de
cooperação, com diversos projetos
importantes, como o do caça AMX,
que foi o grande upgrade tecnológi-

co da Embraer”, destacou o Ministro da Defesa. De acordo com ele, a
deputada - ítalo-brasileira - ficou de
enviar, em breve, uma proposta que
contemple os principais temas de
interesse, levando em conta a cooperação bilateral na área da Defesa.
Para a deputada, é importante que esses assuntos sejam retomados. “Existem contratos com o Ministério da Defesa e gostaríamos de
rever isso. Vou preparar uma proposta para agendar a visita”, afirmou.
(MD ASCOM/ FM)
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Solenidade de Encerramento do Curso
de Logística e Mobilização Nacional de 2016

8

2º Seminário de Estudos Estratégicos do CEE
na Escola Superior de Guerra
Foto: ESG

Foto: ESG

Após fazer uso da palavra,
o Coronel de Infantaria Dougmar
Nascimento das Mercês, estagiário de maior precedência do Curso, e o Brigadeiro Rodrigues Filho
inauguraram a placa que registra
a passagem pela Escola dos concludentes da Turma "RIO 2016".
Ao dirigir-se aos formandos, o Comandante da ESG parabenizou-os pelo esforço despendido ao se tornarem a primeira
turma a concluir o curso equivalente à pós-graduação latu-sensu,
e relembrou a importante missão
de subsidiar, com conhecimentos adquiridos, suas organizações.
O Curso
O CLMN é um curso ministrado no Campus ESG -Rio de Janeiro, com a duração de dezesseis
semanas, e tem por objetivo proporcionar conhecimentos para o exercício de funções nos níveis gerenciais
executivos da Logística e Mobilização Nacionais e de assessoramento aos órgãos responsáveis pelo
Sistema Nacional de Mobilização.

mação que foi valorizado e passou
a abranger a utilização de informações de caráter pessoal e apresentou
empresas que realizam importantes
parcerias com o setor de defesa.
Após, o Brigadeiro do Ar
José Augusto Crepaldi Afonso, Diretor do Departamento de Produtos
de Defesa do Ministério da Defesa,
que, na oportunidade, apresentou o
tema "As contribuições da Defesa
para o desenvolvimento nacional".
Neste contexto, o Brigadeiro falou
acerca da mecânica do setor de defesa, apresentou a Estratégia Nacional de Defesa, a Base Industrial de
Defesa (BID) ao longo do tempo e
discorreu sobre a Política de Defesa
e a Estratégia de Desenvolvimento.
Ao término foi realizado debate e o estagiário do Curso de Altos Estudos de Políticas
e Estratégias (CAEPE), Celso
de Oliveira Leal, agradeceu, em
nome do Comandante da ESG,
a contribuição dada pelos conferencistas para o aprofundamento
do conhecimento dos estagiários.
(ESG ASCOM/ FM)
Foto: ESG

O Curso de Logística e
Mobilização Nacional (CLMN)
da Escola Superior de Guerra
(ESG), ano letivo de 2016, realizou a solenidade de encerramento e diplomação da Turma "RIO
2016", em 24 de junho de 2016.
Após o canto do Hino Nacional Brasileiro, ocuparam a Mesa
de Honra, o Contra-Almirante Luiz
Octávio Barros Coutinho, Diretor do
CLMN/2016; o General de Divisão
Adalmir Manoel Domingos, Subchefe de Mobilização do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas; o General de Divisão Eduardo
Diniz, Subcomandante e Chefe do
Departamento de Estudos da ESG;
e o Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, Comandante da
Escola, que deu início à cerimônia.
Em prosseguimento, o orador da Turma, Tenente-Coronel
de Cavalaria, Fábio Alexandro
Dockhorn de Oliveira, discursou em nome dos 30 formandos,
seguindo-se a entrega dos diplomas pelos integrantes da Mesa de
Honra, e dos distintivos do CLMN
pelas madrinhas ou padrinhos.

Em 29 de junho ocorreu, na
Escola Superior de Guerra (ESG),
o 2º Seminário do Centro de Estudos Estratégicos (CEE/2016). Com
o tema "Defesa e Desenvolvimento", o evento contou com a participação dos integrantes do Curso
Superior de Defesa (CSD) do qual
fazem parte os estagiários desta
Instituição de Ensino, os alunos
da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), da
Escola de Comando e Estado-Maior
da Aeronáutica (ECEMAR) e da
Escola de Guerra Naval (EGN).
Na primeira apresentação,
feita pelo Professor Doutor Rex
Nazaré Alves da Financiadora de
Estudos e Projetos (Finep), foram
expostas questões sobre a Base Industrial e Tecnologia de Defesa e
Potências Emergentes de Tradicionais e a Evolução do Controle
Internacional (bilateralismo e regionalismo), além do uso de armas
químicas, bem como os acordos
realizados para a não utilização
das mesmas. O professor citou a
modificação no conceito de infor-

(ESG ASCOM/ FM)
Foto: ESG
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Ministro Lewandowski fala sobre o Judiciário
em curso da Escola Superior de Guerra

Embaixador da China no Brasil
participa de Ciclo de Debates em Brasília

centemente, o julgamento relativo
ao rito do processo de impeachment do presidente da República,
ressaltando que assim como esse
tema, um grande número de outras questões chega ao Tribunal.
"O STF tem reagido prontamente, de forma pública e juridicamente consistente, aos problemas
que lhe são apresentados", disse.
Na apresentação, o presidente da Corte também avaliou
a atuação da Justiça no momento atual: "Neste momento de crise econômica, política e, de certo
modo, social, os juízes do Brasil
como um todo, e também o STF,
estão permitindo que a nau, a nação brasileira navegue, ainda que
em águas turbulentas, de forma
firme, rumo a um porto seguro".
O ministro observou que o
Judiciário, assim como as Forças
Armadas, tem grande capilaridade
(são 16.500 juízes, distribuídos em
todo o território nacional), constituindo ambas carreiras de Estado
dedicadas a garantir a paz e a harmonia social. Ao encerrar a apresentação, destacou a honra de estar no comando de um poder que, ao lado das
Forças Armadas, "é um dos esteios
do Estado Democrático de Direito".
(ESG ASCOM/ FM)

Foto: ESG

Foto: ESG

Em apresentação para alunos do Curso Superior de Defesa,
da Escola Superior de Guerra, realizada no Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente da Corte,
ministro Ricardo Lewandowski,
falou sobre o funcionamento do
Judiciário e traçou paralelos entre
a atuação das Forças Armadas e da
Justiça. Como parte das atividades
do curso de pós-formação, o grupo
de 190 militares fez uma visita às
dependências da Corte e assistiu a
uma palestra sobre "O papel e a atuação do STF", proferida pelo conselheiro Bruno Ronchetti, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
O ministro Lewandowski
destacou temas importantes decididos pelo tribunal recentemente
e programas desenvolvidos pelo
CNJ. "O Judiciário não age por
conta própria, ele reage, e temos
que reagir prontamente. Temos decidido questões importantes, como
a proibição das doações de empresas para campanhas políticas, a fidelidade partidária, aborto do feto
anencéfalo, greve do funcionário
do setor público, cotas raciais nas
universidades, da pesquisa das células tronco", destacou o ministro.
O presidente ressaltou ainda, entre
os temas definidos pela Corte re-

O embaixador da China no
Brasil, Li Jinzhang, ministrou palestra
no Ciclo de Debates promovido pelo
Núcleo Brasília da Escola Superior de
Guerra (ESG), realizado, no dia 24 de
maio, no auditório do Ministério da
Defesa (MD). Com o tema "Perspectiva de inserção internacional da China
e sua relação com o Brasil", o embaixador falou sobre cooperação entre
países e o que mais tem preocupado
os chineses atualmente - o terrorismo,
a economia global e o desemprego.
Li Jinzhang destacou, ao falar
sobre o Brasil, que a atual crise política e
econômica vivida no país não irá abalar
as relações de cooperação com a China:
"A China acumula investimentos no Brasil de cerca de 30 bilhões de
dólares. Os empresários chineses continuam otimistas quanto às oportunidades de investimentos no País". Para
eles, a crise é passageira", explicou.
Sobre a área de defesa, o embaixador falou sobre o constante crescimento. "A cooperação entre as Forças
Armadas do Brasil e da China teve um
avanço significativo nos últimos anos,
inclusive com a realização de intercâmbios nas áreas de treinamento", disse.
Segundo Li Jinzhang, a China
tem feito grandes esforços para continuar crescendo. Faz parte do 13° Plano
Quinquenal dobrar o Produto Interno
Bruno (PIB), melhorar o desenvolvimento das indústrias e aumentar a
malha ferroviária do trem bala, de 19
mil para 30 mil quilômetros. Para o
embaixador, o crescimento do país

também depende de outros fatores.
"O progresso científico e tecnológico
é a principal fonte para o desenvolvimento econômico da China", disse.
Assim como o Brasil, a China
tem uma tradição pacifista. De acordo
com o embaixador, ações diplomáticas são desempenhadas por seu país
para promover a prosperidade comum
e a contribuição mútua. "Por meio de
intercâmbios culturais podemos gerar
a paz mundial. A China está comprometida com o desenvolvimento de
todos. Defendemos o conceito de segurança global", destacou Li Jinzhang.
Cooperação
Nos últimos anos, mais de 30
países assinaram acordos de cooperação com a China. "Preferimos substituir a confrontação pela cooperação.
Por meio da política, economia e
cultura buscamos a solidariedade internacional", ressaltou o embaixador.
O palestrante também citou
a 11ª Cúpula do G20 que irá ocorrer em setembro, na China. Para ele,
o evento será uma oportunidade de
união para aumentar a cooperação
internacional, principalmente entre
países emergentes. A colaboração entre as nações que integram o BRICS
também foi citada pelo embaixador.
Essa foi a terceira palestra do Ciclo de Debates da ESG. O objetivo
é aproximar ex-alunos e a comunidade acadêmica para promover uma
discussão sobre variados temas de
interesse nacional e internacional.
(ESG ASCOM/ FM)
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Governador Ivo Sartori e Presidente da ADESG, Gustavo Heck, participam do encerramento
do Curso de Atualização da Representação da ADESG em Caxias do Sul
Foto: ADESG ASCOM

Foto: ADESG/RS ASCOM

Prof. Dr. Gustavo Heck durante palestra em Caxias do Sul

Dr. Guilherme Zanchi, Sra. Maria Helena, Governador Ivo Sartori e Cel R/1 Petry

Carlos De Nardi (A Segurança de
Grandes Eventos); o Cel Júlio César
Natividade (Internacionalização da
Amazônia) e o Prof Dr Gustavo T.
Heck (Economia, análise da realidade atual em uma visão prospectiva).
No dia 03 de junho, ocorreu a solenidade de encerramento
num Jantar de Confraternização no
Hotel Samuara, ocasião em que foram entregues diplomas aos partici-

do o governador discursado aos
presentes, em torno de 200 pessoas. O Vice-Delegado da ADESG/
RS, Cel R/1 Rogério Petry de
Abreu e sua esposa, Denise Petry,
também participaram do evento.
(ADESG/RS ASCOM/FM)
Foto: ADESG/RS ASCOM

De 30 de maio a 03 de junho, a Representação de Caxias do
Sul da ADESG/RS, liderada pelo
Dr Guilherme Tedesco Zanchi, realizou a XV Semana de Atualização,
com palestras realizadas no Auditório Castelo Branco do 3º GAAAe
do Exército Brasileiro. Foram palestrantes, o Navegador Amyr Khan
Klink (A experiência de vida em
minhas expedições); o Gen Ex José

pantes e a outros Adesguianos por
aniversário dos cursos realizados.
O Governador do Rio Grande do Sul, Dr. José Ivo Sartori,
e sua esposa, Sra. Maria Helena
Sartori, prestigiaram o jantar ten-

Dr. Guilherme Zanchi, Gen De Nardi e Dr. Vitor Chiesa
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Presidente da ADESG, Professor Gustavo Heck, profere Aula Magna em Porto Alegre
no Curso em Política, Estratégia e Gestão – CEPEG/2016
Foto: ADESG/RS ASCOM

ADESG, em 1951, seus objetivos,
fundamentos e capilaridade na difusão da doutrina da ESG pelo Brasil.
No dia 01 de junho, pela
tarde, antes de proferir a Aula
Magna, o Presidente da ADESG,
Econ. Dr. Gustavo Alberto Trompowsky Heck visitou a nova
sede da ADESG/RS, em companhia do Delegado da ADESG/
ES, Adm. Ricardo Bergmannn.
A noite, as 19:00 horas,
aconteceu a abertura oficial do
CEPE/CEPEG de Porto Alegre/RS
com uma solenidade que teve início
com o canto do Hino Nacional. A
seguir foram nominados os alunos
inscritos no curso. Após, o Delegado da ADESG/RS, Dr. Everton
Marc, se dirigiu ao público presente ao Auditório do GBOEX, cerca
de 100 pessoas, discorrendo sobre
as atribuições da Escola Superior
de Guerra e da Associação dos Diplomados da ESG, a ADESG. Enfatizou a necessidade que temos
de conhecer a realidade brasileira
e do mundo em que vivemos para
procurar, através da ampliação do
conhecimento e do aumento da
participação de todos, uma forma
de nos capacitarmos a enfrentar

trabalhista e tributária) e Reformulação no Campo da Política Externa. Abordou três Cenários Prospectivos. O primeiro seria o Retorno
de Dilma, com o recrudescimento
dos conflitos sociais, dificuldades
na economia, desemprego e recessão, base parlamentar enfraquecida
e oposição sistemática. O segundo
seria o Governo Temer, com reformulação da base parlamentar,
retomada gradual da credibilidade e confiança, recuperação de investimentos externos e internos,
apoio do legislativo e oposição do
bloco da esquerda. O terceiro e
último cenário seria a Renovação
Política, com a cassação da chapa
Dilma e Temer pelo TSE, recuperação lenta e gradual da economia,
retomada de investimentos, pacto
de governabilidade e discussão de
alternativas políticas (semipresidencialismo e parlamentarismo).
Encerrou a palestra afirmando que “A Nação que não traçar o
seu próprio rumo o terá traçado por
outra”. Logo após iniciaram-se os
debates com diversos debatedores
questionando o palestrante. Finalizado os debates, o Dr. Everton
Marc, Delegado da ADESG/RS,
agradeceu ao palestrante pela excelente Aula Magna proferida. Na
ocasião entregou um diploma de
agradecimento. Após os presentes
cantarem o Hino Riograndense os
trabalhos forma encerrados e todos
os presentes participaram de um coquetel nas próprias instalações do
GBOEX. Prof. Dr. Gustavo Heck
e alguns alunos do CEPE/CEPEG.
(ADESG/RS ASCOM/FM)

Foto: ADESG/RS ASCOM

Foto: ADESG/RS ASCOM

Teve início no dia 30 de
maio, em Porto Alegre, mais um
Curso de Extensão em Política,
Estratégia e Gestão – CEPEG, em
parceria com a Faculdade Luterana São Marcos, com a presença
de profissionais liberais, executivos, servidores, gestores públicos,
e oficiais das Forças Armadas. A
palestra de abertura do curso foi
proferida pelo Cel Inf R/1 Rogério
de Abreu Petry, Diretor do Curso,
que deu as boas vindas aos alunos e
apresentou as normas gerais do curso, bem como a forma de participação em visitas estratégicas a instituições civis e militares e a viagem
de estudos que está programada.
O CEPEG conta com participação de 22 alunos e tem o encerramento previsto para dia 27
de outubro do corrente ano. Em
31 de maio ocorreu à palestra do
Dr. Everton Marc sobre o Sistema
ESG & ADESG com o objetivo
de mostrar aos alunos os aspectos
que envolveram a criação da Escola Superior de Guerra (ESG), em
1949, seus princípios filosóficos,
seus cursos e a situação atual com
a criação de um “campus” em Brasília. Da mesma forma a criação da

desafios e propor soluções para
a preservação dos nossos valores
e a defesa dos interesses nacionais, oportunidades para o nosso
país e o aperfeiçoamento das nossas instituições e da democracia.
Dando prosseguimento, o
Prof. Dr. Gustavo Heck deu início
a sua Aula Magna tendo como tema
o “Panorama Mundial e o Brasil”.
Dentro do Panorama Mundial explanou sobre os grandes blocos
econômicos existentes e seus interesses e suas influências dentro
de um mundo incerto, instável e
inseguro, com diversos projetos
da disputa da hegemonia mundial.
Sobre a Geopolítica do Século
XXI listou e comentou aspectos
relacionados com os Recursos Naturais, os Avanços Tecnológicos,
as Parcerias Estratégicas, as Questões Climáticas e Ambientais, as
Reivindicações Territoriais, as Migrações e Antagonismos Gerados
(pobreza, desemprego, guerras),
Intolerância Religiosa e Racial e
Conflitos e Tensões Sociais. Falou
sobre as crises brasileiras que passam pela política, economia e ética.
Sobre o momento atual, discorreu sobre o Governo Temer e
suas propostas econômicas, como
o restabelecimento da credibilidade
e confiança, um programa básico
que contemple um ajuste tributário
e contenção dos gastos públicos,
desindexação de benefícios, concessões e privatizações e retomada
de investimentos em infraestrutura
(parcerias público privadas). Reformas Estruturais (previdenciária,

Prof. Dr. Gustavo Heck e alguns alunos do CEPE/CEPEG
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Força-Tarefa Marítima da UNIFIL celebra
o 11 de junho no Líbano

Corpo de Fuzileiros Navais celebram os 151 anos
da Batalha Naval do Riachuelo

ga de medalhas militares a 47 Oficiais e Praças, em serviço ativo,
que completaram decênios de bons
serviços prestados à MB. Durante
a cerimônia, 77 Praças das Organizações Militares pertencentes à
FSJ foram promovidas e tiveram
suas platinas e divisas trocadas, na
presença de seus familiares e convidados. No evento, também foi
realizada a entrega do prêmio Fuzileiro Naval Padrão 2015 ao Cabo
(FN-IF) Wallace Souza da Costa, da
tripulação do Navio Escola Brasil.
A Batalha Naval do Riachuelo é considerada pelos historiadores
como uma batalha decisiva da Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870),
o maior conflito militar na América
do Sul, somente superado em vítimas no novo mundo pela Guerra Civil Americana (1861-1865).

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Para celebrar os 151 anos da
Batalha Naval do Riachuelo, Data
Magna da Marinha do Brasil (MB),
comemorada em 11 de junho, o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais promoveu, no dia 09 de
junho, uma cerimônia alusiva à data,
com a participação de todas as Organizações Militares (OM) situadas
na Fortaleza de São José (FSJ) da
Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.
Presidida pelo Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante de Esquadra (FN)
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, o evento contou com a presença do Comandante do Pessoal de
Fuzileiros Navais, Vice-Almirante
(FN) Jorge Armando Nery Soares,
e do Comandante do Material de
Fuzileiros Navais, Contra-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira.
A ocasião marcou a entre-

Como parte das comemorações do aniversário da Batalha Naval
do Riachuelo, a Força-Tarefa Marítima
da Força Interina das Nações Unidas
no Líbano (FTM-UNIFIL) realizou a
entrega da Medalha Militar e Mérito
Marinheiro a bordo da Fragata “Independência”, navio capitania da Marinha do Brasil, no dia 11 de junho.
No mesmo dia, durante recepção a bordo, foi realizada cerimônia para imposição da Medalha da
Ordem do Mérito Naval. A cerimônia
presidida pelo Comandante da FTM,
Contra-Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida, contou com
a presença de diversas autoridades
locais, como o Comandante da Marinha do Líbano, Contra-Almirante
Majed Alwan, personalidades da sociedade libanesa e representantes da
comunidade brasileira no Líbano.
Ainda completando a série de

(CCSM/ FM)

eventos que marcaram a passagem da
data magna da Marinha, a FTM e o
Setor Cultural da Embaixada do Brasil
no Líbano realizaram a abertura oficial
da exposição fotográfica “Marinha do
Brasil, vitórias no passado, conquistas
para o futuro” no Centro Cultural Brasil-Líbano (CCBL), no dia 14 de junho.
Na oportunidade, o Diplomata
Henrique Ferraro, Ministro de 2ª Classe, destacou a relevância da vitória em
Riachuelo, assim como a atuação da
Marinha em suas atividades correntes,
para a construção da identidade e da
soberania nacionais. O Comandante
da FTM também destacou a importância do apoio prestado pela Embaixada
e pela sociedade brasileira, residente
no Líbano, para que a missão brasileira das Nações Unidas naquele país
almeje honrar os exemplos deixados
pelos heróis de Riachuelo há 151 anos.
(CCSM/ FM)

Cerimônia em comemoração ao 151° Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo é realizada em Portugal
Foto: CCSM

No dia 08 de junho, o Adido
de Defesa e Naval em Portugal, Capitão de Mar e Guerra Ricardo Sales
de Oliveira, e a Sociedade Amigos da
Marinha Brasil (SOAMAR-Brasil)
em Portugal realizaram, com o apoio
do Cônsul Honorário da Namíbia
no Porto, Hortênsio Simaria da Silva, a cerimônia em comemoração ao
151° Aniversário da Batalha Naval
do Riachuelo, em Estoril, Portugal.
Na ocasião, Hortênsio Simaria

tomou posse como Delegado da SOAMAR-Brasil em Portugal, perante a
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e a SOAMAR-Brasil
em Portugal lançou a moeda comemorativa do aniversário da Batalha Naval
do Riachuelo. Também foi efetuada a
leitura da mensagem do Comandante
da Marinha do Brasil, Almirante de
Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, alusiva à cerimônia em Portugal.
(CCSM/ FM)
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Marinha comemora 151 anos da Batalha Naval do Riachuelo
Foto: Tereza Sobreira/MD

A Marinha do Brasil comemorou, no dia 10 de junho, no
Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, os 151 anos da
Batalha Naval do Riachuelo - o
mais importante embate da armada na Guerra da Tríplice Aliança, sob o comando do Almirante
Barroso, em 11 de junho de 1865.
A cerimônia foi presidida pelo Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, que na ocasião recebeu
a comenda da Ordem do Mérito Naval, no grau Grã-Cruz, das mãos do
Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
"Esta condecoração é símbolo da história da Marinha e do
seu dia. E representa uma lembrança daqueles que travaram, lutaram
e morreram pela soberania e independência do Brasil. É motivo da
mais elevada honra e alegria por ter
sido condecorado pela Marinha",
comentou o Ministro Jungmann.
Para ele preservar a memória da Batalha do Riachuelo significa projetar um compromisso
de futuro com a soberania, a inte-

gridade territorial, a paz e a segurança do povo brasileiro. "O dia
de hoje é uma reverência daqueles
que travaram essa batalha e que
agiram com honra e compromisso em defesa da pátria, dando suas
vidas para que o Brasil continuasse soberano e independente", afirmou o ministro, após a solenidade.
O Comandante da Marinha
iniciou a leitura da sua "Ordem do
Dia" dizendo que o domingo do dia
11 de junho de 1865 entraria para
a história nacional pela contribuição decisiva da Esquadra à vitória na Guerra da Tríplice Aliança.
"Marinheiros e fuzileiros navais,
nunca se esqueçam dos acontecimentos daquele dia, e reflitam sobre
algumas lições tiradas do conflito", continuou ele em seu discurso.
Em outro momento da mensagem, o comandante da Marinha
lembrou que a realidade mundial
dos dias de hoje é muito diferente, mas igualmente insegura. Por
isso, falou sobre a importância do
respaldo da sociedade no sentido
de apoiar a preparação do Poder

Naval para o emprego real, com
meios modernos e capacitados.
Em seguida, foi lida a mensagem do Presidente Interino da
República, Michel Temer, na qual
se destacou que a Marinha está à altura do desafio de defender as águas
jurisdicionais e de dar continuidade
às suas demais funções constitucionais. "A agenda da Marinha é vasta. Inclui temas tão cruciais quanto
a assistência médico-hospitalar a
populações ribeirinhas da Amazônia e do Pantanal, composição
dos contingentes das missões de
paz das Nações Unidas no Haiti e
no Líbano, e o apoio à segurança
nos Jogos Olímpicos", afirmou a
mensagem do presidente interino.
Durante a cerimônia, foram
içados os sinais de Barroso, em homenagem aos heróis da batalha e,
em seguida, executados os toques da
vitória e de comandante em chefe,
acompanhados da salva de 17 tiros.
Participaram do evento o
Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General Sergio
Westphalen Etchegoyen. Também
estiveram presentes os Comandantes do Exército, General Eduardo
Villas Bôas; da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; o
Secretário-Geral do Ministério da
Defesa (MD), General Joaquim
Silva e Luna; o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), Almirante Ademir
Sobrinho, além de secretários do
MD, embaixadores, parlamentares, membros do Almirantado, oficiais generais das Forças Armadas
e demais autoridades civis e militares. A solenidade foi encerrada

com o desfile da Guarda de Honra.
Ordem do Mérito Naval
Durante o evento, personalidades civis e militares, além de
instituições, foram agraciadas com
a medalha da Ordem do Mérito
Naval, por terem prestado relevantes serviços à Marinha do Brasil.
A medalha da Ordem do Mérito
Naval foi criada pelo Decreto nº
24.659, de 11 de julho de 1934, e
destina-se a premiar os militares
da Marinha que tenham se distinguido no exercício de sua profissão. A Medalha também é dirigida
a corporações, autoridades nacionais e estrangeiras, civis e militares.
Batalha Naval do Riachuelo
No dia 11 de junho de 1865,
a Marinha Imperial Brasileira vencia a Batalha Naval do Riachuelo –
mais importante conflito da armada
nacional durante a Guerra da Tríplice Aliança (1864-1870). A vitória
foi decisiva para assegurar ao Brasil e aos aliados (Uruguai e Argentina) a supremacia na bacia do Rio
da Prata, caminho estratégico para
o envio de tropas e suprimentos
na luta contra os invasores da província de Corrientes, na Argentina.
A Batalha do Riachuelo é
considerada por militares e historiadores como uma das mais importantes da história do Brasil, não só pelo
tamanho da tropa envolvida, mas
também pela atuação marcante do almirante Francisco Manoel Barroso,
comandante da esquadra brasileira
que, mesmo tendo perdido a primeira fase do embate, conseguiu reverter a adversidade e vencer a batalha.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Tereza Sobreira/MD
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Procuradoria Especial da Marinha participa
da missa pelo Dia do Padroeiro dos Advogados

Comandante da Marinha visita
a Procuradoria Especial da Marinha

tórico do São Ivo, que nasceu na região da Bretanha, na França, no dia
17 de outubro de 1253, e faleceu em
19 de maio de 1303. Em Paris, mostrou o brilho de sua inteligência, no
estudo da filosofia, da teologia e do
Direito. A defesa intransigente dos
injustiçados e dos necessitados deu-lhe o título de advogado dos pobres.
Estiveram presentes na
missa, os Procuradores Especiais,
militares e servidores civis da Procuradoria Especial da Marinha,
membros da SOAMAR–Rio e uma
representação de militares das assessorias jurídicas do Com1ºDN,
da Diretoria do Pessoal Militar da
Marinha, da Diretoria de Portos e
Costas, além do público em geral.
(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Em homenagem ao Dia do
Padroeiro dos Advogados, São Ivo,
foi celebrada uma missa de ação de
graças, na manhã do dia 19 de maio,
na Igreja de Santa Rita, Centro do
Rio de Janeiro (RJ). O evento foi
uma iniciativa da Sociedade Amigos
da Marinha do Rio de Janeiro (SOAMAR-Rio), representada pelo seu
presidente, o advogado José Antônio de Souza Batista, com apoio da
Procuradoria Especial da Marinha
(PEM). A missa foi presidida pelo
Capelão do Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), Capitão de
Fragata (CN) José Paulo Barbosa.
Antes do início da missa, o
presidente da SOAMAR-Rio pediu
aos presentes que rezassem por esses profissionais e leu um breve his-

Foto: CCSM

No dia 14 de junho, o Diretor da Procuradoria Especial da
Marinha (PEM), Vice-Almirante
(RM1) Domingos Sávio Almeida
Nogueira, recebeu a visita do Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, acompanhado do
Chefe de Gabinete do Comandante da Marinha, Contra-Almirante
José Augusto Vieira da Cunha de
Menezes; da Assessora Jurídica,
Capitão de Fragata Sara de Campos Pereira Corrêa; e da Ajudante
de Ordens, Capitão-Tenente (AA)
Maria Claudia de Oliveira Casas.
Em seguida, o Diretor fez
uma breve apresentação sobre as
principais atividades e competências da PEM, como um Órgão de
Assessoria do Comandante da Marinha. Ele falou sobre as atribuições
da OM como Autoridade Marítima
Brasileira, na fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos,
no mar e nas águas interiores, além

de sua atuação junto ao Tribunal
Marítimo, como Órgão Acusador,
na promoção da ação e na fiscalização da lei, referente aos acidentes
e fatos da navegação marítima, nos
termos da Lei n° 2180/1954 – Lei
Orgânica do Tribunal Marítimo.
O Comandante da Marinha destacou a importância do
papel que a PEM exerce junto ao
Tribunal Marítimo e a comunidade marítima, ressaltando a grande
responsabilidade que os Procuradores Especiais da Marinha têm
no exercício de suas funções. Em
seguida, acompanhado de sua comitiva, visitou os principais compartimentos administrativos, a divisão de escritório de procuradores
especiais, o escritório de registros,
a divisão processual e a seção de
controle de processos e documentação, responsável pelo recebimento
dos diversos processos de acidentes
e fatos da navegação e pedidos de
Registros de Propriedade Marítima.

(CCSM/ FM)

Orcowal

Organização Contábil Walmar Ltda
Rua da Lapa, 120/ sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro – RJ
Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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Marinha participa do Exercício Multinacional de Controle Naval do Trafego Marítimo “Bell Buoy” 2016
Foto: CCSM

do, responsável pela formação dos
militares da reserva que atuam em
MTO, à luz da Doutrina de CNTM
da OTAN, a Naval Co-operation and
Guidance for Shipping (NCAGS).
O evento também se destinou a capacitar a MB para o pla-

nejamento do exercício internacional de CNTM “Bell Buoy 2017”,
que irá ocorrer no Brasil, ocasião
em que atuará como Oficial Diretor do Exercício (ODE), sob a coordenação do COMCONTRAM.
(CCSM/ FM)

Oficiais-Alunos do C-PEM realizam visita
de estudos a Washington
Foto: CCSM

No período de 09 a 21 de
abril, a Marinha do Brasil (MB), representada pelo Capitão de Fragata
Carlos Roberto Martins Alves, Encarregado da Divisão de Acompanhamento e Inteligência do Comando do Controle Naval do Tráfego
Marítimo (COMCONTRAM), participou do Exercício Multinacional
de Controle Naval do Trafego Marítimo (CNTM) “Bell Buoy” 2016.
O militar brasileiro atuou junto a representantes das Marinhas da Austrália, Coréia do Sul e Reino Unido,
que integram o Grupo de Trabalho
do Tráfego Marítimo nos Oceanos
Pacífico e Índico (PACIOSWG).
O exercício foi realizado
na sede do Maritime Trade Information Centre (MTIC), localizado
em Portsmouth, Reino Unido, em
proveito das Operações “Joint Warrior” 2016 (JW 2016) e “Griffen
Strike” 2016 (GS 16), sendo a primeira realizada com a participação
dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).
O propósito do exercício
“Bell Buoy” 2016 foi apoiar os
Comandantes dos Grupos-Tarefa
(CGT) dessas Operações, por meio
de informações sobre o Tráfego
Marítimo. Na ocasião, foi utilizado o Sistema de Controle Naval
do Tráfego Marítimo, em sua versão via Web, onde todos os países
componentes do PACIOS (Aus-

trália, Brasil, Chile, Cingapura,
Coreia do Sul, Estados Unidos da
América, França, Noruega, Nova
Zelândia e Reino Unido) puderam
acessar o sistema de forma remota.
Em função da importância
da Área Marítima do Atlântico Sul
(AMAS) no cenário estratégico
mundial, bem como da utilização
desse sistema no exercício de Controle Naval do Tráfego Marítimo
(CNTM) “COAMAS” 2016, também foi disponibilizado à Argentina, Paraguai e Uruguai o acesso via
Web do referido sistema. As Operações de Tráfego Marítimo (MTO em
inglês) foram conduzidas com base
na Doutrina Naval Cooperation
And Guidance for Ships (NCAGS),
que é utilizada pela OTAN, de forma a proporcionar aos CGT o máximo de informações que pudessem
contribuir para a segurança e para a
proteção do Tráfego Marítimo em
suas respectivas áreas de atuação.
O representante brasileiro
realizou visita operativa ao National Maritime Information Centre
(NMIC) visando a prosseguir com
as tratativas de integração entre
os sistemas TELESTO (Ministério da Defesa do Reino Unido) e o
SISTRAM (MB). Também teve a
oportunidade de conhecer a Maritime Warfare School localizada na
HMS Collingwood, Fareham, que é
a Escola da Marinha do Reino Uni-

No período de 24 a 28 de
abril, a turma do Curso de Política
e Estratégia Marítimas (C-PEM)
de 2016 realizou viagem de estudos a Washington-D.C., tendo a
oportunidade de participar de palestras e conferências na National
Defense University (NDU) e no
Inter-American Defense College.
Os eventos contribuíram

para complementar a qualificação
dos oficiais do Corpo da Armada, Fuzileiros Navais, Intendentes
e Médicos, bem como de oficiais
das demais Forças Armadas, da
Marinha Mercante e Servidores
Civis da Marinha do Brasil, visando ao exercício dos cargos da Alta
Administração Naval e similares.
(CCSM/ FM)
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Militares do Exército recebem condecoração
do Ministério da Defesa

Comandante do Exército participa
da Festa Nacional da Artilharia 2016

de um governante, autoridade ou
instituição, mas é, cada vez mais,
uma obra coletiva”, completou.
Dentre os presentes, destacaram-se autoridades do Ministério da Defesa e os Comandantes das Forças Armadas.
A condecoração busca reconhecer o trabalho de brasileiros ou estrangeiros que prestaram relevantes serviços às Forças
Armadas, como também os militares que se distinguiram no exercício da profissão, além de organizações militares e instituições
civis, nacionais ou estrangeiras.
(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

No dia 07 de junho, o Ministério da Defesa realizou a entrega da Ordem do Mérito da Defesa
a quase 200 personalidades civis
e militares. Somente do Exército
Brasileiro, dezenas foram condecoradas. O 5º Regimento de Carros de Combate, organização militar do Exército, situada no Estado
do Paraná, também foi agraciado.
Durante a cerimônia, o Ministro da Defesa, Raul Jugmann,
ressaltou que a cerimônia é uma
forma de homenagear àqueles que
desempenharam a nobre tarefa de
proteger a Pátria. “A política de Defesa não resulta somente da visão

Latina e de fundamental importância
para os propósitos dos países aliados
durante a Guerra da Tríplice Aliança.
Além disso, apresentou um desfile
dos diversos canhões e obuseiros da
Artilharia brasileira e um desfile da
tropa de Artilharia, incluindo uma
Bateria do Regimento Mallet com
uniforme e armamento históricos.
A solenidade foi presidida pelo Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
Todos os artilheiros presentes
entoaram, ao término da cerimônia,
o tradicional poema "Se" da Artilharia Brasileira. Uma confraternização
entre os presentes no Salão Tuiuti,
com o tradicional brinde do copo
d'água, fechou as comemorações.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

O 3º Grupo de Artilharia
de Campanha Autopropulsado (3º
GAC AP) realizou, no dia 11 de
junho, a Festa Nacional da Artilharia (FENART), em comemoração
ao 215º aniversário de nascimento
do Marechal Emílio Luiz Mallet,
Patrono da Arma de Artilharia, e
aos 150 anos da Batalha de Tuiuti.
A FENART tem como objetivo cultuar os valores históricos
e culturais deixados pelos heróis
da nossa história, ao mesmo tempo em que enaltece a Artilharia
Brasileira em seu passado e presente e a figura do Marechal Mallet, congregando artilheiros da ativa, da reserva e demais militares.
O evento trouxe ao público
uma encenação da Batalha de Tuiuti,
a maior batalha campal da América
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Imposição da Ordem do Mérito Militar
ao Ministro da Defesa

Comandante do Exército visita CIGS e comemora
40 anos como Guerreiro de Selva

Em visita ao Comando Militar da Amazônia, o Comandante do
Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, participou de uma cerimônia que comemorou os 40 anos de sua turma de
formação no Centro de Instrução de
Guerra na Selva (CIGS). Na oportunidade, o Comandante visitou o
a Base de Instrução 04 e 06, onde,
nesta última, foi inaugurada uma

placa em homenagem a sua turma.
"Estou muito feliz por estar
aqui, 40 anos depois da conclusão
do curso, tenho um carinho especial
por essa região. Guardo boas recordações", afirmou o Comandante.
Outro integrante da turma também
estava presente, o General de Divisão R1 Luiz Roberto Peret Antunes,
além de outras autoridades militares.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Grupo de Artilharia de Campanha.
Na sequência, ao lado do Comandante do Exército, visitou o Salão
Guararapes, espaço histórico-cultural localizado no Quartel-General.
Após reunião com oficiais-generais do Alto-Comando, o Ministro participou da cerimônia de
imposição da Ordem do Mérito
Militar. Na ocasião, ele ressaltou
a importância da honraria recebida e seu simbolismo. "É um dia
que fica indelevelmente marcado
em minha vida. Essa condecoração, mais que um objeto material,
celebra o compromisso com nossa
terra e nossos valores", pontuou o
Ministro da Defesa, que também
é o Presidente Honorário do Conselho da Ordem do Mérito Militar.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

O Ministro de Estado da
Defesa, Raul Jungmann, recebeu
a imposição da Ordem do Mérito
Militar (Grau Grã-Cruz), em cerimônia realizada no Quartel-General
do Exército (Forte Caxias), no dia
09 de junho. A atividade contou
com a presença do Comandante do
Exército, General de Exército Eduardo Dias das Costa Villas Bôas, e
integrantes do Alto-Comando do
Exército, dentre outras autoridades.
Em sua chegada ao Forte
Caxias, o Ministro da Defesa foi
recepcionado com Honras de Gala,
incluindo escolta montada dos Dragões da Independência, guarda em
forma dos Granadeiros do Batalhão
da Guarda Presidencial e salvas de
artilharia da Bateria Caiena, do 32º

(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro da Defesa visita
Comando Militar do Nordeste
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Festa Regional da Infantaria
é realizada no 19º Batalhão em São Leopoldo

de perfuração de 2.500 poços artesianos, que auxiliarão o Programa Emergencial de Abastecimento
de Água no semiárido brasileiro.
Logo após a visita, as autoridades seguiram para uma constatação in loco da dinâmica das
operações. A comitiva esteve em
Poço Redondo (SE), onde visitou
o manancial “Jacaré-Curituba”, e
em Queimada (SE), onde conheceu um ponto de abastecimento.
Em seguida, a comitiva dirigiu-se até o eixo leste das obras de
Transposição do Rio São Francisco,
entre as cidades de Floresta e Petrolândia, ambas em Pernambuco.
Durante a sua passagem
pelo CMNE, o Ministro ressaltou a importância do Exército
para a execução de obras tão necessárias à população nordestina
que sofre com a seca prolongada.
(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

O Ministro de Estado da
Defesa, Raul Jungmann, esteve
no Comando Militar do Nordeste
(CMNE), no dia 08 de junho, para
verificar as atividades da Operação
Pipa e das obras de transposição
do Rio São Francisco. A visita foi
acompanhada pelo Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, General de Exército Oswaldo
de Jesus Ferreira, e diversas personalidades do segmento civil da sociedade também estiveram presentes.
O Comandante Militar do
Nordeste, General de Exército Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, e o
Comandante do 1º Grupamento
de Engenharia (1º Gpt E), General de Brigada Daniel de Almeida Dantas, apresentaram aspectos
gerais sobre o andamento da Operação Pipa e das obras de transposição, bem como sobre a previsão

Foto: CCOMSEX

No dia 24 de maio, foi realizada, no 19º Batalhão de Infantaria Motorizado (19º BI Mtz), a
Festa Regional da Infantaria, uma
atividade promovida pelo Comando Militar do Sul para celebrar o Dia da Arma de Infantaria.
O evento contou com a presença do Comandante da 3° Região
Militar, General de Divisão Valério
Stumpf Trindade; do General de
Divisão Luiz Alberto Cureau, infante mais antigo presente; de outros oficiais-generais; do Prefeito
Municipal de São Leopoldo, senhor
Anibal Moacir da Silva; e do Procurador da Justiça Militar, senhor
Clauro Roberto de Bortoli; além de
outras autoridades civis e militares.
Também prestigiaram o
evento,
antigos
Comandantes
do Batalhão, como o Cel Ben-Hur, o Cel Menna Barreto, o
Cel Hegel, o Cel Pezzi e o Cel
Cureau; além do Comandante nomeado, Ten Cel Negreiros.
Durante a Festa, uma encenação, com passagens marcantes na
história da Infantaria, emocionou as
cerca de 800 pessoas presentes. Momentos como a Batalha de Guararapes; a Guerra da Tríplice Aliança,
com ênfase nos 150 anos da Batalha
de Tuiuti, onde o Brigadeiro Antonio de Sampaio, Patrono da Arma de
Infantaria, foi ferido por três vezes;

a 2ª Guerra Mundial; as Missões
de Paz da ONU; a Pacificação dos
Complexos no Rio de Janeiro; e uma
projeção da Infantaria do Futuro.
Tradicionalmente,
nessa
Festa, a Legião da Infantaria de
Porto Alegre realiza a entrega do
Medalhão Dourado, uma homenagem especial aos Legionários
Efetivos, com mais de 50 anos na
Arma, considerando-se, como referência, a data de ingresso na Arma,
contando-se, a partir dessa data, ano
a ano, em comemoração ao Jubileu
de Ouro na Infantaria. Foram agraciados, o Coronel Antonio Marcos
de Almeida Maciel Levy e o Coronel Sergio Luís Lhullier Renk.
As tropas estavam representadas pelo Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de
Canoas, pelo Colégio Militar de
Porto Alegre, pelo Centro de Preparação de Oficiais da Reserva
de Porto Alegre, pela 1ª Companhia de Guardas, pelo 3º Batalhão
de Polícia do Exército, pelo 18º
Batalhão de Infantaria Motorizado, além do próprio 19º BI Mtz.
Antecedendo o desfile da
tropa, os Infantes de todos os tempos, da ativa e da reserva, pertencentes às diversas organizações
militares, realizaram um desfile em
homenagem ao Brigadeiro Sampaio.
(CCOMSEX/ FM)
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Primeira Visita Exploratória do EME à Coreia do Sul
Foto: CCOMSEX

ta à Escola de Comando e Estado- reunião com o Vice-Chefe do Esta-Maior Conjunto (JFMU – Joint do-Maior do Exército, no QuartelForces Military University); e uma -General do Exército Sul-Coreano.
(CCOMSEX/ FM)

No período de 20 a 22 de
abril, o 5º Subchefe do Estado-Maior do Exército (EME), General de Divisão Joarez Alves Pereira Júnior, acompanhado do Chefe
da Seção de Assuntos Internacionais da mesma Subchefia, Coronel
Amaury Simões dos Santos Júnior,
realizou a 1ª visita Exploratória ao
Exército da Coreia do Sul (ROK
Army), mais especificamente a organizações militares localizadas nas
cidades de Seul, Daejon e Geryong.
Essa foi a primeira visita ao
Quartel-General do Exército Sul-Coreano, conduzida por um oficial-general do Exército Brasileiro,
e teve como principais objetivos,
identificar oportunidades para ampliar a integração, além de estreitar

os laços de cooperação e amizade.
Atualmente, militares brasileiros realizam os Cursos de Comando e Estado-Maior e de Altos
Estudos na Coreia, além do efetivo
que participa das missões de cooperação de instrução militar, na área
de paraquedismo e pentatlo militar.
A programação constou de
diversos eventos, como uma visita à
Embaixada do Brasil e à Aditância,
durante a qual o Gen Joarez presidiu a celebração do Dia do Exército; além de uma visita ao Ministério
da Defesa, onde foi recebido pelo
Vice-Chefe do Estado-Maior Conjunto, em visita ao Centro de Treinamento e Doutrina do Exército da
Coreia do Sul (TRADOC – Korean
Army Trainning Center); uma visi-

Semana Internacional de Cadetes é oficialmente aberta na AMAN
Foto: CCOMSEX

Durante os dias 25 e 26
de junho, foram recepcionadas,
na Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), as delegações
que participariam da Semana Internacional de Cadetes. As primeiras delegações a ocuparem suas
dependências foram o Paquistão,
Portugal, o Paraguai e a China.
Na manhã do dia 27 de junho, ocorreu a cerimônia oficial
de abertura da atividade e, em se-

guida, as delegações conheceram
melhor as dependências da Academia. Foi realizada, também,
uma reunião técnica com todos os
participantes, na qual foram passados os detalhes das competições
que ocorrerão nos próximos dias.
No dia 28 de junho, iniciaram as provas entre as equipes. A primeira foi a Pista Rondon, tradicional
exercício da formação do Cadete da
AMAN, e a Corrida de Orientação.
(CCOMSEX/ FM)

Junho 2016

20

FOLHA MILITAR

Militares da Força Aérea Brasileira recebem
Ordem do Mérito da Defesa em Brasília

Conferência de Comandantes
das Forças Aéreas Americanas nos EUA
Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

assessoria militar. "É uma satisfação enorme receber esse reconhecimento pelo meu trabalho. Isso é um
sinal de que está sendo bem feito.
É uma honra receber uma homenagem dessas, ainda mais vinda do
Ministério da Defesa", destacou o
militar que tem 16 anos de carreira.
Em seu discurso, Raul Jungmann destacou a importância do
Ministério da Defesa, que no dia
10 de junho completou 17 anos de
criação. “A política de defesa é uma
obra coletiva e acompanha uma
tendência mundial. O resultado é
a reflexão e o debate entre civis e
militares, prática que se intensificou ao longo dos anos, para a defesa do País”, ressaltou o ministro.
Os projetos estratégicos
das Forças Armadas foram citados
durante o discurso. Entre as ações
de destaque está o desenvolvimento da nova aeronave de transporte
da FAB, o KC-390. Também foram lembradas a interoperabilidade e a complementaridade de capacidades dos militares, além da
realização das operações Ágata.
(CECOMSAER/ FM)

Saiba mais sobre a FAB
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br

lizada a formação de seus cadetes,
em especial os laboratórios voltados para a área operacional", ressaltou após a visita acompanhada
pela Comandante da USAFA, Liutenant General Michelle Johnson.
Atualmente, a Força Aérea
Brasileira (FAB) tem um oficial em
missão de intercâmbio como instrutor de relações internacionais e
português aos cadetes americanos.
O Tenente-Coronel Aviador Saint-Clair Lima da Silva também acompanhou a delegação brasileira na
visita e apresentou os laboratórios
de idiomas, aerodinâmica, guerra
cibernética e ciências aeroespaciais.
A abertura oficial da conferência ocorreu no dia 28 de
junho e, até o final do encontro, se realizaram sessões executivas, plenárias e bilaterais.
(CECOMSAER/ FM)
Foto:CECOMSAER

Mais de 30 militares da Força Aérea Brasileira (FAB) foram
condecorados, no dia 07 de junho,
com a Ordem do Mérito da Defesa
além do Gabinete do Comandante
da Aeronáutica (GABAER). A cerimônia de imposição da honraria
foi presidida pelo Ministro da Defesa, Raul Jungmann, e contou com
a participação do Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, e demais autoridades civis e militares.
A comenda, criada em 2002,
premia personalidades civis e militares, brasileiras ou estrangeiras,
que prestaram relevantes serviços às
Forças Armadas. A Ordem do Mérito também foi entregue aos militares que se distinguiram no exercício
da profissão e, excepcionalmente,
organizações militares e instituições civis, nacionais ou estrangeiras, suas bandeiras ou estandartes.
O Sargento Ravardiere Villegagnon Costa de Andrade foi um
dos agraciados com a comenda.
O militar trabalha há pouco mais
de um ano no gabinete da vice-presidência como supervisor da

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, participou até o
dia 30 de junho da 56ª Conferência
dos Comandantes das Forças Aéreas Americanas (CONJEFAMER),
realizada nos Estados Unidos. O encontro anual faz parte do Sistema de
Cooperação das Forças Aéreas do
Continente Americano e nesta edição conta com a participação de 20
Forças Aéreas. "Este é um momento
para estreitar os laços de amizade e
fortalecer a cooperação e troca de experiências entre as instituições", explicou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
A cidade que sedia o evento, Colorado Springs, é também
sede da Academia da Força Aérea
Americana (USAFA), onde o Comandante da Aeronáutica realizou
uma visita oficial. "Foi oportuno
para melhor conhecer como é rea-
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FAB comemora no Rio de Janeiro 85 anos do Correio Aéreo Nacional

de homenagens e entrega de medalhas, também houve o anúncio oficial
da assinatura do contrato que prevê
a locação de um Boeing 767 300ER,
destinado ao Esquadrão Corsário.
(CECOMSAER/ FM)

Foto:CECOMSAER

(CECOMSAER/ FM)

A solenidade em comemoração ao 85º aniversário do Correio
Aéreo Nacional (CAN) e ao Dia da
Aviação de Transporte aconteceu no
dia 09 de junho, na Base Aérea dos
Afonsos (BAAF). Na ocasião, além

Foto:CECOMSAER

foi realizado nos Estados Unidos
porque lá existe maior oferta de aeronaves deste tipo. É um projeto importante para a FAB e para o Brasil”,
afirmou o Brigadeiro André Luiz
Fonseca e Silva, chefe do CELOG.
Transporte de longo alcance - O Boeing 767-300ER permitirá à FAB cumprir, com mais
eficiência, as diversas atividades
determinadas pelo Ministério da
Defesa, tais como a troca do contingente militar brasileiro que atua
nas missões de paz no Haiti e no Líbano, o eventual transporte de delegações e contingentes militares nos
Jogos Olímpicos Rio 2016, resgate
de nacionais em áreas de conflito,
atividades científicas e humanitárias, além de outras missões que
exijam o apoio das Forças Armadas.
“Essa é uma aeronave estratégica para a FAB. Ela vai ampliar a liberdade e a autonomia
de transporte intercontinental de
pessoal e carga, com menor custo e maior rapidez, de acordo com
os interesses da nação brasileira”,
afirmou o Brigadeiro Fonseca.
O Boeing 767-300ER tem
capacidade para 254 passageiros e
43,8 toneladas de carga (payload).
Com custo de manutenção mais
baixo que o C -130 Hércules, o 767
pode voar, por exemplo, de Tóquio
a Brasília com apenas uma escala.
A nova aeronave vai substituir os KC-137 (Boeing 707),
desativados em junho de 2013,
após 27 anos de operação na FAB.

Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, confirmou
a assinatura do contrato de locação de uma aeronave Boeing 767300ER. O anúncio foi feito no dia
09 de junho durante a solenidade
de comemoração do Dia do Correio Aéreo Nacional (CAN) e do
Dia da Aviação de Transporte, realizada na Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no Rio de Janeiro.
O contrato de locação foi
assinado no dia 08 de junho, em
Washington DC, Estados Unidos.
A empresa vencedora da licitação
foi a Colt Transporte S.A. O contrato, no valor U$ 19,777 milhões,
tem duração de três anos, prorrogável por mais um, e inclui a manutenção e o seguro da aeronave.
A estimativa é de que a aeronave chegue ao Brasil em julho e
será operada pelo Esquadrão Corsário (2º/2º GT), sediado no Rio de
Janeiro. A intenção é utilizar o novo
avião já durante os Jogos Olímpicos.
O processo de licitação
foi iniciado em abril e realizado
pela Diretoria de Material Aeronáutico e Bélico (DIRMAB) em
conjunto com o Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG) e a
Comissão Aeronáutica Brasileira (CABW) nos Estados Unidos.
“A locação é emergencial e
provisória, sendo considerada neste
momento, a modalidade mais vantajosa para o país. O processo obedeceu aos preceitos da Lei 8.666 e
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Ministro da Defesa conhece órgãos de controle e de defesa aérea
Foto:CECOMSAER

grado de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo (CINDACTA I),
a comitiva acompanhou o trabalho dos controladores de tráfego
aéreo do Centro de Controle de
Área (ACC) e do Centro de Operações Militares (COpM). O órgão,
que completou 40 anos neste ano,
abrange uma área de 1,5 milhão de
km2 no centro do País e registrou,
em 2015, 549 mil movimentos aéreos, com uma média de 1,6 mil
por dia. “Trabalhamos de maneira
ininterrupta. A gente não para, por
isso temos que ter sistema de alta
confiabilidade”, disse o Brigadeiro do Ar Gustavo Adolfo Camargo
de Oliveira, comandante do CINDACTA I. O oficial-general também apresentou a estrutura de controle de tráfego aéreo brasileiro e
os serviços prestados, o que inclui
busca e salvamento e meteorologia.
Por tratados internacionais, o Brasil tem sob sua responsabilidade
uma área de 22 milhões de Km2.
No COMDABRA, o Major-Brigadeiro do Ar Mário Luis da
Silva Jordão, apresentou a estrutura que compõe o sistema defesa
aeroespacial brasileiro, único comando conjunto permanentemente
ativado. O oficial-general destacou
as alterações recentes efetuadas
no órgão, que centralizou a estru-

de operações aéreas civis e militares.
Os estudos para tornar o
Sistema Integrado de Controle
do Espaço Aéreo começaram em
1969, ao mesmo tempo em que o
Ministério da Aeronáutica buscava
adquirir um caça supersônico para
missões de interceptação aérea. Em
1972, chegava à cidade de Anápolis (GO) o primeiro jato Mirage III.
Uma das principais vantagens do sistema é a economia: uma
mesma rede de radares e centros de
controle espalhados geograficamenSistema integrado
te pelo território nacional fornece,
Em 1976, a Aeronáutica tor- em tempo real, o posicionamento de
nou realidade uma das inovações todas as aeronaves voando no Brasil.
mais marcantes da sua história. En- “O sistema foi concebido integrado
trava em operação o Primeiro Centro para obter economia de escala”, reIntegrado de Defesa Aérea e Con- força o Brigadeiro Gustavo. "Além
trole de Tráfego Aéreo, o CINDAC- da economia, as vantagens incluem
TA I. Foi a primeira organização de coordenação e segurança", completodo o planeta a integrar o controle menta o Major-Brigadeiro Jordão.
(CECOMSAER/ FM)

Reportagem multimídia homenageia
a Aviação de Transporte
Foto:CECOMSAER

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, conheceu no dia 20 de
junho organizações militares da
Força Aérea Brasileira (FAB) que
atuam no controle do espaço aéreo
e na defesa aeroespacial brasileira.
Acompanhado pelo Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, ele conheceu duas unidades estratégicas e
que, também, atuarão diretamente
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, no gerenciamento do espaço aéreo e na interceptação
de aeronaves em voos irregulares.
"É importante dizer que
temos, em relação a preparação,
no que diz respeito a área aeroespacial, todo o dispositivo pronto
e devidamente equipado para entrar em funcionamento com todos
os protocolos definidos e devidamente consensualizados, além de
um centro de controle 24h para
acompanhar o desenvolvimento dos jogos”, afirmou Jungmann.
Também integraram a comitiva o Secretário Geral do Ministério da Defesa, General de
Exército Joaquim Silva e Luna, e
o Chefe do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas, Almirante de
Esquadra Ademir Sobrinho, além
de oficiais-generais da Aeronáutica.
No Primeiro Centro Inte-

tura de comando e controle, que
não precisam mais ser deslocadas
a cada operação. “É um ganho em
economia de recursos e em eficácia
e eficiência operacional”, ressaltou
o Comandante do COMDABRA.
Em relação aos Jogos Olímpicos, o oficial-general apresentou
as áreas de exclusão aérea que serão
ativadas durante as competições no
Rio de Janeiro (áreas vermelha, amarela e branca) e como são efetuadas
as medidas de policiamento aéreo.

A Aviação de Transporte
completou 85 anos no dia 22 de
maio. Para marcar a data a Força Aérea Brasileira (FAB) preparou uma
reportagem multimídia que contém
textos, fotos, vídeos e muito mais.
Você sabia que essa aviação
teve início com o Correio Aéreo
Nacional (CAN)? E que, além do

transporte, são realizadas diversas
outras missões? Saiba como foi a
evolução da Aviação de Transporte, quais as aeronaves utilizadas,
quantos e quais são os esquadrões.
Para conferir, é só acessar o endereço eletrônico www.
fab.mil.br/transporte2016.
(CECOMSAER/ FM)
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Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz
toma posse no Superior Tribunal Militar

Membros do Judiciário Federal conhecem
Academia da Força Aérea
Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

"Vejo a Justiça Militar ocupar função estratégica no cenário
nacional. Vislumbro sua presença
indispensável para atuar na preservação dos princípios basilares das
Forças Armadas: hierarquia e disciplina, como protagonista na defesa
do Estado Democrático de Direito,
da ordem jurídica e da garantia da
cidadania". A declaração é do novo
Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), o subprocurador-geral
da Justiça Militar Péricles Aurélio Lima de Queiroz, empossado
no dia 1° de junho, em Brasília.
O novo membro da Corte
Castrense é oriundo da carreira do
Ministério Público Militar (MPM)
e ocupará uma das cinco vagas destinadas a ministros civis, no STM.
Natural da cidade de Monte Alto
(SP), ingressou no MPM em 1981.
Ao longo dos últimos 35 anos,
exerceu diversas funções no Órgão
Ministerial, como a de procurador-geral da Justiça Militar interino,
vice-presidente do Conselho Superior e vice-procurador-geral da Justiça Militar, tendo atuado também
como corregedor-geral do MPM.
"Tenho perfeita convicção do papel da Justiça Militar no
acervo das instituições judiciárias
do Estado, pois a vejo aplicar a
justiça com eficiência, zelo e celeridade, observando os direitos
constitucionais e respeito aos poderes constituídos; e desse modo
revelando-se órgão de jurisdição
necessário à estabilidade e harmo-
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nia nas Forças Armadas", ressaltou.
Durante o discurso, ressaltou
o fato de a legislação militar ter definido, já em 1926, que os ministros
civis do STM deveriam ser oriundos, além da magistratura militar de
primeiro grau, do Ministério Público e da Advocacia. "Dessa forma, a
legislação militar acolheu o acesso
de advogados e promotores de justiça na sua máxima instância, antecipando-se às normas das Constituições de 1934 e de 1946", afirmou.
Boas-vindas
Durante a cerimônia, o ministro José Coêlho Ferreira deu
as boas-vindas ao novo membro da Casa em nome do STM.
No início de sua fala, o decano
da Corte fez uma homenagem ao
ministro aposentado Olympio Pereira da Silva Júnior, que ocupou
anteriormente a vaga destinada
aos membros do MPM e se afastou do Tribunal em julho de 2015.
Em seguida, repassou momentos marcantes da carreira do
novo integrante. "Com larga experiência no Ministério Público Militar
e tendo atuado em cerca de 250 sessões de julgamento nesta Egrégia
Corte, o doutor Péricles, por sua vivência, inteligência, estudos e aplicação profissional, é possuidor de
um relevante e precioso cabedal da
teoria e da prática jurídicas, além de
bem conhecer esta Casa, dominando suas peculiares liturgias processuais", declarou ministro Coêlho.
(CECOMSAER/ FM)

Membros do Judiciário Federal conheceram, no dia 09 de junho,
a Academia da Força Aérea (AFA),
localizada em Pirassununga (SP), e a
planta industrial da Embraer em Gavião Peixoto (SP), onde é fabricado
o maior avião brasileiro, o KC-390.
O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, acompanhou a
visita organizada pelo Departamento
de Ensino da Aeronáutica (DEPENS)
e coordenada pela Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais
do Comandante da Aeronáutica (ASPAER). O objetivo foi proporcionar
maior conhecimento sobre o ensino
na Força Aérea Brasileira (FAB) e sobre a aeronave que será a espinha dorsal da aviação de transporte militar.
Na AFA, a comitiva assistiu
a uma apresentação sobre as atividades desenvolvidas pela instituição
responsável por formar oficiais aviadores, intendentes e de infantaria da
Aeronáutica, e acompanharam a formatura realizada diariamente pelo
Corpo de Cadetes da Aeronáutica.
Os membros do Judiciário conheceram também o museu do Esquadrão
de Demonstração Aérea (EDA) e
o hangar da Esquadrilha da Fumaça, como o grupo é mais conhecido.
Em Gavião Peixoto, distante
aproximadamente 150 km de Pirassununga, a comitiva recebeu informações sobre o trabalho da Embraer,
especialmente em relação ao desenvolvimento da aeronave KC-390. O
grupo conheceu a planta industrial e
a aeronave de transporte militar, clas-

sificada como de multimissão. O KC390 será capaz de realizar missões de
transporte aeromédico, busca, combate
a incêndios, entre outras, revelando ser
dotada da mais alta tecnologia e flexibilidade de emprego. Atualmente, a
aeronave encontra-se em fase de testes.
“Oportunidades como essa são
essenciais para que as autoridades conheçam na prática a missão da Força
Aérea Brasileira, as singularidades da
vida na caserna e as perspectivas tecnológicas da aviação nacional”, afirmou
o Chefe da ASPAER, Brigadeiro do Ar
Maurício Augusto Silveira de Medeiros.
A visita faz parte das atividades realizadas pelo órgão que promove o relacionamento institucional entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário.
Integraram a comitiva ministros do Superior Tribunal de Justiça
(STJ); o procurador-geral e o subprocurador-geral da Justiça Militar;
o secretário executivo do ministério
da Justiça, secretário-geral da consultoria da Advocacia-Geral da União
(AGU); o procurador-geral da União;
o procurador-federal para autarquias;
desembargadores da Justiça Federal,
juízes federais e advogados da União.
A visita também foi acompanhada pelo Diretor-Geral de Ensino
da Aeronáutica (DEPENS), Tenente-Brigadeiro do Ar Antônio Carlos Moretti Bermudez; Vice-diretor do DEPENS, Major-Brigadeiro do Ar Carlos
Augusto Amaral Oliveira; e Chefe do
Gabinete do Comandante da Aeronáutica (GABAER), Major-Brigadeiro
do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.
(CECOMSAER/ FM)
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Universidade da Força Aérea realiza II Seminário
Internacional de Planejamento Estratégico

Jungmann recebe proposta de instalação
de um novo ITA no Maranhão

Maranhão (UFMA). Professores
maranhenses irão visitar as instalações do ITA na cidade de São José
dos Campos (SP) e conhecer a dinâmica do curso. De acordo com o
deputado, a proposta deve ser avaliada para que a realização do primeiro vestibular ocorra em 2017.
O complexo tecnológico
deverá ter laboratórios de empresas privadas e instalações de moradia para alunos e professores,
além de gerar emprego na região.
Raul Jungmann também
recebeu uma proposta do ministro Sarney Filho para criar uma
nova modalidade de conservação
ambiental. “Vamos procurar uma
convergência. As Forças Armadas
já são um fator de equilíbrio e de
preservação ambiental. Em todas
as suas atividades a preocupação
com o meio ambiente está presente. Vamos construir uma agenda em
comum e ampliar o papel da Defesa
em prol do meio ambiente”, concluiu o ministro. Participou da reunião, o secretário-geral do ministério da Defesa, general Silva e Luna.
(MD ASCOM/ FM)

Foto:CECOMSAER

Foto: Gilberto Alves/ MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, recebeu, no dia 02 de
junho, um documento que propõe
a instalação de um novo Instituto
Tecnológico da Aeronáutica (ITA)
em área próxima ao Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), com a
criação de um curso de engenharia
aeroespacial. O documento foi entregue pelo Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho e pelo deputado
federal, José Reinaldo (PSB-MA).
“Recebemos a proposta e juntamente com o brigadeiro Rossato vamos analisar para
ver a viabilidade. Vamos dar
uma resposta o mais breve possível”, disse o ministro da Defesa.
De acordo com o deputado,
o pleito é positivo devido a proximidade com a linha do Equador.
"Isso possibilita uma economia de
cerca de 30% em cada lançamento
e também o CLA poderá, com seu
grande potencial, atrair empresas
e países interessados na utilização
do local”, afirmou José Reinaldo.
O curso de engenharia aeroespacial irá contar com a participação da Universidade Federal do

A Universidade da Força Aérea (UNIFA), localizada no Campo
dos Afonsos, no Rio de Janeiro, realizou, no dia 17 de junho, o II Seminário Internacional de Planejamento Estratégico de Defesa Nacional.
O evento, organizado pelo
Centro de Estudos Estratégicos da
UNIFA (CEE-UNIFA), conta com
palestrantes de renome mundial,
que contribuem com discussões e
reflexões relativas às questões geopolíticas e históricas do Brasil.
Na programação constam
com temas como a história do planejamento estratégico brasileiro, o
planejamento estratégico da Aeronáutica e o conhecimento como projeção de poder. Também são abordados os impactos do patrimonialismo
no desenvolvimento nacional, as
questões sobre o espaço e sua exploração, os novos atores econômicos
globais e as perspectivas geradas
pela economia global em progra-

mas de Defesa em países asiáticos.
“A expectativa é de que
cerca de 500 pessoas participem
do seminário. A principal finalidade desse encontro é proporcionar
aos oficiais de alto nível o acesso aos maiores pensadores das
áreas de política, história e economia”, explica o Coronel Aviador Ricardo Wagner Roquetti,
coordenador-geral do simpósio.
“Ao mesmo tempo, é
uma forma de contribuir para
que a UNIFA atinja níveis de excelência dentro da comunidade
nacional e internacional”, complementa o Coronel Roquetti.
Mais informações:
Centro de Estudos Estratégicos
Telefone: (21) 2157 2282 - Segunda
a Sexta das 8h às 12h e das 13h às
16h - Site: www.unifa.aer.mil.br
e-mail: cee2016jun17@unifa.aer.
mil.br
(CECOMSAER/ FM)

Veja as principais
notícias sobre o
Ministério da Defesa
e os Comandos
da Marinha, Exército
e Aeronáutica
informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br

