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Dia do Soldado em Brasília é marcado
 por muitas homenagens

 No dia 25 de agosto, uma so-
lenidade realizada na Concha Acús-
tica, em frente ao Quartel-General 
do Exército e Forte Caxias, marcou 
o Dia do Soldado na cidade de Bra-
sília (DF). A solenidade, que home-
nageia o Duque de Caxias, Patrono 
do Exército, cultua e traz à tona os 
valores de patriotismo e abnegação 
do Soldado do Exército Brasileiro.
 Durante a formatura, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, fez alusão ao modo 

como é visto o soldado: “nosso 
povo, há muito os identifica como 
gente de confiança, séria e profis-
sional. Gente do bem”. Ele res-
saltou, também, a importância da 
família militar: “prestamos justa 
homenagem aos familiares dos nos-
sos Soldados, ao escolher Rosa da 
Fonseca como Patrona da Família 
Militar”. Rosa da Fonseca foi mãe 
de sete filhos militares e, dentre 
eles, o proclamador da Repúbli-
ca e primeiro Presidente do Bra-
sil, Marechal Deodoro da Fonseca.

(CCOMSEX/ FM)
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Marinha comemora 100 anos da Aviação Naval com presença do Ministro da Defesa
 Em mensagem lida durante a 
cerimônia, o Almirante Leal Ferrei-
ra deu ênfase sobre a importância da 
aviação da Marinha. Na ordem do dia, 
o Comandante da Força Aeronaval, 
Almirante Sérgio Nathan Marinha 
Goldstein, apresentou o histórico da 
aviação. “O sonho dos pioneiros de 
criarmos um braço aéreo em apoio 
a nossa Marinha escreveu belos e 
valorosos capítulos de superação, 
com a perda de companheiros que 
sacrificaram a própria vida em prol 
de um ideal”, ressaltou o Almirante.
 Durante a cerimônia, na 
Base Naval de São Pedro da Aldeia, 

no Rio de Janeiro, ocorreu a entre-
ga do Diploma do Mérito Naval. 
Numa parceria com os Correios, foi 
feito o lançamento do selo comemo-
rativo aos 100 anos da Aviação Na-
val. Coube à Casa da Moeda apre-
sentar e lançar a medalha em ouro 
e em prata também alusiva à data.
 Já a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) produziu um livro come-
morativo aos 100 anos da Aviação 
da Marinha. O evento foi encerrado 
com desfile das tropas da base naval 
e o sobrevoo de helicópteros e um 
caça AF-1 do Esquadrão VF Uno. 

(MD ASCOM/ FM)

Presidente Temer cumprimenta oficiais generais 
no Palácio do Planalto

Presidente Michel Temer e a Primeira-dama, Marcela Temer, ao lado do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, durante solenidade de apresentação de oficiais-generais recém-promovidos

 Em solenidade realizada no 
dia 03 de agosto, no Palácio do Pla-
nalto, 90 novos oficiais-generais das 
três Forças Armadas receberam os 
cumprimentos do Presidente da Repú-
blica, Michel Temer. Foram promovi-
dos 22 oficiais-generais da Marinha, 
43 do Exército e 25 da Força Aérea.
 O evento contou ainda com 
as presenças do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, do Ministro do Gabi-

nete de Segurança Institucional, Ge-
neral Sérgio Etchegoyen, do Ministro 
da Justiça e Cidadania, Alexandre de 
Moraes, e dos comandantes das três 
Forças Armadas, Almirante-de-Es-
quadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira 
(Marinha), General-de-Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas (Exér-
cito) e Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Nivaldo Luiz Rossato (Aeronáutica).
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Presidente Michel Temer e Primeira-dama, 
Marcela Temer, durante solenidade, em Brasília, 

de apresentação de oficiais-generais promovidos

Ministro do STM realiza palestra no CIAW
 Os oficiais do Centro de 
Instrução Almirante Wandenkolk 
(CIAW) e os alunos do Curso 
de Formação de Oficiais (CFO) 
assistiram, em 22 de agosto, no 
auditório principal da Ilha das 
Enxadas (RJ), à palestra do Mi-
nistro do Superior Tribunal Mi-
litar (STM), Almirante de Es-
quadra Carlos Augusto de Sousa.
 Após apresentar um breve 
histórico, o Ministro do STM ex-
pôs em detalhes a estrutura orga-
nizacional, a missão, as compe-
tências, as atribuições, os órgãos 
e os “atores” da justiça militar 
da União, além de contemplar 
esclarecimentos sobre o crime 
militar na atual jurisprudência.
 Depois da exposição, 
com análise de casos concretos 
julgados pela justiça militar, o 
Almirante de Esquadra Carlos 
Augusto respondeu a pergun-
tas dos alunos do CFO-2016, 
proporcionando maior conhe-

Foto: Beto Barata/PR
Foto: C

C
SM

(CCSM/ FM)

cimento ao público presente.
 Essencial para a formação 
dos futuros oficiais da Marinha do 
Brasil, a palestra foi acompanha-
da pelo Diretor-Geral do Pessoal 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Ilques Barbosa Júnior, pelo 
Diretor de Ensino da Marinha, 
Vice-Almirante Antonio Fernan-
do Garcez Faria, e pelo Coman-
dante do CIAW, Contra-Almiran-
te Paulo Cesar Demby Corrêa.

 Durante seu discurso o Presidente Temer citou, que "a vida nas 
Forças Armadas é repleta de sacrifícios pessoais, não só para 

os militares, mas também para seus familiares”.
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Presidente Temer cumprimenta oficiais generais 
no Palácio do Planalto

 Em solenidade realizada 
dia 03 de agosto, no Palácio do Pla-
nalto, 90 novos oficiais-generais 
das três Forças Armadas recebe-
ram os cumprimentos do Presiden-
te da República em exercício, Mi-
chel Temer. Foram promovidos 22 
oficiais-generais da Marinha, 43 
do Exército e 25 da Força Aérea.
 O evento contou ainda com 
as presenças do Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, do Ministro do 
Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), General Sérgio Etchegoyen, 
do Ministro da Justiça e Cidadania, 
Alexandre de Moraes, e dos coman-
dantes das três Forças Armadas, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira (Marinha), 
General-de-Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas (Exército) e 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nival-
do Luiz Rossato (Aeronáutica).
 O Presidente Temer, ao lado 
do Ministro da Defesa e dos coman-
dantes das Forças, cumprimentou 
cada um dos oficiais-generais pro-
movidos e discursou para os mili-
tares. “As promoções dos oficiais 
generais trazem um peso próprio. 
A vida nas Forças Armadas é re-
pleta de sacrifícios pessoais, não 
só para os militares, mas também 
para seus familiares”, disse o Presi-
dente, em homenagem às famílias.
 Durante o discurso, Temer 
citou os muitos traços que distin-
guem as Forças Armadas brasileiras 
e que as tornam “justificado motivo 
de orgulho” para todos. Falou do 
profissionalismo e da abnegação no 
cumprimento de múltiplas missões, 
ressaltando que nunca se deve des-
cuidar da tarefa precípua das Forças 

Armadas: a defesa da Pátria contra 
ameaças externas. Definiu o Brasil 
como “um país de fronteiras nacio-
nais consolidadas, que tem na pro-
moção da paz um princípio consti-
tucional”, porém afirmou que defesa 
não permite improviso, estando suas 
diretrizes claramente delineadas com 
o respaldo do Congresso Nacional.

 Projetos Estratégicos
 Ainda como parte do discur-
so, o Presidente afirmou que o mo-
mento do país é de retomada do cres-
cimento e que o ajuste fiscal é para 
todo o governo, o que significa que 
os projetos estratégicos das Forças 
Armadas deverão sofrer adaptações. 
No entanto, ele garantiu que os pro-
jetos não terão descontinuidade. Nes-
se contexto, Temer acrescentou que 
existe uma relação dissociável entre 
defesa e desenvolvimento, sempre 
em benefício da sociedade. E desta-
cou a contribuição das Forças para 
a base industrial de defesa, como 
geradora de empregos e tecnologia.

 Olimpíadas
 Ao final, Temer reforçou a 
participação dos militares nos esfor-
ços coletivos para o êxito das Olim-
píadas no Brasil. Para o Presidente, 
é uma tranquilidade contar com as 
Forças Armadas para a segurança das 
atividades nas competições. “Que 
possamos mais uma vez, por meio do 
esporte, projetar o Brasil para o mun-
do”.  E encerrou a solenidade afir-
mando que o sentido maior das pro-
moções dos oficiais generais é que as 
Forças Armadas sigam honrando as 
expectativas que delas esperam o país.

Foto: M
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(MD ASCOM/ FM)

O evento contou ainda com as presenças do Ministro da Defesa, Raul Jugmann, dos comandantes 
da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do Exército, General Eduardo Dias da Costa 

Villas Bôas; da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; entre outras autoridades

Ministro da Defesa cumprimenta 
generais de brigada promovidos

 Os 19 novos Generais de 
Brigada participaram, no dia 03 de 
agosto, no Clube do Exército, em 
Brasília, da cerimônia de entrega 
de espadas. Durante a solenidade, 
o Ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, cumprimentou os oficiais.
 O discurso de saudação aos 
militares promovidos foi proferi-
do pelo Chefe do Estado-Maior 
do Exército (EME), General Fran-
cisco Carlos Modesto. Na ocasião, 
ele destacou a importância da es-
colha dos militares para prosse-
guirem chefiando a Força Terres-
tre. “É preciso desenvolver cada 
vez mais a habilidade de integrar a 
capacitação operacional às outras 
instituições e agências, para que o 
Estado dê à sociedade a resposta 
que ela necessita nas áreas de defe-
sa e segurança”, ressaltou o general.
 A competência em gestão a 
ser desempenhada pelos novos ge-
nerais de brigada também foi lem-
brada pelo General Modesto. “Os 
novos tempos necessitam de co-
nhecimento dos processos para ela-
boração de projetos que permitam 
atingir melhores índices de eficiên-
cia e operacionalidade”, afirmou.
 Após o discurso, os Cade-
tes da Academia Militar das Agu-
lhas Negras (AMAN) trouxeram 
as espadas para que os oficiais ge-
nerais paraninfos entregassem aos 
militares promovidos. Em segui-

da, os novos oficiais generais se 
apresentaram ao Ministro da De-
fesa, Raul Jungmann e ao Coman-
dante do Exército, General Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, 
que cumprimentaram um a um.
 Ao final do evento, fami-
liares e amigos puderam felici-
tar os novos Generais de Brigada. 
Entre os oficiais promovidos, es-
tava o General Amadeu Martins 
Marques. Ao lado da esposa, ele 
destacou que estava muito fe-
liz em ingressar na alta cúpula da 
Força Terrestre. “Me sinto reali-
zado profissionalmente”, afirmou.

 Simbolismo
 A espada simboliza compro-
misso e tradição. A cerimônia mostra 
a importância da investidura do ofi-
cial como chefe militar, enfatizan-
do os riscos que o unem ao passado 
e ao futuro da instituição. Durante 
a solenidade, o General Modesto 
também falou sobre o assunto. “A 
espada, se por um lado significa 
força, de outro reflete a benevolên-
cia. É com equilíbrio que se estabe-
lece a justiça”, explicou o general.
 Além do Ministro da De-
fesa, do Comandante do Exérci-
to e do chefe do EME, o evento 
contou com a participação de re-
presentantes da Marinha, da Ae-
ronáutica e de parlamentares.

Foto: Tereza Sobreira
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Rio 2016: Ministro Jungmann diz que governo manterá investimentos nos atletas militares

 O governo federal deve 
manter o mesmo volume financei-
ro de 2016 no Programa de Atletas 
de Alto Rendimento (PAAR) do 
Ministério da Defesa no próximo 
ano. A informação foi dada pelo 
Ministro Raul Jungmann duran-
te coletiva à imprensa por ocasião 
da inauguração do Clube CISM – 
espaço localizado no Campo dos 
Afonsos para abrigar representantes 
do Conselho Internacional de Es-
porte Militar. Com isso, em 2017, 
os atletas militares poderão con-
tar com cerca de R$ 18 milhões.
 “Esse programa é mui-
to importante. Estamos nego-
ciando com o Ministério do Pla-
nejamento para que pelo menos 
sejam destinados os recursos 
de 2016”, explicou Jungmann.
 O ministro afirmou tam-
bém que a Defesa reforçará a 
parceria com o Ministério do Es-
porte para os incentivos aos atle-
tas militares. Jungmann também 
destacou a importância de um 
outro programa da Defesa, o For-
ças no Esporte que atende cerca 
de 21 mil crianças e adolescentes.

 Continência
 Na entrevista, Jungmann 
comentou também o fato dos atle-
tas prestarem continência, como 
o ocorrido com Felipe Wu, no dia 
06 de agosto, na cerimônia de pre-
miação em que o militar recebeu 
medalha de prata. Segundo o mi-
nistro, o atleta faz o gesto “por 
questão de hierarquia” e em res-
peito “à bandeira Nacional”. “Um 

gesto de respeito e amor ao Brasil. 
É apenas o estilo dos valores que 
fazem parte dos nossos milita-
res das Forças Armadas”, contou.
 Jungmann explicou que o 
Programa Atletas de Alto Rendi-
mento teve início em 2008, quan-
do as Forças Armadas miravam na 
realização dos 5º Jogos mundiais 
Militares (JMM), no Rio de Janei-
ro. Os resultados foram excelen-
tes, o que garantiu ao Brasil a li-
derança entre os países no ranking 
de medalhas. Assim, o programa 
seguiu tendo em vista as Olimpí-
adas em Londres e no Rio, além 
dos 6º Jogos Mundiais Militares, 
em 2015, na República da Coreia.
 Em tom otimista, o mi-
nistro lembrou que, em 2012, o 
Brasil voltou de Londres com 17 
medalhas, sendo cinco delas por 
atletas militares. Em 2016, “esta-
mos com 145 atletas do total de 
465 do Time Brasil, e sonhamos 
com o dobro de medalhas. A pri-
meira delas foi conquistada on-
tem pelo Felipe Wu”, ressaltou.
 Na condição de anfitrião, o 
Departamento de Desporto Mili-
tar (DDM), braço do Ministério da 
Defesa, montou em Afonsos uma 
estrutura para atender os represen-
tantes dos demais países-sócios 
do CISM. Deste modo, o ministro 
Jungmann e os comandantes das 
Forças Armadas, Almirante Eduar-
do Bacellar Leal Ferreira (Marinha), 
General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas (Exército) e Brigadeiro 
Nivaldo Luiz Rossato (Aeronáuti-
ca), participaram de cerimônia de 

Foto: Felipe Barra/ M
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(MD ASCOM/ FM)

abertura do chamado Clube CISM.
 Após a entrevista, ocorreu 
um evento no auditório da ECE-
MAR (Escola de Comando do Es-
tado-Maior da Aeronáutica). Lá, 
Jungmann e os comandantes das 
Forças, além do Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), Almirante Ademir 
Sobrinho; o Secretário Geral do 
MD, General Joaquim Silva e Luna; 
a Chefe de Parcerias Esportivas e 
Coordenação de Esporte do Comitê 
Olímpico Internacional (COI), Jen-
nifer Mann, representando o presi-
dente do COI, Thomas Bach, partici-
param do recebimento de medalhas.
 O Ministro Jungmann foi 
agraciado com a Medalha da Or-
dem do Mérito do CISM Grau 
Comandante. Os comandantes 
das Forças, do EMCFA, o secre-
tário geral receberam a medalha 
no Grau Grande Oficial. Já o Bri-
gadeiro Ricardo Machado Vieira, 
o Almirante Fernando Antonio de 
Siqueira Ribeiro e o General João 
Camilo Pires de Campo no Grau 
Oficial. O presidente do CISM, 
Coronel Abdulhakeen Alshino, o 

Secretário Geral da entidade, Coro-
nel Dorah Mamby Koita e o chefe 
executivo do escritório do CISM, 
Oliver Verhelle, receberam a Me-
dalha do Mérito Desportivo Militar, 
honraria do Ministério da Defesa.
 Após as apresentações, foi 
lançado o livro “Santos-Dumont, 
aviador esportista: o primeiro herói 
olímpico do Brasil”, dos professores 
Lamartine Da Costa e Ana Miragaya.
 Em discurso, o Ministro 
Jungmann lembrou que o CISM, 
criado em 1948, em Nice, na Fran-
ça, surgiu após o fim da II Guerra 
Mundial, marcada por milhares de 
mortes. Ele lembrou que, recente-
mente, na mesma cidade francesa, 
ocorreu um atentando terrorista, e 
buscou fazer um elo com a entida-
de que congrega o desporto mili-
tar mundial, cuja bandeira é a paz.
 Em seguida, o minis-
tro e comitiva assistiram a apre-
sentação da Banda dos Fuzi-
leiros Navais. O término da 
visita foi marcado com a apresen-
tação de atletas militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
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Presidente Temer e Ministro da Defesa, Raul Jungmann, recebem atletas militares olímpicos

Foto: Tereza Sobreira/M
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Presidente Michel Temer recebeu os atletas do Time Brasil

Ministro Raul Jungmann agradeceu aos atletas militares pelo desempenho nas Olimpíadas

As Sargentos Kahena e Martine Grael, ouro na vela, em momento de descontração com o militar
 Bruno Mendonça, do hóquei sobre grama

 O Ministro Raul Jungmann 
homenageou no dia 29 de agosto os 
atletas militares que participaram 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em 
cerimônia realizada no Ministério da 
Defesa, 11 atletas integrantes do Pro-
grama de Alto Rendimento da Pasta, 
representaram os 145 Sargentos da 
Marinha, do Exército e da Aeronáuti-
ca que participaram das Olimpíadas.
 “Entre Londres e as Olim-
píadas Rio 2016, nós passamos 
de 51 atletas do Programa de Alto 
Rendimento das Forças Armadas 
para 145. O número de medalhas 
também praticamente triplicou, na 
medida em que, em Londres nós ti-
vemos cinco medalhas e, agora, che-
gamos a 13. Então, se mostrou um 
certo equilíbrio entre a participação 
dos atletas ligados ao Programa de 
Alto Rendimento e ao número de 
medalhas que o Brasil obteve e que 
foi motivo de muita felicidade”, en-
fatizou Jungmann em seu discurso.
 O presidente do Comitê 
Olímpico do Brasil, Carlos Arthur 
Nuzman, também participou da ce-
rimônia e agradeceu o apoio da De-
fesa. “Nós queremos agradecer o 
enorme trabalho das Forças Arma-
das, que entenderam num tempo tão 
importante para a juventude brasi-
leira, de poder dar essa oportunidade 
histórica. Eu vejo que o Brasil vem 
dar mais um grande exemplo dentro 
do esporte. Acho que isso vem tra-
zer um incentivo muito grande não 
só aos atletas militares, mas princi-

palmente aqueles que almejam con-
tinuar dentro da carreira ou poderem 
se integrar às Forças Armadas como 
atletas. Eu queria deixar esse cari-
nhoso agradecimento, ministro, com 
muita honra e muita emoção de sa-
ber que o País desenhou um cami-
nho, esse é um caminho excepcional, 
e os resultados apareceram”, disse.

 Ouro
 Dentre os atletas presentes 
no evento, estavam as Terceiro Sar-
gento da Marinha, medalha de ouro 
na vela, Kahena Kunze e Martine 
Grael. “Eu estou nesse Programa há 
dois anos, e para mim foi muito im-
portante, porque a Martine já fazia 
parte do Programa, e eu entrei um 
pouquinho depois. O atleta precisa 
da base, de uma segurança para po-
der competir. Acho que isso é fun-
damental na vida de um atleta, para 
conseguir treinar sem preocupações 
sobre como vai ser o dia de amanhã. 
Então, para mim é uma honra parti-
cipar desse Programa”, comentou a 
atleta militar sobre o apoio recebido.
 Após a experiência positiva 
da Rio 2016 e de olho no ciclo olím-
pico de 2020, o Terceiro Sargento 
da Força Aérea Brasileira, Bernardo 
Oliveira, do tiro com arco, reconhe-
ceu a importância de projetos de in-
centivo ao esporte. “O que eu mais 
ressalto no Programa de Alto Ren-
dimento do Ministério da Defesa é 
que, falando mais especificamente 
da minha modalidade, que ainda no 

Brasil é uma modalidade sem muita 
tradição, o apoio das Forças Arma-
das possibilitou uma profissiona-
lização que a gente nunca teve an-
tes. Eu e os meus companheiros de 
equipe, quase toda a seleção olím-
pica do tiro com arco, nós somos 
militares, e isso nos deu uma tran-
quilidade maior para nos dedicar in-
tegralmente aos treinos”, ressaltou.

 Reconhecimento
 Cerca de 60 atletas do Time 
Brasil também foram recebidos no 
Palácio do Planalto pelo Presidente 
interino Michel Temer. O jogador 
de vôlei de praia, Terceiro Sargen-
to da Marinha Bruno Schmidt, que 
ganhou medalha de ouro, afirmou 
que foi uma honra representar o 
país em casa e que o apoio aos atle-
tas foi importante para o resultado.
 "É maravilhoso encontrar o 
apoio e ver o País se movimentando 
para que nosso esforço seja potencia-

lizado ao máximo. Eu vivenciei isso 
e quero agradecer muito ao Ministé-
rio do Esporte, que fez de tudo para 
que alcançássemos nosso máximo, 
ao COB, que não mediu esforços e 
meu carinho especial para as Forças 
Armadas, que não deixaram os atle-
tas sozinhos", afirmou o sargento.
 Ao se dirigir aos atletas 
olímpicos, Temer agradeceu e dis-
se que eles deram um exemplo 
ao País. "Queria deixar um sen-
timento de gratidão, vocês de-
ram um sentido de união e frater-
nidade absoluta. O que o Brasil 
mais quer hoje é união", concluiu.
 Também participaram da ce-
rimônia os Ministros da Defesa, Raul 
Jungmann; da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha; da Justiça, Alexandre de Mora-
es; do Esporte, Leonardo Picciani; e 
do Gabinete de Segurança Institucio-
nal, Sérgio Etchegoyen; e o presiden-
te do COB, Carlos Arthur Nuzman.
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Rio 2016: Militares conquistam 68% das medalhas brasileiras
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 Um resultado de superação. 
É esse o balanço da atuação do des-
porto militar brasileiro nos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. O Ministério 
da Defesa ultrapassou as metas es-
tabelecidas de classificar 100 atletas 
militares e conquistar 10 medalhas. 
Os números foram superiores a Lon-
dres, em 2012, e a soma chegou a 
145 militares integrantes do Time 
Brasil que alcançaram 13 medalhas.
 Com 19 medalhas, o Brasil 
teve o melhor desempenho da his-
tória em Olimpíadas. A contribui-
ção das Forças Armadas para esse 
alcance foi de 68% dos pódios. Os 
medalhistas brasileiros que integram 
o Programa Atletas de Alto Rendi-
mento (PAAR) do Ministério da De-
fesa se destacaram nas competições.
 "A nossa avaliação a res-
peito de nossos atletas militares é 
a melhor possível. O sucesso de 
nosso programa é inquestionável, 
assim como também é indubitável 
que sua contribuição para a eleva-
ção do Brasil à condição de potên-
cia olímpica será muito importante. 
É um programa altamente inclusi-
vo e flexível, pois admite diversos 
modelos de parcerias com as de-
mais entidades ligadas ao esporte, 
como, por exemplo, os clubes, as 
confederações e as empresas”, res-
salta o diretor do Departamento de 
Desporto Militar, Paulo Zuccaro.
 Os Sargentos da Marinha 
Rafaela Silva (ouro no judô), Mayra 
Aguiar (bronze no judô), Robson 
Conceição (ouro no boxe), Marti-
ne Grael e Kahena kunze (ouro na 
vela), Alison e Bruno (ouro no vôlei 
de praia) e Ágatha e Bárbara (prata 
no vôlei de praia); os Sargentos do 
Exército Felipe Wu (prata no tiro 
esportivo), Poliana Okimoto (bron-
ze na maratona aquática) e Rafael 
Silva (bronze no judô); e os Sar-
gentos da Força Aérea Arthur Nory 
(bronze na ginástica artística), Mai-
con Siqueira (bronze no taekwon-
do), Arthur Zanetti (prata na ginás-
tica artística) e Thiago Braz (ouro 
no atletismo), foram os medalhis-
tas representantes das três Forças.
 A 13ª medalha das Forças 
Armadas veio da conquista do ter-

ceiro lugar no taekwondo, na catego-
ria acima dos 80 quilos, pelo Tercei-
ro Sargento da Aeronáutica Maicon 
Siqueira.  "Nunca sonhei que um dia 
disputaria uma Olimpíada na vida. 
Por isso agradeço muito aos meus 
amigos e à minha família", disse ao 
final da disputa. "Por mais que eu ten-
te te explicar, é uma sensação única. 
É um sonho. Não tem como explicar 
como é estar aqui. É um momento 
único. Por mais que fale palavras 
bonitas, não tem como descrever".

 Desporto Militar
 O crescimento da participa-
ção dos atletas militares no desporto 
nacional, que resultou na conquista 
de 30% das vagas do Time Brasil, 
vem sendo construído ao longo dos 
últimos oito anos. Em sintonia com 
o planejamento do País no cenário 
esportivo de alto rendimento, os 
ministérios da Defesa e do Esporte 
uniram esforços e, em 2008, criaram 
o Programa Atletas de Alto Rendi-
mento (PAAR) das Forças Armadas.
 “É muito importante a gente 
ter outros tipos de recursos, repre-
sentar a Marinha nos Jogos Mun-
diais Militares, onde a gente conhece 
alguns adversários que possam estar 
em Olimpíadas e em campeonatos 
mundiais. A gente tem uma ajuda 
também, porque a gente não conse-
gue treinar com preocupação. A gente 
tem uma renda fixa e uma preocupa-
ção a menos, podendo se preocupar 
mais com o treino e a competição”, 
comentou a judoca Rafaela Silva.
 Durante os Jogos do Rio, 
os militares participaram das dis-

putas de 27 modalidades, o que 
corresponde a 64% dos esportes 
das Olimpíadas. As Forças Arma-
das estiveram presentes nas provas 
de atletismo, basquete feminino, 
ginástica artística, hipismo adestra-
mento, hóquei sobre grama, natação, 
judô, levantamento de peso, tiro es-
portivo, tiro com arco, taekwondo, 
vôlei de praia, maratona aquática, 
lutas, ciclismo pista, ciclismo estra-
da, handebol, vela, esgrima, boxe, 
remo, saltos ornamentais, nado sin-
cronizado, canoagem slalom, bad-
minton, triatlo e pentatlo moderno.
 “Sem esse apoio, eu cer-
tamente não teria chegado a essa 
medalha de ouro”, afirma o cam-
peão olímpico do salto com vara, 
Thiago Braz, que, aos 22 anos, é 
Terceiro Sargento da Aeronáutica.
 Atualmente, 670 militares 
fazem parte do Programa Atletas de 
Alto Rendimento, sendo que 76 são 
militares de carreira e outros 594 
temporários. O ingresso do atleta 
nas Forças Armadas é voluntário. A 
convocação para integrar o PAAR é 
feita mediante edital público e inclui 
prova de títulos (currículo esporti-
vo/resultados/ranking nacional). Os 
atletas são incorporados com gradu-
ações variadas e os direitos salariais 
e todos os outros são exatamente 
os mesmos que os demais militares 
de graduação em serviço ativo têm.
 O Programa inclui 35 modali-
dades esportivas, sendo 27 olímpicas 
e outras não olímpicas e tipicamente 
militares (cross country, lifesaving, 
futebol de areia, orientação, para-
quedismo, pentatlo aeronáutico, 

pentatlo militar e pentatlo naval).
 O investimento anual do Mi-
nistério da Defesa no Programa de 
Alto Rendimento é de aproximada-
mente R$ 18 milhões, entre salários, 
benefícios, aquisição de equipa-
mentos, uniformes, participação em 
eventos esportivos nacionais e in-
ternacionais, e outros itens destina-
dos ao aperfeiçoamento dos atletas.

 Clube CISM
 Os atletas militares brasi-
leiros e estrangeiros que estiverem 
nos Jogos do Rio de Janeiro tiveram 
um ponto de encontro oficial. Foi o 
Clube CISM (Conselho Internacio-
nal do Esporte Militar), localizado 
na Universidade da Força Aérea 
(Unifa), em Campos dos Afonsos.
 O Clube CISM foi uma opor-
tunidade para a promoção e divulga-
ção do desporto militar tomando-
-se, como referência, países que são 
potências olímpicas e que possuem 
atletas nos quadros de suas forças ar-
madas. A intenção do espaço foi di-
fundir a importância do desporto mi-
litar e enaltecer sua contribuição ao 
movimento olímpico internacional.
 O presidente do CISM, Co-
ronel Abdulhakeem Alshano, agra-
deceu a participação de todos os 
atletas militares nesta Olimpíada. 
“Os atletas militares conseguiram 
resultados positivos e deram contri-
buição enorme para os esportes em 
nível internacional”, destacou. Mi-
litar do Bahrein, Alshano elogiou o 
trabalho feito pelas Forças Armadas 
brasileiras. “O Brasil tem um papel 
muito importante. Realmente forma 
pessoas que tem muito talento. Con-
tribui para qualificar as pessoas para 
diferentes atividades”, declarou.
 Com o slogan “Amizade 
através do Esporte”, o Conselho In-
ternacional do Esporte Militar é uma 
das maiores organizações multidis-
ciplinares do mundo. Fundado em 
1948, organiza mais de 20 eventos 
desportivos para as forças armadas 
de seus 135 países membros, entre 
competições continentais, regionais 
e Jogos Mundiais Militares, com 
aproximadamente 30 modalidades.
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Ministro Jungmann anuncia nova estrutura regimental da Defesa
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(MD ASCOM/ FM)

O Ministério da Defesa passará por uma restruturação. O anúncio foi feito pelo ministro, Raul Jungmann, 
durante cerimônia em comemoração pelo sexto aniversário do EMCFA

O EMCFA presta assessoramento ao MD em assuntos como, logística, mobilização e tecnologia militar

A Medalha Mérito EMCFA foi criada em 06 de novembro de 2015

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, anunciou, no dia 29 de 
agosto, que o Ministério da De-
fesa (MD) passará por uma res-
truturação. O pronunciamento 
ocorreu durante a cerimônia em 
comemoração pelo sexto aniver-
sário do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA).
 Segundo o ministro, o decreto 
que aprova a nova estrutura regimen-
tal do MD deverá ser assinado, nos 
próximos dias, pelo Presidente da Re-
pública, em exercício, Michel Temer.
 Além disso, o documento 
irá elencar, entre outros aspectos, 
as competências do EMCFA. “A 
normativa é resultado de um longo 
processo de discussão e amadureci-
mento interno”, ressaltou o ministro.
 Em seu discurso, Jungmann 
ressaltou que o EMCFA presta va-
lioso assessoramento em assuntos 
como políticas e estratégicas nacio-
nais, logística, mobilização, tecno-
logia militar, setores nuclear, ciber-
nético e aeroespacial, entre outros.
 A partir as novas diretrizes, 
o EMCFA fornecerá subsídios para a 
revisão e atualização da Política e da 
Estratégia Nacional de Defesa, além 
do Plano de Articulação e Equipa-
mento de Defesa (Paed). “Desejo 
fortalecer o relacionamento interna-
cional de defesa, em estreita sintonia 
com o Itamaraty”, afirmou Jugmann.
 Ainda sobre a reestrutura-
ção, Raul Jungmann salientou que 
a medida acarretará na firmação do 
MD. “O último passo na consoli-
dação estrutural definitiva do Mi-
nistério da Defesa será a criação da 
carreira civil de Analista de Defesa, 

que espero ver implementada ao 
final de minha gestão”, destacou.
 Na mensagem, o ministro 
também definiu a agenda do Mi-
nistério com os termos Defesa, De-
senvolvimento e Democracia. “De-
fesa reúne os projetos estratégicos 
das três Forças; desenvolvimento 
remete à Base Industrial de Defe-
sa, à necessidade de modernização 
de equipamentos, à superação do 
atraso tecnológico e às perspecti-
vas de comércio exterior para ga-
nhos de escala; e democracia, que 
traduz o mais absoluto respeito à 
ordem constitucional e política de 
nosso País”, explicou o ministro.
 O Ministro Jungmann des-
tacou no início de sua mensagem 
os 70 anos de criação do Estado-
-Maior das Forças Armadas. “O 
EMFA significou um primeiro pas-
so no processo de integração das 
Forças, em 1946”. Jungmann lem-
brou ainda que como parlamen-
tar liderou um bloco suprapartidá-
rio em favor da agenda de defesa.

 Condecoração
 Na solenidade de aniver-
sário, 33 civis e militares foram 
agraciados com a Medalha Mérito 
EMCFA. Criada em 06 de novem-
bro de 2015, essa foi a primeira vez 
que a condecoração foi entregue.
 Ao falar do EMCFA, o mi-
nistro destacou o trabalho desem-
penhado ao longo deste ano em 
ações como a Operação Ágata 11, 
que visa combater crimes transfron-
teiriços, e a segurança dos Jogos 
Olímpicos Rio 2016. “O patamar 
de 90% de aprovação de segurança 

durante os Jogos indicam a qualida-
de do trabalho do EMCFA, de suas 
chefias e da Assessoria Especial de 
Grandes Eventos, em estreita cola-
boração com outras agências e ins-
tâncias do governo brasileiro. Esse 
foi, sem dúvida, um dos principais 
legados institucionais das Olim-
píadas”, elogiou Raul Jungmann.

 Ministro condecorado
 Mais cedo, o Ministro Raul 

Foto: Tereza Sobreira/M
D

Jungmann recebeu a Medalha Mé-
rito EMCFA e realizou a entrega da 
comenda aos chefes de Operações 
Conjuntas, General Gerson Menan-
dro Garcia de Freitas; de Assun-
tos Estratégicos, Brigadeiro Alvani 
Adão da Silva; e de Logística e Mo-
bilização, Almirante Luiz Henrique 
Caroli. O Chefe do EMCFA, Al-
mirante Ademir Sobrinho, também 
foi agraciado com a condecoração.

Foto: Tereza Sobreira/M
D
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 No dia 19 de julho, o Centro 
de Capacitação Física do Exército 
(CCFEx) entregou ao Comitê Olím-
pico do Brasil (COB) as instalações 
do Centro de Treinamento de Alta 
Performance do Time Brasil (CTAP 
Brasil) para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. A solenida-
de contou, ainda, com a inauguração 
de uma placa comemorativa à data.
 O Presidente do COB, 
Carlos Arthur Nuzman, que já 
foi soldado do Exército Brasilei-
ro, destacou a grandiosidade das 
instalações e a qualidade dos es-
paços para o aprimoramento dos 
atletas. Conforme suas palavras:
 “Hoje é um dia de muita 
emoção para todos nós, especial-
mente para o esporte olímpico do 
Brasil, por podermos estar com o 
Centro de Capacitação Física do 
Exército (CCFEx) e aqui criarmos 
o Centro de Treinamento da delega-
ção brasileira para os Jogos Olím-
picos. Para mim, é um motivo de 
orgulho muito grande a enorme ca-
pacidade e a genialidade que tem, 
hoje, a estrutura do CCFEx. Foi da-
qui, da Escola de Educação Física 
do Exército, que eu saí para os Jogos 
Olímpicos como atleta, em 1964. 
Um ano antes, em 1963, eu fui cor-
tado dos Jogos Panamericanos, jus-
tamente no ano em que o Brasil foi 
campeão. No dia seguinte, comecei 
a treinar aqui. Eu fui ‘cobaia’ do 
sistema Power Training, implanta-

do no esporte brasileiro, e aqui trei-
nei por um ano e meio, duas vezes 
por dia. A minha formação tem uma 
passagem pelo Exército Brasileiro: 
eu fui soldado e me orgulho muito 
disso. Pela primeira vez, os Jogos 
Olímpicos vão estar na cidade do 
Rio de Janeiro, no Brasil, na Amé-
rica do Sul. Essa é uma história que 
todos os brasileiros participaram 
em todos os níveis. Não se organiza 
os Jogos sem a participação de toda 
a sociedade, de todos os níveis do 
Governo e agora estamos há poucos 
dias da cerimônia de abertura. Po-
dermos estar aqui foi e sempre será 
uma grande conquista que dará aos 
atletas condições de treinamento, 
preparação e seu descanso neces-
sário. Não tenho a menor dúvida 
de que daqui vão sair grandes re-
sultados de medalhas aos atletas 
brasileiros. Agradeço, também, às 
Forças Armadas, por termos tantos 
atletas incorporados. Isso represen-
ta não só tranquilidade a eles, mas 
uma estrutura de organização e de 
competência. Por isso, gostaria de 
deixar nosso agradecimento e a 
certeza de que aqui está sendo es-
crita uma história, e que possamos 
celebrar essa história depois dos Jo-
gos em um novo momento sobre a 
passagem da delegação brasileira e 
o seu resultado. Muito obrigado ao 
CCFEx. Muito obrigado pelo apoio 
que estamos tendo de forma tão 
grande e que nos orgulha muito”.

Presidente do Comitê Olímpico Brasileiro 
agradece apoio do CCFEx

Exército comemora 60 anos de criação 
da Arma de Comunicações

 Em 31 de agosto, foi come-
morado os 60 anos de criação da 
Arma de Comunicações, no Coman-
do de Comunicações e Guerra Ele-
trônica do Exército (CCOMGEX), 
em Brasília (DF). O evento constou 
de formatura, apresentação da Ban-
da Marcial do Exército e o descerra-
mento de um Painel Comemorativo.
 A formatura foi presidida 
pelo Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia (DCT), Ge-
neral de Exército Juarez Aparecido 
de Paula Cunha, e contou com a 
presença do Vice-Chefe de Mate-
rial do DCT, General de Exército 
Cláudio Coscia Moura; do Gene-
ral de Exército R1 Renato Joaquim 
Ferrarezi; e de outros oficiais-
-generais da ativa e da reserva.
 O Comandante do CCOM-
GEX, General de Brigada Luiz 
Cláudio Gomes Gonçalves, em 
suas palavras, fez referência à cria-
ção da Arma do Comando pela Lei 
nº 2851, de 25 de agosto de 1956. 
Foram destacadas, também, as pre-
senças do General de Divisão R1 
Paulo Schwingel, oficial pioneiro 
de Comunicações mais antigo; e do 
Coronel R1 Jefferson, Coronel R1 
Sauer e Capitão R1 Acyr, integran-
tes da primeira turma de oficiais de 
comunicações formada pela Aca-

demia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), em 1960. No desfile mi-
litar, houve a participação de uma 
fração com 40 alunos do Curso de 
Comunicações da Escola de Sargen-
tos das Armas, que integrou o gru-
pamento de desfile do CCOMGEX.
 Logo após a solenidade, 
iniciou-se a apresentação da Banda 
Marcial do Exército, formada por 
81 militares, oriundos das bandas 
de músicas das organizações mili-
tares do Comando Militar do Pla-
nalto. Sob a execução de compo-
sições musicais tocadas por Gaitas 
de Fole, a Banda delineou diversos 
símbolos, coreograficamente, du-
rante as evoluções de Ordem Uni-
da, dentre os quais o “Trevo”, em 
homenagem aos sargentos e cabos 
de Comunicações do Exército.
 Encerrando as atividades, 
ocorreu o descerramento do Pai-
nel Comemorativo dos 60 anos de 
criação da Arma de Comunicações, 
com a participação dos oficiais pio-
neiros da Arma do Comando. O 
painel foi montado com imagens 
da primeira turma de sargentos, 
formada na Escola de Comunica-
ções, em 1961, e da turma pionei-
ra de oficiais de Comunicações, 
formada na AMAN, em 1960.

(CCOMSEX/ FM)
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General de Exército Artur Costa Moura assume Comando Militar do Nordeste

 O Comando Militar do Nor-
deste (CMNE) realizou, no dia 17 
de agosto, a cerimônia de passagem 
de comando, na qual o General de 
Exército Manoel Luiz Narvaz Pa-
fiadache transmitiu o cargo de Co-
mandante Militar do Nordeste para 
o General de Exército Artur Costa 
Moura. O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, presidiu o 
evento, que contou, ainda, com a pre-
sença do Governador do Estado de 
Pernambuco, Paulo Câmara, dentre 
outras autoridades civis e militares.
 O evento iniciou-se com 
o descerramento da placa do Co-
mandante Sucedido na Galeria 
dos Ex-Comandantes e, ao tér-
mino ocorreu o desfile de tropas 
militares, no Quartel-General do 
Comando Militar do Nordeste 
(CMNE), localizado no Comple-
xo do Curado, em Recife (PE).
 
 O General Pafiadache
 Natural da cidade de Qua-
raí, no Rio Grande do Sul, o Gen 
Pafiadache assumiu o Comando do 
CMNE em 13 de agosto de 2014. 
Aspirante a Oficial da Arma de In-
fantaria do ano de 1976, ele ascen-
deu ao posto atual em julho de 2014.
 Além dos cursos militares, 
o Gen Pafiadache possui, ainda, o 
Curso de Especialização em Segu-

rança Presidencial. Dentre as ativi-
dades desempenhadas em sua fun-
ção, destaca-se o apoio à Secretaria 
de Saúde de Pernambuco no con-
trole e combate ao mosquito Aedes 
aegypti; o apoio à Prefeitura do Re-
cife na desobstrução de vias públi-
cas após a tempestade ocorrida em 
29 de janeiro; a cooperação com o 
Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco nas atividades de recadas-
tramento biométrico de eleitores; 
a contribuição para a regularidade 
do processo eleitoral, executando 
apoio logístico e ações de Garantia 
da Lei e da Ordem, durante o pro-
cesso de votação e apuração no ano 
de 2014; a atuação na fiscalização 
e no controle de empresas que ar-
mazenam, comercializam, trans-
portam e, ou, utilizam o Nitrato de 
Amônio, a fim de contribuir para 
a preservação da ordem pública; a 
preparação do 25º Contingente do 
Batalhão Brasileiro de Força de Paz 
para atuar no Haiti; e o emprego 
de tropas no Rio Grande do Norte 
na Operação Potiguar, cooperando 
para estabilidade da ordem pública. 
Além disso, contribuiu para o aper-
feiçoamento da execução do Pro-
grama de Distribuição Emergen-
cial de Água Potável no Semiárido 
Nordestino (Operação Carro-Pipa).
 Por seus relevantes servi-
ços prestados durante a sua pas-

(CCOMSEX/ FM)
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sagem pelo Nordeste, foi agra-
ciado com o título de cidadão 
recifense, outorgado pela Câmara 
dos Vereadores do Recife. Ao dei-
xar o Comando do CMNE, o Gen 
Pafiadache assume a Chefia do 
Departamento-Geral do Pesso-
al do Exército, em Brasília (DF).
 
  O General Moura
 Natural da cidade de Jequié, 
na Bahia, o Gen Moura foi declara-
do Aspirante-a-Oficial da Arma de 
Infantaria, em 14 de dezembro de 
1978 e ascendeu ao posto atual em 
31 de julho de 2016. Antes de ser no-
meado Comandante Militar do Nor-

deste, comandou a 6ª Região Militar.
 Além dos cursos militares, o 
Gen Moura possui, ainda, MBA Exe-
cutivo, da Fundação Getúlio Vargas; 
Pós-Graduação em Assessoramento 
Parlamentar e Relações Executivo-
-Legislativo (UnB); e Pós-Gradu-
ação em Ciência Política (UnB).
 Por seus relevantes serviços 
à frente da 6ª Região Militar, rece-
beu, dos baianos, a Medalha Thomé 
de Souza, oferecida pela Câmara de 
Vereadores de Salvador, e, dos ser-
gipanos, recebeu o título de cidadão 
sergipano, outorgado pela Assem-
bleia Legislativa daquele Estado.
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Escola de Sargentos das Armas comemorou 
seu 71º aniversário e o Dia do Soldado

 No dia 25 de agosto, a Esco-
la de Sargentos das Armas (ESA) re-
alizou a cerimônia comemorativa ao 
Dia do Soldado, reverenciando seu 
insigne Patrono, o Duque de Caxias. 
Na ocasião, comemorou-se, também, 
o 71º aniversário de criação da ESA, 
destacando-se o período em que 
já foram formados mais de 30.000 
sargentos combatentes de carreira 
e aperfeiçoado mais de cinco mil 
sargentos, incluindo da Força Aé-
rea Brasileira e de Nações Amigas.
 Em momento solene, o Co-
mandante da Escola, General de 
Brigada Vinícius Ferreira Marti-
nelli, procedeu à entrega de diplo-
ma de Amigo da ESA para destacar 
militares, civis ou entidades que 
prestaram relevante colaboração e 
apoio ao estabelecimento de ensi-

no. Foram entregues, ainda, meda-
lhas e condecorações a militares, em 
reconhecimento aos bons serviços 
prestados ao Exército Brasileiro.
 A cerimônia contou com a 
presença do General de Exército Jar-
bas Bueno da Costa, antigo Aluno, 
Comandante da Escola e integrante 
do Alto-Comando do Exército; do 
Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Três Corações, Dr Márcio Vani 
Bemfica; da Reitora da Universida-
de Vale do Rio Verde, Sra Gleicio-
ne Aparecida Dias Bagne de Souza; 
do General de Brigada José Amaral 
Caldeira, antigo instrutor da ESA; 
do General de Brigada Adalmir Mo-
rais Carneiro; de outras autoridades 
civis e militares; e das famílias dos 
integrantes da Escola e convidados.

(CCOMSEX/ FM)
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CIAvEx inaugura Simulador de Helicóptero 
para treinamento de tripulações

 No dia 26 de julho, o Cen-
tro de Instrução de Aviação do 
Exército (CIAvEx) realizou uma 
solenidade de inauguração do Si-
mulador de Helicóptero Esquilo/
Fennec (SHEFE), que, após anos 
de planejamento e dedicação de 
profissionais altamente dedicados, 
está preparado para contribuir ain-
da mais para a formação das tri-
pulações da Aviação do Exército.
 O projeto desse simulador 
de última geração com sistema full 
flight foi desenvolvido em uma par-
ceria do Exército Brasileiro com 
a empresa Spectra Tecnologia. O 

SHEFE permitirá o treinamento de 
voos visuais, voos por instrumento 
e voos com uso de óculos de visão 
noturna (OVN), gerando, dessa for-
ma, economias de recursos e meios, 
além de elevar a segurança de voo.
  A solenidade contou com 
a presença de diversas autorida-
des, dentre elas o Comandante 
Logístico, General de Exército 
Guilherme Cals Theophilo Gaspar 
de Oliveira; e o Comandante Mi-
litar do Sudeste, General de Exér-
cito Mauro Cesar Lourena Cid; 
além de outros oficiais-generais da 
ativa e da reserva e convidados.

(CCOMSEX/ FM)
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General Villas Bôas é condecorado pelo Conselho Internacional do Desporto Militar

 No dia 07 de agosto, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, recebeu a Medalha Mé-
rito Desportivo Militar. A homena-
gem ocorreu na Universidade da For-
ça Aérea (Unifa), na cidade do Rio de 
Janeiro, durante uma cerimônia do 
Conselho Internacional do Despor-
to Militar (CISM). “Essa medalha é 
um reconhecimento do trabalho que 
o Exército, a Marinha e a Aeronáuti-
ca têm realizado em prol do esporte 
nacional”, afirmou o Comandante.
 Além do General Villas 
Bôas, também receberam a home-
nagem o Ministro de Estado da 
Defesa, Raul Jungmann, o Coman-
dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacelar Ferrei-
ra, o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, o Secretário-Geral 
do Ministério da Defesa, General 
de Exército Joaquim Silva e Luna, 
o General de Exército João Ca-
milo Pires de Campos, dentre ou-
tros. A condecoração foi entregue 
pelo próprio presidente do CISM, 
Coronel Abdul Hakeem Alshino.
 O evento também marcou a 
abertura do Clube CISM na Unifa, 
no Campo dos Afonsos, que abriga 

dirigentes e representantes de países 
participantes dos Jogos. A estrutura 
do Clube fornece hospedagem, la-
zer e apoio, além de um centro de 
mídia, onde são realizados encon-
tros, coletivas de imprensa e entre-
vistas com atletas militares brasi-
leiros e estrangeiros. A intenção é 
divulgar a importância do desporto 
militar e enaltecer sua contribuição 
ao Movimento Olímpico Interna-
cional. Segundo o Cel Alshino, o 
CISM utiliza o esporte como uma 
ferramenta para a promoção da paz.
 
 CISM
 O Conselho Internacional 
do Desporto Militar (CISM), cujo 
nome original em francês é Con-
seil International du Sport Militai-
re, foi fundado em 1948, na França. 
Hoje, é uma das maiores organiza-
ções multidisciplinares do mundo 
e conta com 135 países membros.
 Dentre suas atribuições, estão 
a organização das competições con-
tinentais e regionais, além dos Jogos 
Mundiais Militares, que é realizado 
a cada quatro anos, tendo a primeira 
edição ocorrido em 1995, em Roma.
 Quanto aos Jogos Mundiais 
Militares, sua edição de verão ocor-
re sempre um ano antes dos Jogos 

(CCOMSEX/ FM)
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Olímpicos e, atualmente, é compos-
ta por 24 modalidades: atletismo, 
boxe, basquete, ciclismo, futebol, 
golfe, handebol, judô, maratona, 
pentatlo moderno, pentatlo naval, 
pentatlo militar, pentatlo aeronáuti-
co, orientação, natação, triatlo, vô-
lei, lutas associadas, taekwondo, tiro 

com arco, esgrima, paraquedismo, 
vela e tiro esportivo. Desde 2010, o 
CISM passou a organizar, também, 
a edição de inverno dos Jogos Mun-
diais Militares, que integram modali-
dades específicas, como biatlo, esca-
lada, patinação, esqui, entre outras.
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Dia do Soldado em Brasília é marcado por muitas homenagens

Foto: Tereza Sobreira/M
D
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(MD ASCOM/ CCOMSEX/FM)Organizações Militares das Forças foram agraciadas com a Medalha do Pacificador

O juiz federal Sérgio Moro também foi condecorado com a Medalha do Pacificador

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou no dia 25 de 
agosto, no Forte Caxias (Quartel-
-General do Exército), da soleni-
dade em comemoração ao Dia do 
Soldado, data magna do Exército, 
que homenageia o nascimento do 
seu patrono, Marechal Luiz Alves 
de Lima e Silva, o Duque de Caxias.
 Durante a solenidade, Or-
ganizações Militares e personali-
dades civis e militares foram agra-
ciadas com as medalhas Exército 
Brasileiro e Pacificador, condeco-
rações concedidas àqueles que se 
destacaram no exercício de suas 
funções ou por relevantes servi-
ços prestados à Força Terrestre. 
 Entre os que receberam a 
Medalha do Pacificador, está o juiz 
federal Sergio Fernando Moro. Sobre 
a escolha de Moro, o Ministro Jung-
mann disse que a exemplo de todos 
os demais agraciados, o juiz Moro 
tem relevantes serviços prestados ao 
Brasil, à democracia, e, obviamente, 
em decorrência disso, as Forças Ar-
madas, que fazem parte deste país.  
“É justo reconhecimento pelo traba-
lho feito pelo juiz e a instituição Jus-
tiça Brasileira”, afirmou Jungmann.
 A data comemorativa do 
Exército, este ano, aconteceu no in-
tervalo entre os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos, que se iniciaram no 
dia 07 de setembro. “Por uma feliz 
coincidência, o dia do soldado se 
colocou exatamente entre os dois, 

é o dia que se celebra a condição 
do soldado como cidadão fardado 
e as olimpíadas nos proporciona-
ram uma grande identificação e in-
teração da população em geral com 
as Forças Armadas”, destacou o 
Comandante do Exército, General 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
 Nas Paralímpiadas, as For-
ças Armadas prosseguiram com as 
estruturas de segurança e defesa 
organizadas pelo Ministério da De-
fesa e integradas com os órgãos de 
segurança pública no Rio de Janeiro.
 Na leitura da Ordem do Dia, 
o Comandante do Exército lembrou 
que “inúmeros soldados no Brasil 
e no exterior cumprem abnegada-
mente as suas missões. Eles estão 
dispersos do norte ao sul, do leste 
ao oeste, no Haiti, em operações 
como as recentes que garantiram o 
brilho da Olimpíada, seja como atle-
tas, seja como sentinelas, ou garan-
tindo a segurança da população do 
Rio Grande do Norte. Nosso povo 
há muito os identifica como gente 
de confiança, séria e profissional”.
 Ainda estiveram presentes à 
solenidade, o Ministro do Gabinete 
de Segurança Institucional, General 
Sergio Etchegoyen; o Chefe do Es-
tado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, Almirante Ademir Sobrinho; 
o Secretário-geral do Ministério da 
Defesa, General Joaquim Silva e 
Luna; e também os Comandantes 
da Marinha, Almirante Eduardo Ba-

cellar Leal Ferreira, e da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.

 A solenidade
 No momento da entrega da 
medalha Exército Brasileiro, desta-
cou-se a participação dos Pelotões 
Especiais de Fronteira, localizados 
em Bomfim (RR) e na localidade 
Yauretê, no Estado do Amazonas.
 A tropa, representada pelos 
batalhões da Guarda Presidencial e 
de Polícia do Exército de Brasília, 
do 1º Regimento de Cavalaria de 
Guardas, do 32º Grupo de Artilha-
ria de Campanha e do 11º Grupo 

de Artilharia Antiaérea, desfilou em 
continência ao ministro Jungmann.
 Produtos de defesa tam-
bém foram expostos durante a so-
lenidade como viaturas lançadoras 
múltiplas universais do sistema 
Astros, viaturas blindadas (Uru-
tu, Cascavel), viaturas táticas leve 
Agrale Marruá, obuseiros leves 105 
mm light gun auto rebocado, o ra-
dar SABER e o blindado Guarani.
 Pela primeira vez em Bra-
sília, a banda marcial do Exército 
realizou uma apresentação, finali-
zando as comemorações da manhã.
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Saiba mais sobre o Exército em nossos sites:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Marinha comemora 100 anos da Aviação Naval com presença do Ministro da Defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

Ministro Jungmann passou em revista as tropas em homenagem aos 100 anos da Aviação Naval

 O Ministro Raul Jungmann e 
o Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA), Al-
mirante Ademir Sobrinho, seguiram 
no início da manhã para a base naval, 
na Região dos Lagos, Estado do Rio 
de Janeiro. No desembarque, a comi-
tiva foi recebida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, e o Comandante 
de Operações Navais, Almirante Ser-
gio Roberto Fernandes dos Santos.
 Depois, deslocou-se para o 
início do dispositivo onde passou em 
revista as tropas. No palanque, Jung-
mann iniciou discurso onde destacou 
a participação da Força Naval nas 
Olímpiadas.  “A Marinha colocou à 
disposição dos jogos 8 mil homens e 
mulheres e não poderia deixar de me 
referir ao Comandante da Marinha, 
Almirante Leal Ferreira, ao Chefe 
do EMCFA, Almirante Ademir, e ao 
Comandante do 1º Distrito Naval, 
Almirante Leonardo Puntel, que es-
tiveram ombro a ombro enfrentando 
aquele desafio”, destacou o ministro.
 
 Aviação Naval
 Na cerimônia pelos 100 
anos da Aviação Naval o Ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, prestou 
homenagem, no dia 26 de agosto, 
ao Capitão-de-Corveta Igor Bas-
tos, desaparecido após acidente na 
Base Naval de São Pedro da Aldeia 
(RJ). Jungmann também destacou 
o trabalho de cerca de 8 mil mili-
tares da Marinha durante a realiza-
ção dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
 “Faço uma sincera e emo-
cionada homenagem ao Capitão-

-de-Corveta Igor Bastos, ainda de-
saparecido no mar após acidente 
ocorrido em treinamento. Estendo 
meus sentimentos a seus familiares 
e irmãos de farda”, disse o ministro.
 Segundo Jungmann, “essa 
lembrança traz a mim o dever de 
agradecer e cumprimentar enfatica-
mente todos tripulantes aeronavais 
brasileiros por seus sacrifícios, por 
seu profissionalismo, por sua abne-
gação e dedicação à Pátria. Parabéns 
a todos os aviadores que protegem, 
do ar, a nossa soberania no mar”.
 Em seguida, Jungmann fa-
lou sobre a cerimônia que trans-
corria na base naval: “A Aviação 
Naval no Brasil começou com a 
criação da Escola de Aviação Na-
val na Ilha das Enxadas, no Rio de 
Janeiro, em 1916. Ainda não se ha-
viam passado 10 anos desde que o 
14 Bis de Santos Dumont levantara 
voo em Paris, em 1907, quando o 
pioneirismo e o entusiasmo de ou-
tro brasileiro, o Primeiro-Tenente 
Jorge Henrique Möller, impulsiona-
ram o surgimento da aviação mili-
tar no Brasil”, destacou o ministro.
 “A Aviação Naval é funda-
mental para a Esquadra, para o de-
senvolvimento de nosso País e para 
a defesa da Amazônia Azul. Soma-
das aos recursos pesqueiros de nos-
sas águas, as riquezas localizadas 
na Amazônia Azul elevam o Brasil 
a um novo patamar de reservas e 
produção de petróleo e gás natu-
ral. É no marco da proteção desses 
recursos que a Marinha do Brasil 
vem aprofundando seus projetos 
estratégicos, notadamente aqueles 

que se baseiam no desenvolvimento 
de tecnologias e produtos de defesa 
nacionais. Mas a Marinha do futuro 
precisa, sempre, lembrar e louvar 
o seu passado”, disse Jungmann.
 Em sua mensagem lida du-
rante a cerimônia, o Almirante Leal 
Ferreira também deu ênfase sobre a 
importância da aviação da Marinha. 
Na ordem do dia, o Comandante da 
Força Aeronaval, Almirante Sérgio 
Nathan Marinha Goldstein, apre-
sentou o histórico da aviação. “O 
sonho dos pioneiros de criarmos 
um braço aéreo em apoio a nossa 
Marinha escreveu belos e valoro-
sos capítulos de superação, com a 
perda de companheiros que sacri-
ficaram a própria vida em prol de 
um ideal”, ressaltou o almirante.
 “Porém, a nossa história é 
de contínua evolução. Ao olharmos 
o futuro perceberemos a necessida-
de de nos atualizar, com a renova-
ção de nossos meios. Assim é que a 
Marinha adquiriu os novos helicóp-
teros SH-16 “Seahawk” e UH-15 

“Super Cougar”, iniciou a moder-
nização dos AH-11ª “Super Lynx” e 
dos AF 1ª/B “Skyhawk”, bem como 
planeja substituir os valorosos UH-
-12/13e o IH-6B, haja vista o térmi-
no de vida útil”, afirmou o almirante.

 Selos, medalhas e livros
 Durante a cerimônia tam-
bém ocorreu a entrega do Diploma 
do Mérito Naval. Numa parceria 
com os Correios, foi feito o lan-
çamento do selo comemorativo 
aos 100 anos da Aviação Naval. 
Coube a Casa da Moeda apresen-
tar e lançar a medalha em ouro e 
em prata também alusiva à data.
 Já a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) produziu um livro come-
morativo aos 100 anos da Aviação 
da Marinha. O evento foi encerrado 
com desfile das tropas da base naval 
e o sobrevoo de helicópteros e um 
caça AF-1 do Esquadrão VF Uno. 
O comando da Força Aeronaval tem 
hoje 62 helicópteros e 22 aviões.

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Exército 
Brasileiro

Colégio Militar 
2016/2017

5° Ano funda-
mental / 9° Ano 

fundamental

   
 
     415 R$ 95,00

 

08/08/2016 à 
22/08/16

Exército 
Brasileiro

Concurso de Ad-
missão ao Curso 
de Formação do 
IME - CA/CFRm 

2016/2017

Nível Superior 10 R$ 110,00 01/08/2016 à 
02/08/16

Exército 
Brasileiro

Concurso de Ad-
missão ao Curso 
de Formação e 

Graduação
Nível Médio 98 R$ 100,00 18/07/2016 à 

26/08/16

Aeronáutica

Exame de Ad-
missão ao Curso 
de Formação de 
Sargentos da Ae-
ronáutica 2-2017 

Nível Médio

   
 
     149 R$ 60,00

 

01/08/2016 à 
25/08/16

Aeronáutica
Concurso de 

Admissão ao ITA 
2016 (Vestibular 

2017) 

Nível Médio

   
 
     110 R$ 140,00

 

08/08/2016 à 
15/09/16

Marinha do 
Brasil

Curso de Forma-
ção para Ingresso 
no Corpo Auxiliar 
de Praças da Ma-
rinha (PSA-CAP) 

em 2016

Nível Médio/
Técnico

   
 
     165 R$ 40,00

 

22/08/2016 à 
20/09/16

AGENDA DE CONCURSOS 
DAS FORÇAS ARMADAS

Mais informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br e www.concursosmilitares.com.br 
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Com1ºDN promove missa em memória 
aos mortos em guerra

 O Comando do 1º Distrito 
Naval (Com1ºDN) realizou com o 
apoio do Clube Naval, no final de 
julho, uma missa em homenagem 
aos mortos da Marinha do Brasil e 
da Marinha Mercante em operações 
de guerra no mar. A solenidade foi 
realizada na Igreja de Nossa Se-
nhora da Candelária e contou com 
a presença de autoridades como 
o Ex-Ministro da Marinha, Almi-

rante de Esquadra Alfredo Karam.
 Durante a missa, que foi 
celebrada pelo Bispo Auxiliar 
Emérito Dom Assis Lopes, foram 
lembradas as perdas ocorridas em 
navios como o Cruzador “Bahia”, 
o Navio Auxiliar “Vital de Oli-
veira” e a Corveta “Camaquã”. 
Os navios mercantes, atacados de 
forma traiçoeira durante a conten-
da, também foram homenageados.
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Autoridades militares assistem à missa

Comandante da Marinha portuguesa visita 
Comando do 1º Distrito Naval

 O Comandante da Marinha 
portuguesa, Almirante de Esquadra 
Luís Manuel Fourneaux Maciei-
ra Fragoso, visitou, no dia 02 de 
agosto, o Comando do 1º Distrito 
Naval. A visita se deu pela chega-
da do Navio Escola (NE) “Sagres”, 
que aconteceu no dia 03 de agosto.
 O Almirante foi recebi-
do pelo Comandante de Opera-
ções Navais, Almirante de Es-
quadra Sérgio Roberto Fernandes 
dos Santos, e pela tripulação do 
Comando do 1º Distrito Naval 
no pátio Almirante Tamandaré.

 O NE “Sagres” par-
tiu de Portugal no dia 21 de ju-
nho rumo ao Rio de Janeiro. Essa 
viagem faz parte de uma ins-
trução onde embarcam os Cade-
tes da Escola Naval portuguesa.
 Durante os jogos Rio 2016, 
o navio fica atracado no tradicio-
nal Cais da Portuguesa, situado no 
Arsenal de Marinha do Rio de Ja-
neiro, e será a Casa de Portugal no 
Rio de Janeiro, servindo como um 
fator de motivação para os atletas 
da missão olímpica portuguesa.

Foto: C
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informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Comandante da Marinha visita no Ceará
a Escola de Aprendizes-Marinheiros

 O Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, acompanha-
do do Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Afrânio de 
Paiva Moreira Junior, visitou, na 
manhã de 1º de agosto, a Escola 
de Aprendizes-Marinheiros do Ce-
ará (EAMCE). Na oportunidade, 
o Comandante da Escola, Capitão 
de Fragata Marcos Werneck Re-
gina, fez uma apresentação onde 
destacou as peculiaridades da Es-
cola e enfatizou o trabalho realiza-
do pelos instrutores e professores.
 A seguir, o Comandante da 
Marinha visitou as instalações da 
Organização Militar, com destaque 
para o Centro de Simulação Tática, 
ocasião em que acompanhou uma 
simulação de guerra antissubmari-
no. Ao deixar o recinto, o Coman-
dante da Marinha, enalteceu o tra-

balho dos Marinheiros, nas diversas 
atividades no mar, incentivando 
os Grumetes a se aperfeiçoarem.
 Dando prosseguimen-
to,  o Almirante Leal Ferreira vi-
sitou as áreas esportivas, o rancho 
e as instalações voltadas ao aten-
dimento médico e odontológico.
 A visita encerrou com um al-
moço de congraçamento, reunindo 
os Oficiais e servidores civis asseme-
lhados ao som de um conjunto mu-
sical formado por alunos da Escola.
 Em seguida, o Almiran-
te Leal Ferreira, dirigindo-se aos 
presentes, destacou o excelente 
estado de conservação do mate-
rial e a motivação da tripulação, e 
concitou todos, a manter o empe-
nho e a dedicação, características 
marcantes do pessoal da Marinha, 
citando que todas as vezes que pre-
cisam de ajuda, recorrem a nós.
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Capitania dos Portos do Ceará recebe visita 
do Comandante da Marinha

 No dia 1º de agosto, o Co-
mandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, visitou a Capitania dos 
Portos do Ceará (CPCE), acompa-
nhado do Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Afrânio de 
Paiva Moreira Junior; do Chefe do 
Gabinete do Comandante da Mari-
nha, Contra-Almirante José Augus-
to Vieira da Cunha de Menezes e do 
Diretor do Centro de Comunicação 
Social da Marinha, Contra-Almi-
rante Flávio Augusto Viana Rocha.
 Inicialmente, o Capitão dos 
Portos do Ceará, Capitão de Mar 
e Guerra Leonardo Salema Gar-
ção Ribeiro Cabral, proferiu uma 
palestra onde destacou a atuação 

da Capitania no cumprimento de 
sua missão e seu relacionamento 
com a cidade de Fortaleza (CE). 
Em seguida, a comitiva visitou as 
instalações do prédio principal e a 
patromoria, onde ficam as viaturas 
e embarcações da CPCE emprega-
das para as atividades de inspeção 
naval. Por fim, o Comandante da 
Marinha cumprimentou a tripulação 
pela excelente apresentação e pelo 
esmero na preparação da visita.
 Como parte da programa-
ção de sua passagem por Fortale-
za, a Sociedade Amigos da Mari-
nha (Soamar-CE) promoveu um 
jantar reunindo autoridades mi-
litares, soamarinos e demais re-
presentantes da sociedade civil.
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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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Secretário de Estado Americano visita 
as instalações dos Jogos Olímpicos na EN

Hospital Naval Marcílio Dias recebe representante 
da Agência Internacional de Energia Atômica

 O Secretário de Estado dos 
Estados Unidos da América (EUA), 
John Kerry, visitou as instalações 
da Escola Naval (EN) no dia 05 de 
agosto. O local se tornou um dos 
centros oficiais de treinamento da 
delegação americana durante os Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos 2016.
 Cerca de 230 atletas 

 Em 28 de julho, o Hospi-
tal Naval Marcílio Dias (HNMD) 
recebeu a visita do Embaixador 
Marcel Fortuna Biato, intenciona-
do para assumir a Chefia da Dele-
gação Brasileira junto à Agência 
Internacional de Energia Atômi-
ca (AIEA) em Viena, na Áustria.
 O Embaixador foi recebido 
pelo Diretor de Saúde da Marinha, 
Vice-Almirante (Md) Sérgio Pe-
reira, acompanhado pelo Diretor 
do Hospital Naval Marcílio Dias, 
Contra-Almirante (Md) Edmar da 
Cruz Arêas, e pelos representantes 
do Gabinete de Segurança Institu-
cional, Contra-Almirante Noriaki 
Wada e Coronel Cesar Herique 
Romão, do Exército Brasileiro.
 O Serviço de Medicina Nu-
clear do HNMD é referência no 
tratamento de vítimas de acidentes 
radioativos, o que evidencia a im-
portância desta visita, que teve o 

americanos treinam diariamen-
te na instituição, nas modalida-
des de Atletismo, Vôlei Mascu-
lino e Feminino, Polo Aquático, 
além do Atletismo Paralímpico.
 Durante o evento, doze 
Aspirantes da EN puderam in-
teragir com os atletas olímpicos 
e com o Secretário de Estado.

propósito de ambientar o futuro re-
presentante do Brasil aos principais 
órgãos do setor nuclear brasileiro.
 A comitiva assistiu uma 
apresentação sobre planejamen-
to e preparo da resposta médica 
em acidentes radiológicos nucle-
ares. A seguir, o grupo foi dire-
cionado a Unidade de Tratamento 
Intensivo para Radioacidentados 
(UTIR), onde são prestados aten-
dimentos intensivos e multidisci-
plinares para esse tipo de paciente.
 Na ocasião, o Embaixador 
pôde elucidar questões e expressar 
sua admiração quanto à qualifica-
ção das instalações e profissionais 
envolvidos. Por fim, ele se disponi-
bilizou a intermediar cooperações 
internacionais voltadas ao tratamen-
to de vítimas de acidentes radioati-
vos, assim como contribuir para a 
capacitação do pessoal por meio 
dos cursos oferecidos pela AIEA.
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Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites:

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

Veja as principais notícias sobre
o Ministério da Defesa

e os Comandos 
da Marinha, Exército 

e Aeronáutica
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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História sobre a criação da SOAMAR-RIO

Ingresso da SOAMAR-RIO como membro do SINDARIO

Visita a Procuradoria Especial da Marinha e ao Tribunal Marítimo

Visitas do Presidente e Diretoria da SOAMAR-RIO a diversas Instituições

 Dois fatores influíram para 
a criação da SOAMAR-RIO: a 
existência, da Associação Santista 
dos Amigos da Marinha (ASAM) 
em Santos, criada em 1972 e, fun-
damentalmente, o incentivo do Al-
mirante-de-Esquadra Maximiano 
Eduardo da Silva Fonseca. Com o 
entusiástico apoio do Almirante 
Maximiano Fonseca, então Minis-
tro da Marinha, um grupo de agra-
ciados com a Medalha Amigo da 
Marinha idealizou criar uma asso-
ciação semelhante à existente em 

Santos, na cidade do Rio de Janei-
ro. Após a realização de várias reu-
niões para tratar da concretização 
dessa ideia, o grupo decidiu marcar 
a data para a fundação da nova en-
tidade, já com o nome de Sociedade 
dos Amigos da Marinha. A funda-
ção da SOAMAR-RIO foi presidida 
pelo Ministro da Marinha contan-
do com a presença de Amigos da 
Marinha e dos futuros membros da 
Diretoria da entidade, foi realizada 
no dia 18 de abril de 1979. A nova 
entidade teve como co-fundadores 

Presidente da SOAMAR-RIO, José Antonio de Souza Batista, com membros da diretoria 
e a presidente do SINDARIO, Marianne Lachmann

Presidente da SOAMAR-RIO com o Chefe da PEM, Vice-Almirante Savio, Tenente Melchisedech 
e o professor Schettine de Aguiar, membros da diretoria

Presidente da SOAMAR-RIO com o presidente do Tribunal Marítimo, Almirante Marcos Nunes

Presidente da SOAMAR-RIO com o Comandante do 1°DN , Vice-Almirante Puntel, Diretor da 
DPC, Vice-Almirante Lima Filho, Chefe da Procuradoria Especial da Marinha, Vice-Almirante 
Savio, Capitão dos Portos, CMG Alexandre, e o presidente do Centro de Capitães, Cmte Alvaro.

o Dr. Evandro Machado, a Profes-
sora Teresa Velho e os Amigos da 
Marinha presentes ao ato oficial.
 A SOAMAR-RIO foi cria-
da como uma instituição sem fins 
lucrativos, com duração indetermi-
nada, personalidade jurídica própria 
e sede e foro na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
cujas atividades regem-se pelas dis-
posições do seu Estatuto e das leis 
aplicáveis. Existem, atualmente, 53 
SOAMAR, com sede em cinquenta 
e três cidades do território nacional. 

Dentre as finalidades da SOAMAR-
-RIO, destacam-se congregar perso-
nalidades e instituições que tenham 
sido distinguidas com a Medalha 
Amigo da Marinha, ou condecora-
das pela Marinha do Brasil, ou tam-
bém, Oficiais da Marinha do Brasil 
da ativa e da reserva remunerada,  
ou reformados, que residam na ci-
dade do Rio de Janeiro. Para que o 
agraciado tenha a condição de as-
sociar-se a uma SOAMAR é neces-
sário que ele solicite sua inscrição. 

(SOAMAR-RIO ASCOM/ FM)
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50 anos da FEMAR

Salão de Artes da SOAMAR-RIO

Visita ao CIAAN Missa em homenagem a São Ivo 

Troca de Guarda no Monumento dos Pracinhas

Visitas do Presidente e Diretoria da SOAMAR-RIO a diversas Instituições

Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Barcelar Leal Ferreira, com
o presidente da SOAMAR-RIO, dra Carmen, Tenente Melchisedech e Silvio Campos Jorge.

Vera Figueiredo Presidente da SOAMAR-RIO com o Vice-Almirante Armando Bittencourt

Presidente da SOAMAR-RIO com membros de sua diretoria na visita 
ao Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval

SOAMAR-RIO promoveu, junto com a Procuradoria Especial da Marinha, missa em homenagem
a São Ivo, Padroeiro dos Advogados e Defensores, na Igreja de Santa Rita 

Presidente da SOAMAR-RIO com o Diretor do CIAW, Almirante Paulo Cesar Demby
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Entrevista com o presidente da SOAMAR-RIO, advogado José Antonio de Souza Batista

 José Antonio de Souza Ba-
tista é desde novembro de 2015 o 
presidente da Sociedade dos Ami-
gos da Marinha no Rio de Janei-
ro – Soamar-RJ. A solenidade de 
posse foi presidida pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacelar Leal 
Ferreira, e pelo então Comandante 
do 1º Distrito Naval, e hoje Almi-
rante de Esquadra, Luiz Henrique 
Carolli. Prestigiaram também a 
ocasião membros do Almiran-
tado e Oficiais Superiores, bem 
como Soamarinos e convidados.
 Em seu discurso de pos-
se, o presidente da entidade enfa-
tizou que pretende dinamizar as 
atividades da Soamar, fomentando 
junto à Sociedade a importância 
de contar com uma Marinha forte 
e a conscientização dos recursos 
do Mar e sobre a Amazônia Azul.
 Dentro das novas atividades, 
a Soamar passou a fazer parte do Sin-
da-Rio (Sindicato das Agências de 
Navegação Marítima e Atividades 
Afins do Estado do Rio de Janeiro).

FM - Qual sua ligação com a Ma-
rinha?
José Antonio - Meu pai, Jayme de 
Souza, foi funcionário do Arsenal 
de Marinha, exercendo a função 
de contramestre, e me levava aos 
eventos e passeios proporciona-
dos pela Instituição. Ele foi con-
siderado funcionário padrão, che-
gando a ganhar uma viagem em 
volta do mundo com a Marinha. 

FM - Você chegou a estudar em 
alguma Instituição da Marinha?
José Antonio - Eu e meus irmãos 
estudamos na Escola Técnica do 
Arsenal de Marinha (ETAM). Meu 
irmão, José Luiz de Souza Batista, 
ingressou posteriormente na Es-
cola de Guerra Naval, onde che-
gou ao posto de Capitão de Mar e 
Guerra. Seu último comando foi na 
Capitania dos Portos de Manaus.

Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Barcelar Leal Ferreira, 
com o presidente da SOAMAR-RIO, José Antonio de Souza Batista

FM - Quando você saiu da Escola 
Técnica do Arsenal?  
José Antonio - Quando saí da es-
cola técnica e terminei o segundo 
grau, ingressei na Faculdade Bra-
sileira de Ciências Políticas. For-
mei-me em direito, em 1974, e fui 
convidado para trabalhar no escri-
tório do advogado Paulo Goldrajch. 

FM - E quando você exerceu a pro-
fissão de jornalista?
José Antonio - Antes de traba-
lhar como advogado fui para o 
Jornal dos Sports com o jornalista 
Adolfo Martins. Posteriormente 
fui para o Diário de Notícias sen-
do editor do caderno de educa-
ção, até o jornal acabar em 1978.

FM - Sei que você também teve 
uma experiência gratificante na área 
política, em que setores?
José Antonio - Em 1983, parei de ad-
vogar para ser nomeado Subsecretá-
rio de Estado e Habitação do gover-
no Brizola, onde desenvolvi projetos 
de moradias populares. Em 1986, 
fui convidado pelo prefeito Saturni-
no Braga para assumir a Secretaria 
de Agricultura e Abastecimento até 
1987, quando retornei a advocacia.
 
FM - Sei que você é Adesguiano. 
Quando fez o curso?
José Antonio - Fiz o curso da 
ADESG/RJ em 2000, sendo esco-
lhido o representante da turma e 
na formatura fui o orador. Poste-

riormente fiquei como advogado 
da ADESG por mais de 10 anos, 
tendo recebido a Medalha do Méri-
to Adesguiano. Na época trabalhei 
com o Almirante Edesio Nunes Ara-
ripe que era o delegado na ocasião.

FM - E sua experiência como sindi-
co de shopping?
José Antonio - Realmente fui sindi-
co do Shopping Downtown de 2010 
a 2012.

FM - É verdade que você já ganhou 
um prêmio como empresário?
José Antonio - Sim, em 2011 fui 
eleito um dos empreendedores do 
ano na Barra da Tijuca.

FM - E como você chegou à SOA-
MAR-RIO?
José Antonio - Ingressei na SOA-
MAR em 2001, tendo exercido o car-
go de Vice-presidente na gestão do 
Marcio Prado Maia e posteriormen-
te no mesmo cargo na administração 
do Silvio Campos. Em 05 de novem-
bro de 2015 fui eleito presidente. 

FM - Quais são as suas metas para 
o desenvolvimento da SOAMAR-
-Rio?
José Antonio - Estou começando a 
desenvolver um maior intercâmbio 
entre os demais soamarinos espa-
lhados por todo território nacional. 
Precisamos também incrementar a 
renovação de nosso quadro social 
trazendo outras pessoas simpatizan-
tes com a nossa Marinha. Precisa-
mos também incrementar nossa área 
de comunicação para que os não 
associados saibam dos nossos obje-
tivos e o que já podemos proporcio-
nar. Vamos buscar novos convênios.
 Entrevista concedida ao 
Editor da FM, o jornalista Luiz Car-
los Pereira Coelho, na sede da So-
ciedade dos Amigos da Marinha no 
Rio de Janeiro, na Av. Rio Branco, 
43 – 10º andar – Centro – Rio de 
Janeiro/RJ | Tel.: (21) 2253-5335.

Faça parte da SOAMAR-RIO
Preencha o formulário de cadastramento no site 

da SOAMAR-RIO e siga as instruções
 que estão no arquivo.

www.soamar-rio.com.br
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Diretoria da SOAMAR-RIO na Escola Naval nas Comemorações da Batalha Naval do Riachuelo

11° Festival Âncora Social na Casa do Marinheiro

Almoço do SINDARIO em homenagem ao Agente Marítimo

Diretor do DPC, Vice-Almirante Lima Filho, com o presidente e membros da diretoria da 
SOAMAR-RIO

Presidente e membros da diretoria da SOAMAR-RIO

Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Júnior com o presidente da SOAMAR-RIO

Almirante de Esquadra Paulo Cesar Quadros Küster com o Diretor do DPC, Vice-Almirante Lima 
Filho, a presidente do SINDARIO, Marianne Lachmann, e o presidente da SOAMAR-RIO

Vice-Presidente do Centro de Capitães da Marinha Mercante, Capitão-de-Longo-Curso Francisco 
Cesar Monteiro Gondar, entrega ao Almirante Lucio Franco de Sá Fernandes uma placa em home-

nagem pela passagem dos 50 anos de fundação da FEMAR, instituição que ele preside

Vice-Almirante Leonardo Puntel com o presidente da SOAMAR-RIO
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Escola Superior de Guerra comemora seu 67º Aniversário

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) completou, no dia 20 de 
agosto de 2016, o 67º aniversá-
rio de sua criação. As comemora-
ções tiveram início no dia 24 com 
um café da manhã festivo, passeio 
ecológico, pista de orientação e al-
moço de confraternização. Já no 
dia 26, a programação contou com 
uma solenidade militar alusiva à 
data, ocorrendo, na oportunidade, 
a imposição da Medalha do Mé-
rito Marechal Cordeiro de Farias.
 Após o café da manhã 
festivo, os estagiários, os civis 
e militares do efetivo da Esco-
la e seus familiares puderam op-
tar entre o passeio ecológico e a 
pista de orientação. As atividades 
ocorreram simultaneamente e, 
após as premiações, foi realiza-
do o Almoço de Confraternização.
 A solenidade militar iniciou-
-se com a chegada do Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, acom-
panhado do Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 

Rodrigues Filho, e do Secretário 
Geral do Ministério da Defesa, Ge-
neral de Exército Joaquim Silva e 
Luna, representando o Ministro de 
Estado da Defesa, Raul Jungmann.
 Após o canto do Hino Na-
cional e deslocamento do Pavilhão 
Nacional, foi realizada à imposição 
da Medalha do Mérito Marechal 
Cordeiro de Farias (MMMCF). 
Criada em 1983, em homenagem 
ao insigne Marechal Oswaldo 
Cordeiro de Farias, primeiro Co-
mandante da ESG, a condecoração 
destina-se a preitear os integrantes 
da Escola, seus ex-comandantes, 
personalidades nacionais ou estran-
geiras, de reconhecida competên-
cia e notável saber, pelos serviços 
de caráter relevante como tal reco-
nhecidos e considerados na forma 
disciplinada por seu regulamento, 
bem como corporações militares e 
instituições civis, nacionais ou es-
trangeiras, que tenham se tornan-
do credoras da homenagem espe-
cial da Escola Superior de Guerra.
 Na sequência, o Brigadeiro 
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Rodrigues Filho, durante a leitura 
da Ordem do Dia alusiva à data, 
destacou a credibilidade obtida pela 
ESG na realização de suas atribui-
ções, considerando esta como o 
resultado do desempenho dos re-
cursos humanos que integram a 
instituição. Em suas palavras, o 
Comandante ressaltou o grande 
passo dado pela Escola ao alcançar 
o nível de pós-graduação lato sen-
su em quatro cursos ministrados e 
o contínuo aprimoramento que ob-
jetiva criar o programa de pós-gra-
duação stricto sensu nos campos 
da Segurança Nacional e Defesa.
 Prestigiaram a solenidade o 
Diplomata Marcílio Marques Mo-
reira, Ex-Ministro da Economia, Fa-
zenda e Planejamento; o General de 
Exército Oswaldo de Jesus Ferreira, 
Chefe do Departamento de Enge-
nharia e Construção; o Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Raul Botelho, Chefe 

do Estado-Maior da Aeronáutica; 
o Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos 
Vuyk Aquino, Diretor-Geral do De-
partamento de Controle do Espaço 
Aéreo; o Tenente-Brigadeiro do Ar 
Antonio Carlos do Egito do Amaral, 
Diretor-Geral do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial; 
o Tenente-Brigadeiro do Ar José 
Magno Resende Araújo, Secretário 
da Secretaria de Economia e Fi-
nanças da Aeronáutica; o Tenente-
-Brigadeiro do Ar Ricardo Macha-
do Oliveira, Secretário de Pessoal, 
Ensino, Saúde e Desporto do Minis-
tério da Defesa; o General de Exér-
cito Pedro Luis de Araujo Braga; os 
Ex-Comandantes da ESG, General 
de Exército José Benedito de Barros 
Moreira, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Carlos Alberto Pires Rola e Tenen-
te-Brigadeiro do Ar Antonio Gomes 
Leite Filho, e demais autoridades.
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FAB comemora na Base Aérea de Brasília
o Dia da Intendência

 A Base Aérea de Brasília ce-
lebrou, em 23 de agosto, o Dia da In-
tendência com uma cerimônia mili-
tar presidida pelo Diretor de Ensino 
da Aeronáutica e Comandante-Ge-
ral do Pessoal, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Antônio Carlos Moretti Ber-
mudez. A solenidade contou com 
a presença de autoridades e re-
presentantes de diversas unidades 
da Força Aérea Brasileira (FAB).
 A reestruturação da insti-
tuição e desafios de administração 
no cenário de cortes orçamentários 
foram alguns dos temas discutidos 
durante as comemorações. “Nós 
estamos trabalhando na reestru-
turação da Força Aérea para au-
mentar a eficiência e dar mais ce-
leridade à instituição”, destacou o 
Brigadeiro intendente Paulo Maurí-

cio Jaborandy de Mattos Dourado.
 Em mensagem, o Diretor 
de Intendência, Major-Brigadeiro 
Vilmar Gargalhone Corrêa desta-
cou que a FAB conta com oficiais 
focados no alto desempenho da 
administração, estudando e pes-
quisando processos que otimizam 
recursos. O oficial-general tam-
bém apontou os desafios enfren-
tados na administração pública.
 “A cada ano, somos pressio-
nados pela redução do Orçamento e 
dos efetivos das Organizações, que 
se constituem em importantes de-
safios a serem superados dia após 
dia, através de planejamento e exe-
cução atenta as condições que mu-
dam rapidamente o cenário e de um 
efetivo controle, alterando o rumo 
quando necessário”, ressaltou.
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Unidades da FAB realizam solenidades
em comemoração ao Dia da Intendência

 A Intendência da Aeronáuti-
ca comemorou, no dia 23 de agosto, 
71 anos de criação. Diversas unida-
des realizaram solenidades e even-
tos esportivos para celebrar a data.
 Rio de Janeiro - Na ma-
nhã do dia 23 de agosto, foi re-
alizada no Depósito Central de 
Intendência, a solenidade militar 
alusiva ao Dia da Intendência. O 
evento foi presidido pelo Coman-
dante do Sétimo Comando Aéreo 
Regional, Major-Brigadeiro do 
Ar Waldeísio Ferreira Campos. 
 Durante a cerimônia, a 
Base Aérea de Boa Vista (BABV) 
recebeu o prêmio “Destaque na 
Gestão de Subsistência”, que tem 
o objetivo de reconhecer a organi-
zação militar que obteve o melhor 
desempenho na Gestão de Subsis-
tência do Comando da Aeronáu-
tica, durante o período de um ano.
 Anápolis - Na cerimô-
nia do Dia da Intendência na Base 
Aérea de Anápolis (BAAN) fo-
ram entregues os troféus e meda-
lhas aos militares vencedores do 
Torneio de Futebol Society re-
lativo à Semana da Intendência.
 Santos - Em comemora-
ção ao Dia da Intendência e com 
o objetivo de promover a integra-
ção entre os militares e valorizar os 
serviços prestados pela Intendên-
cia da Aeronáutica, a Base Aérea 
de Santos (BAST) realizou, de 15 
a 19 de agosto, o Torneio Acantus, 
com várias competições esportivas: 
corrida de revezamento 6X400m, 
futebol, voleibol, corrida “cross 

country” e maratona intelectual. 
A unidade também realizou uma 
cerimônia militar alusiva à data.
 São Paulo - Em homena-
gem à data, o Diretor do Núcleo 
do Hospital de Força Aérea de São 
Paulo (NuHFASP), Coronel Médi-
co Eliezar de Jesus Ferreira, reali-
zou plantio de uma muda de Acan-
tus acompanhado dos Intendentes 
do Hospital. “O ato representa o 
reconhecimento do trabalho de to-
dos os Intendentes que aqui já pas-
saram, e que com seus esforços e 
dedicação, colaboraram para o cres-
cimento do NuHFASP que conhe-
cemos hoje”, ressaltou o Diretor.
 São José dos Campos - O 
Vice-Diretor do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), Major-Brigadeiro En-
genheiro Fernando César Pereira 
Santos presidiu a cerimônia mili-
tar alusiva ao Dia da Intendência. 
A solenidade, realizada na Praça 
Santos Dumont, contou com a pre-
sença de Oficiais Generais, Dire-
tores, Chefes, Comandantes, entre 
outras autoridades, e o efetivo mi-
litar da Guarnição de Aeronáutica.

 Especialidade
 A Intendência é uma área 
de atuação multidisciplinar, que 
abrange atividades afetas ao di-
reito, à administração, à con-
tabilidade, às finanças e à ges-
tão de projetos. Também está 
presente em situações de ajuda 
humanitária, calamidade pública 
e até mesmo em áreas de conflito.
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Universidade da Força Aérea sedia evento do MD
e do Conselho Internacional do Esporte Militar

 O Ministério da Defesa e o 
Conselho Internacional do Espor-
te Militar (CISM) apresentaram à 
imprensa, militares e atletas de alto 
rendimento das Forças Armadas, 
um panorama do trabalho das ins-
tituições no suporte aos esportistas. 
O evento foi realizado no dia 07 de 
agosto, na Universidade da Força 
Aérea (UNIFA), Rio de Janeiro.
 O papel do esporte na busca 
da paz e da união entre as Nações 
foi destacado em todos os pronun-
ciamentos. “O esporte antecipa o 
que às vezes é negado nas relações 
no mundo, que é o respeito mútuo, 
o compartilhamento. Mas dese-
jamos que o sonho de um mundo 
melhor seja realidade”, disse o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann.
 O presidente do CISM, Coro-
nel Abdulhakeem Alshano, lembrou 
que a primeira medalha do Brasil nos 
Jogos Olímpicos Rio 2016 foi con-
quistada pelo Sargento do Exército, 
Felipe Wu, que faz parte do Progra-
ma de Alto Rendimento das Forças 
Armadas. “Mas não se trata apenas 
de índice olímpico, é também so-
bre fair play (jogo limpo) e usar o 
esporte como ferramenta para pro-
mover a paz”, destacou o Coronel.
 Na ocasião, foi realizada a 
imposição da Medalha da Ordem 
do Mérito CISM a algumas perso-
nalidades, entre elas o Ministro da 

Defesa, Raul Jungmann, e os Co-
mandantes da Marinha, do Exérci-
to e da Aeronáutica. A medalha é 
concedida às pessoas que tenham 
contribuído para o desenvolvimen-
to do esporte nas Forças Armadas.
 O Ministério da Defesa 
também realizou entrega de meda-
lhas aos integrantes do CISM. Eles 
foram agraciados com a Medalha 
Mérito Desportivo Militar, desti-
nada a militares brasileiros que te-
nham se destacado em competições 
ou a brasileiros e estrangeiros que 
tenham prestado relevantes servi-
ços ao desporto militar do Brasil.
 O encontro marcou ainda 
a abertura do Clube CISM, locali-
zado na própria UNIFA, e que vai 
funcionar durante a Olímpiada no 
Rio como um ponto de encontro 
oficial para atletas militares brasi-
leiros e estrangeiros. O espaço con-
ta com um centro de mídia, a cargo 
do Conselho, onde serão realizadas 
coletivas de imprensa, encontros 
e entrevistas com atletas militares 
e que também divulgará os resul-
tados da participação dos atletas 
militares nas provas olímpicas.
 Ao final do evento, a 
Banda de Música dos Fuzilei-
ros Navais fez uma apresentação 
com repertório de canções tra-
dicionais brasileiras como Asa 
Branca e Aquarela do Brasil.
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Comandante da Aeronáutica visita no RJ
Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, visitou em 20 
de agosto a Sala Master de Coman-
do e Controle, instalada no Centro 
de Gerenciamento da Navegação 
Aérea (CGNA), no Rio de Janei-
ro. O coordenador da sala, Briga-
deiro do Ar Luiz Ricardo de Souza 
Nascimento, e o Chefe do CGNA, 
Coronel Luiz Roberto Barbosa Me-
deiros, detalharam como está sen-
do conduzida a operação neste fi-
nal de Jogos Olímpicos Rio 2016, 
quando há um aumento da carga de 
tráfego aéreo. A expectativa é que 
o dia 22 de agosto, um dia após a 
cerimônia de encerramento dos Jo-
gos Olímpicos, concentre a maior 
quantidade de movimentos aéreos 
no Aeroporto Internacional do Ga-
leão. Esse aumento é decorrente do 
regresso de chefes de Estado, dele-
gações de atletas, família olímpica 
e turistas aos seus países de origem.
 O Comandante da Aero-
náutica destacou que o trabalho 
de coordenação realizado na Sala 
Master, que envolve órgãos públi-
cos e agências governamentais que 
possam ter alguma influência sobre 
os voos dos Jogos Olímpicos, é fru-
to de planejamento e treinamento. 
“A Sala Master e o CGNA são um 
exemplos de trabalho bem feito, de 
treinamento, de dedicação 24 ho-
ras por dia, sete dias da semana. É 
uma satisfação e um orgulho muito 
grande saber que todo esse trabalho 

faz parte da Força Aérea”, obser-
vou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 A integração nas áreas de 
defesa aérea e o controle de tráfe-
go aéreo também foram elogiados 
pelo comandante. Segundo ele, a 
interação e os treinamentos no Ins-
tituto de Controle do Espaço Aéreo 
(ICEA), em São José dos Campos, 
trouxeram um resultado positivo. 
"O legado é indiscutível, uma me-
lhoria da qualidade do nosso con-
trole do espaço aéreo e também da 
defesa do nosso território", come-
mora. Brigadeiro Rossato também 
comentou sobre o índice de pontua-
lidade dos voos - em torno de 95%, 
mesmo com as áreas de exclusão 
ativadas, fechamento do Aeroporto 
Santos Dumont durante algumas 
provas e com aumento do volume 
de tráfego. "Isso é uma das gran-
des satisfações que nós temos, que 
os estudos que foram feitos, que os 
planejamentos se confirmaram na 
prática. Então, é a demonstração 
da evolução dos nossos equipa-
mentos e dos nossos militares que 
trabalham nessa área", acrescenta. 
 Para os Jogos Paralímpicos, 
o Comandante da Aeronáutica as-
segura que o trabalho continua. 
"A conduta da FAB será a mes-
ma que vem sendo mantida des-
de o início dos Jogos Olímpicos. 
Só termina essa missão no dia 
que o último atleta paralímpi-
co tiver saído do Brasil", finaliza.
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FAB é destaque em prêmio de educação à distância e gestão de talentos

 A Força Aérea Brasileira 
foi destaque em uma cerimônia que 
premiou boas práticas de educação 
à distância e gestão de habilidades 
profissionais. O Prêmio Learning & 
Performance Brasil, entregue pelo 
Instituto Learning & Performance e 
Micropower, teve como patrono, na 
edição 2016-2017, o Major-Briga-
deiro Marcelo Kanitz Damasceno, 
Chefe do Gabinete do Comandante 
da Aeronáutica. A entrega do prê-
mio aconteceu nas dependências 
do Hotel Renaissance, em São 
Paulo (SP), no dia 08 de agosto, e 
um dos vencedores foi o Instituto 
de Logística da Aeronáutica (ILA).
 O Major-Brigadeiro Dama-
sceno é o 12º patrono escolhido e o 
primeiro representante do setor pú-
blico. Segundo ele, as áreas de atua-
ção da empresa que oferece o prêmio 
estão em consonância com ativi-

dades que já são bastante exploradas 
na Força Aérea Brasileira (FAB).
 Ele explica que o e-learn-
ing, ou seja, o ensino a distância, é 
feito pelo ILA, para levar capaci-
tação a todos os militares da FAB 
no território nacional; e a avalia-
ção de performance é a atividade 
desenvolvida pelas comissões de 
promoção de oficiais e graduados. 
"Eu entendo que represento a so-
matória de esforços entre as Forças 
Armadas, mais especificamente a 
Aeronáutica, representando o fun-
cionalismo público federal, e o 
setor privado, todos nós com o in-
tuito comum de construir um Bra-
sil melhor", avalia o homenageado.
 Em edições anteriores do 
prêmio, já receberam o mesmo re-
conhecimento personalidades como 
o empresário Jorge Gerdau, em 
2015, além de Ozires Silva, um dos 

Foto:C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

criadores da Embraer. Ele reforça a 
ideia de fortalecimento de laços en-
tre as iniciativas pública e privada 
para o desenvolvimento do País. Se-
gundo Ozires, que também foi Min-
istro da Infraestrutura (1990-1991) 
e Presidente da Petrobras (1986-
1988), foi esse tipo de parceria que 
possibilitou a criação da empresa 
que hoje é a terceira maior indús-
tria de aeronaves do mundo. "Por 
que não podemos trabalhar juntos? 
China e Coreia do Sul são exemplos 
de sucesso da contemporaneidade 
desse trabalho conjunto", afirma.
 O CEO do Instituto Learn-
ing & Performance e Micropower, 
Francisco Antonio Soeltl, explica 
que a parceria com a FAB começou 
quando ele foi convidado a conhecer 
o ILA e percebeu que ambos os la-
dos teriam a sair ganhando a partir da 
troca de experiências. Ele também 
destacou os esforços do Major-Bri-
gadeiro Damasceno, principalmente 
no período em que esteve à frente do 
Quarto Comando Aéreo Regional 
(IV COMAR), para se aproximar do 
empresariado local. "Tivemos uma 
grande surpresa ao conhecer algu-
mas instalações aqui no estado de 
São Paulo e ver quanta coisa está sen-
do feita pela FAB", conta Francisco.
 Além do patrono do prê-
mio, a Força Aérea Brasileira tam-
bém esteve representada entre 
os agraciados. O ILA foi um dos 
grandes vencedores, devido a sua 
atuação na área de educação à dis-
tância. Hoje, a organização oferece 
50 cursos anuais e 40% deles estão 
no ambiente virtual, abrangendo, 
assim, militares da FAB de todo o 
País. "Alfred Marshall disse que o 
mais valioso dos capitais é aquele 
investido nos seres humanos; e o 
ILA já faz isso, com excelência, 
e essa parceria com o Learning & 
Performance e MicroPower vai fo-
mentar ainda mais nossa atuação", 
afirma o Comandante do ILA, 
Coronel Marcos Dias Marschall.


