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Casa da FEB comemora 72 Anos do Desembarque 
da Força Expedicionária Brasileira na Itália

 Os 72 Anos do Desembar-
que  da  Força Expedicionária Bra-
sileira na Itália foram comemorados 
no dia 21 de julho na Casa da FEB, 
Rio de Janeiro. Em 16 de julho de 

1944, a exatos 72 anos desembar-
caram em Nápoles os primeiros 
soldados dos 25 mil que o Brasil 
mandou para ajudar a derrotar o na-
zifascismo na 2ª Guerra Mundial.

Michel Temer revoga decreto que retira poderes 
de Comandantes Militares

 O Vice-Presidente da Repú-
blica em exercício do cargo de Presi-
dente da República, Michel Temer, 
revogou no dia 1º de julho o decreto 
n° 8.415/2015, de setembro de 2015, 
que retirava dos comandantes mili-
tares as competências para edição de 
medidas relativas ao pessoal militar.
 O decreto em questão de-
legava ao Ministério da Defesa 
a atribuição de assinar atos rela-

tivos ao pessoal, como: a trans-
ferência para a reserva, a re-
forma de oficiais da ativa e da 
reserva e a promoção de oficiais.
 A cerimônia de revogação 
contou com a presença dos Ministros 
Raul Jungmann, da Defesa; Eliseu 
Padilha, da Casa Civil; Alexandre 
de Moraes, da Justiça e Cidadania; 
e dos três Comandantes Militares.
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FAB comemora os 143 anos 
de Alberto Santos Dumont
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 A solenidade contou com 
a presença do Presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
Ministro Ricardo Lewandowski, 
e do Comandante da Aeronáuti-
ca, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, entre outras 
autoridades militares e civis. A 
Medalha Mérito Santos Dumont

foi criada em 1956, durante as co-
memorações do cinquentenário 
do voo do 14 Bis e representa um 
reconhecimento aos militares que 
se destacaram no exercício da pro-
fissão, aos cidadãos brasileiros e 
estrangeiros que tenham prestado 
notáveis serviços ao País e, tam-
bém, a organizações e instituições.

(CECOMSAER/ FM)

Comitiva da Academia Militar da Rússia 
visita a Escola de Guerra Naval

 No dia 06 de julho, a Escola 
de Guerra Naval, no Rio de Janeiro, 
recebeu a visita do subcomandan-
te da Academia Militar do Estado-
-Maior Geral das Forças Armadas 
da Rússia, General de Divisão Kim 
Alexey Rostislavovich, acompa-
nhado de dois Oficiais integrantes 

da Academia e um Oficial tradutor.
 Na ocasião, foi realizada 
uma palestra institucional da EGN, 
com foco na estrutura dos cursos 
de Estado-Maior, enfatizando o 
Curso de Política e Estratégia Ma-
rítimas nas áreas de estudos e pes-
quisas desenvolvidas pela Escola.
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Reencontro de gaúchos na ANVFEB
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 Durante as comemora-
ções dos 72 anos do Desembar-
que da Força Expedicionária na 
Itália, nosso editor, jornalista 
Luiz Carlos Pereira Coelho, re-
encontrou dois conterrâneos, 

Marco Antônio Tronca e Maj 
PMRS Jorge Emerson Ribas de 
Lima que receberam na ocasião, 
a “Medalha Marechal Mascarenhas 
de Morais”. Aos dois ilustres gaú-
chos os parabéns da Folha Militar.

Ministro da Defesa visita 
Comando Militar do Nordeste

 O Ministro de Estado da 
Defesa, Raul Jungmann, esteve 
no Comando Militar do Nordes-
te (CMNE), no dia 08 de junho, 
para verificar as atividades da 
Operação Pipa e das obras de 
transposição do Rio São Fran-
cisco. A visita foi acompanhada 
pelo Chefe do Departamento de 
Engenharia e Construção, Gene-
ral de Exército Oswaldo de Jesus 
Ferreira, e diversas personalida-
des do segmento civil da socieda-
de também estiveram presentes.

(CCOMSEX/ FM)

 O Comandante Militar do 
Nordeste, General de Exército 
Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, e 
o Comandante do 1º Grupamento 
de Engenharia (1º Gpt E), Gene-
ral de Brigada Daniel de Almeida 
Dantas, apresentaram aspectos 
gerais sobre o andamento da Ope-
ração Pipa e das obras de transpo-
sição, bem como sobre a previsão 
de perfuração de 2.500 poços arte-
sianos, que auxiliarão o Programa 
Emergencial de Abastecimento 
de Água no semiárido brasileiro.
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Presidente Michel Temer assina decretos 
de promoção e movimentação de oficiais generais

 O Ministro Raul Jungmann 
reuniu-se, no dia 27 de julho, com 
o Presidente em exercício, Michel 
Temer, para assinatura de dois de-
cretos – um sobre promoção de 
oficiais generais e outro sobre mo-
vimentação de generais. Os atos 
estão autorizados desde o domin-
go (31). O decreto que oficializa 
a promoção de oficias generais da 
Marinha, Exército e Aeronáutica 
trará os nomes de 32 oficiais ge-
nerais do Exército e dois da Aero-
náutica. A Marinha terá apenas ofi-
ciais generais em movimentação.
 Na Força Terrestre, três 
oficiais serão promovidos a gene-
ral de Exército (último posto da 
carreira), dez oficiais ascenderão 
a general de Divisão e outros 19 
ao posto de general de Brigada. 

Já na Força Aérea serão promovi-
dos um tenente brigadeiro (último 
posto) e um brigadeiro intendente.
 Os oficiais generais das três 
Forças promovidos em março, e 
agora em julho, receberão os cum-
primentos do Presidente Temer, em 
uma cerimônia marcada para o dia 
03 de agosto, no Palácio do Planalto.
 Estiveram presentes na reu-
nião de assinatura dos decretos o 
Comandante da Marinha do Brasil, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira; o Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas; e o Comandante da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, além dos ministros da 
Casa Civil, Eliseu Padilha; e do Ga-
binete de Segurança Institucional 
(GSI), General Sergio Etchegoyen.

Ministro Raul Jungmann abre encontro de estudos de defesa

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou no dia 06 
de julho, no auditório da reitoria 
da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), da abertura da 
nova edição do Encontro Nacional 
da Associação Brasileira de Estu-
dos de Defesa (IX ENABED). O 
tema do encontro, que reúne alu-
nos de graduação em Relações In-
ternacionais, pós-graduação em 
diversos outros cursos, professores 
e pesquisadores nacionais e estran-
geiros, é "Forças Armadas e So-
ciedade Civil: atores e agendas da 
Defesa Nacional no século XXI".
 Durante a abertura do even-
to, Jungmann anunciou que, ainda 
em 2016, será lançada a segunda 
chamada do Programa Álvaro Al-
berto - uma parceria entre o Minis-
tério da Defesa e o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq). "Teremos 
quatro linhas de pesquisa: operações 
de paz, economia de defesa, entorno 
estratégico brasileiro e defesa e so-
ciedade", disse o ministro da Defesa.
 O ministro declarou que já 
iniciou tratativas junto à Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) para a re-
alização da quarta edição do Pró-De-

fesa. "Vamos também refletir sobre 
possíveis mecanismos que resultem 
em uma melhor coordenação entre 
o Pró-Defesa e o Programa Álvaro 
Alberto", afirmou. O objetivo do 
Pró-Defesa é fomentar a pesquisa, 
por meio da concessão de bolsas de 
estudos, de temas de interesse para 
a segurança internacional e a defesa 
nacional. O objetivo do Pró-Defesa 
é fomentar a pesquisa, por meio da 
concessão de bolsas de estudos, de 
temas de interesse para a Segurança 
internacional e a Defesa Nacional.
 Raul Jungmann lembrou 
ainda que, desde a criação do Mi-
nistério da Defesa (MD), há 17 
anos, houve avanços significativos. 
"Há algo a se comemorar, primei-
ro, porque o ministério permite uma 
integração e articulação, sem prece-
dentes, entre civis e militares. Defe-
sa no Brasil é destino, não é escolha. 
Um país que tem 200 milhões de 
habitantes, 8,5 milhões de quilôme-
tros quadrados e 4,5 milhões de qui-
lômetros quadrados de águas juris-
dicionais, não pode escolher ter, ou 
não ter, Defesa", afirmou Jungmann.
 O ministro propôs ainda à 
Associação Brasileira de Estudos 
de Defesa (Abed) que realize, em 
2017, o seu primeiro evento in-

Foto: Tereza Sobreira/M
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ternacional, com o apoio do MD. 
"Está na hora de ampliarmos a dis-
cussão e a participação com ou-
tros países", ressaltou o ministro.
 Já o presidente da Abed, 
Alexandre Fuccille, afirmou que 
a reflexão acadêmica pode con-
tribuir com a defesa nacional. 
"O que se avançou até aqui é ine-
gável", comentou o dirigente.
 Cerca de 500 pessoas parti-
cipam do encontro, que ocorre em 
Florianópolis, na UFSC, até o dia 8 
de julho. A Abed é uma sociedade 
acadêmica, civil e sem fins lucrati-
vos, voltada para os estudos ligados 

à Defesa Nacional e à Segurança 
Internacional. Criada em 2005, ao 
longo de 11 anos, a Associação já 
promoveu dezenas de encontros 
estaduais e regionais, além de oito 
eventos nacionais. Nesta edição, 
o ENABED apresentará trabalhos 
em sete áreas: Ciência, Tecnolo-
gia, Indústria e Gestão de Defesa; 
Ensino, Formação Profissional e 
Pesquisa em Defesa; Estudos Estra-
tégicos; Família, Gênero e Forças 
Armadas; Forças Armadas, Esta-
do e Sociedade; História Militar; 
Segurança Internacional e Defesa.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Flávio Augusto Corrêa Basílio assume Secretaria de Produtos de Defesa

 Tomou posse no dia 28 de 
junho o novo secretário de Produ-
tos de Defesa (Seprod), o econo-
mista Flávio Augusto Corrêa Ba-
sílio, sucedendo o brigadeiro José 
Augusto Crepaldi Affonso, que 
ocupava o cargo interinamente. 
O Ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, presidiu a cerimônia, reali-
zada no Salão Nobre do Ministério.
 Flávio Basílio iniciou seu 
discurso indagando o porquê as na-
ções ainda demandam papel moeda, 
mesmo com o fim do Sistema de 
Bretton Woods, que em 1944 garan-
tiu o gerenciamento econômico in-
ternacional. Para o secretário, a res-
posta para a questão está baseada na 
solidez fiscal e no poderio militar.

 "O poderio militar de uma 
nação e a credibilidade de suas 
forças armadas asseguram a con-
fiança intrínseca por parte dos 
agentes de que o governo continu-
ará aceitando moeda como meio 
de pagamentos de impostos", res-
pondeu o secretário da Seprod.
 Basílio destacou que 
sua gestão será ancorada no co-
mércio exterior, na obtenção de 
fontes de fomento e financia-
mento para o setor e em estraté-
gias para que as Forças Arma-
das adquiram produtos de defesa.
 "Estamos empreenden-
do valiosos esforços para incluir 
o Ministério da Defesa (MD) nas 
pautas de discussões da Câmara de 
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Comércio Exterior (Camex). Preci-
samos focar no desenvolvimento e 
no maior acesso a instrumentos de 
financiamento e de garantias por 
parte da indústria, e por fim, esta-
belecer medidas estáveis de obten-
ção de produtos por parte das For-
ças Armadas", afirmou o secretário.
 O secretário-geral ao dar 
boas-vindas ao novo secretário de 
Produtos de Defesa e agradecer o 
empenho e trabalho do substituto, 
brigadeiro Crepaldi, disse que os 
meios materiais são indispensáveis 
para que a Marinha, o Exército e 
a Aeronáutica cumpram sua mis-
são constitucional com a defesa do 
País. "As Forças Armadas só po-
derão proteger a nação com equi-
pamentos adequados e suficientes, 
e se tiverem garantidos sua com-
pleta formação e seu permanen-
te preparo", destacou o general.
 Silva e Luna ressaltou ainda 
que o Ministério da Defesa se orga-
niza para interagir com outros mi-
nistérios, com o congresso nacional, 
os órgãos de controle, a base indus-
trial de defesa, a mídia e a sociedade.
 Participaram da cerimônia, 
o secretário-geral do MD, general 
Joaquim Silva e Luna, o chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, almirante Ademir Sobri-
nho; o comandante-em-chefe da Es-
quadra, almirante Bento Costa Lima 
Leite de Albuquerque Júnior, repre-

sentando o Comandante da Mari-
nha; o Chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica, Brigadeiro Raul Bo-
telho, representando o Comandante 
da Força Aérea; além de secretá-
rios do MD, embaixadores, adidos 
militares, parlamentares, e repre-
sentantes da indústria de defesa.

 Perfil
 Doutor em economia, Flávio 
possui experiência nas áreas de ma-
croeconomia, economia monetária, 
economia internacional, economia 
bancária e econometria. Foi gestor 
de riscos do Banco do Brasil, onde 
trabalhou com regulação bancá-
ria, modelagem interna de risco de 
mercado, crédito e operacional e na 
implementação de Basileia II e III.
 O secretário foi professor 
da Universidade de Brasília (UnB), 
onde lecionou as disciplinas de ma-
croeconomia II, introdução à eco-
nomia e economia brasileira. Rece-
beu da UnB, em 2012 e em 2014, 
o prêmio pesquisador parceiro da 
imprensa. Ainda no plano acadê-
mico, é professor titular do Centro 
Universitário UDF e do mestrado 
em Direito da mesma instituição. 
Possui artigos publicados nos prin-
cipais periódicos do país e capítulos 
de livro no país e no exterior. Além 
disso, é organizador do livro Ma-
croeconomia do Desenvolvimento.
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Defesa realiza estágio preparatório para militares do 25° CONTBRAS

 O Ministério da Defesa 
(MD), por intermédio da subchefia 
de Operações de Paz, realiza essa 
semana estágio preparatório para os 
chefes e comandantes de Estados-
-Maiores do 25° Contingente Brasi-
leiro de Força de Paz da Missão das 
Nações Unidas para Estabilização 
no Haiti (Minustah). São 30 mili-
tares da Marinha, Exercito e Aero-
náutica que participam do encontro.
 Os integrantes da missão 
irão conhecer a estrutura do Minis-
tério da Defesa, as atribuições da 
Pasta, e receber informações sobre 
a situação política, econômica e 
social do País. O chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), Almirante Ademir 
Sobrinho, alertou sobre os conheci-
mentos técnicos repassados. “Esse 
estágio tem dois grandes objetivos: 
informar sobre toda a legislação, 
toda parte política e procedimentos 
para atuação no Haiti, além de apre-
sentar os integrantes da missão e es-
tabelecer desde já relações de ami-
zade. Esse é o momento de manter 
relações firmes de camaradagem e 
confiança mútua”, concluiu Ademir. 
 O Chefe de Operações 
Conjuntas (CHOC) do MD, Ger-
son Menandro, deu boas-vindas 
ao grupo e falou sobre a importân-
cia da missão e seus treinamentos. 
“Vocês são privilegiados, o con-
teúdo que terão após a missão de 
paz, será muito mais rico. A nossa 
missão é a defesa da Pátria, acre-
ditem na preparação que vocês 

estão iniciando”, disse o general.
 Menandro também falou 
sobre o Centro Conjunto de Opera-
ções de Paz do Brasil (CCOPAB). 
“É um órgão de excelência que 
sempre inclui algo diferente. Não 
tem contingente igual ao anterior. 
O Exercício Avançado de Opera-
ções de Paz (EAOP) que vocês vão 
fazer próximo à viagem, por exem-
plo, não será igual ao anterior, es-
tará totalmente adaptado à conjun-
tura política, econômica e social 
que irão encontrar lá”, ressaltou.
 O Chefe de Operações 
Conjuntas acrescentou ainda que 
o Haiti vive hoje uma situação de 
muita instabilidade, com problemas 
eleitorais e situações econômicas 
graves. “Acreditem que vocês se-
rão muito bem preparados. É uma 
oportunidade ímpar para exercerem 
a liderança e a capacidade de coor-
denação e controle. Os fundamen-
tos do Estado são frágeis e isso se 
reflete em todos os escalões e, prin-
cipalmente, na população. Prepa-
rem-se e preparem seus subordina-
dos”, afirmou o general Menandro.
 O conselheiro Christiano 
Sávio Figueirôa, da Divisão de Paz 
e Segurança Internacional (DPAZ) 
do Ministério das Relações Exterio-
res explicou a estrutura das Organi-
zações das Nações Unidas (ONU) e 
alguns dos seus órgãos principais, 
como o Conselho de Segurança 
(CSNU), Assembleia Geral, Conse-
lho Econômico e Social, Corte Inter-
nacional de Justiça e o Secretariado.

Foto: Tereza Sobreira
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 O Conselho de Segurança 
determina qual o mandato da Mi-
nustah, sua razão de ser e as tare-
fas básicas que os militares deverão 
exercer no Haiti. Já o Secretariado 
é um órgão responsável pela exe-
cução e dia a dia das atividades.
 Segundo Figueirôa, os 
militares brasileiros desdobra-
dos por Operações de Manuten-
ção da Paz (OMPs) estão divi-
didos da seguinte maneira: 76% 
na Minustah, 21% na UNIFIL e 
3% destinados a outras missões.
 O conselheiro apresentou 
alguns desafios políticos atuais 
como a violência no país associada 
a disputas políticas e o desrespeito 
nas questões referentes às eleições 
presidenciais. “O desafio da Mi-
nustah é estar preparada para lidar 
adequadamente com as consequên-
cias de possível volatilidade políti-
ca associada às eleições”, afirmou.

 25° CONTBRAS
 O Brasil possui tropas no 
Haiti desde 2004. São quase 13 
anos de missão com rodízios entre 
contingentes acontecendo a cada 
seis meses. O 25° CONTBRAS 
terá 970 militares. Desse total, 850 
fazem parte do Batalhão de Força 
de Paz (Brabat), sendo 175 do Gru-
pamento Operativo de Fuzileiros 
Navais (GptOpFuzNav) e 120 da 
Companhia de Engenharia (Bra-
engcoy), além do Pelotão da Força 
Aérea Brasileira. A grande parte 
deste contingente é de Recife (PE).
 O Haiti tem uma área de 
27.750 Km², aproximadamente do 
tamanho do Estado de Alagoas. 
O país possui 360 km de frontei-
ra com a República Dominicana. 
Atualmente, é a nação mais pobre 
do hemisfério ocidental com uma 
população de 10,3 milhões de habi-
tantes, sendo que 80% deles vivem 
na pobreza absoluta e a expecta-
tiva de vida local é de 60 anos. A 
língua oficial do país é o creole-
-dialeto que mistura as línguas afri-
cana, francesa, inglesa e espanhola.
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Instituições públicas e privadas engajadas no combate ao tráfico de pessoas

 O Governo Federal realizou, 
de 25 a 30 de julho, a 3ª Semana Mo-
bilização de Enfrentamento ao Trá-
fico de Pessoas. A campanha, pro-
movida pelo Ministério da Justiça e 
Cidadania (MJC), tem por objetivo 
ampliar o conhecimento e a mobili-
zação da sociedade e das instituições 
públicas e privadas para o enfrenta-
mento ao tráfico de pessoas, bem 
como dar visibilidade às ações na-
cionais desenvolvidas sobre o tema.
 O secretário nacional de Jus-
tiça e Cidadania, Gustavo Marrone, 
participou, no dia 25, da abertura 
da “Campanha Coração Azul con-
tra o Tráfico de Pessoas”, em São 
Paulo. A campanha é um alerta con-
tra esse tipo de crime, ainda muito 
praticado em todo o mundo. Outros 
eventos sobre o tema estão pro-
gramados para acontecer durante a 
toda semana em diversos estados 
do País. A finalidade é mobilizar a 
sociedade e as instituições públi-
cas para combaterem esse crime.
 Em Brasília, autoridades 
do Governo do Distrito Federal 

e do MJC fizeram a abertura da 
campanha na plataforma do Metrô 
na região central, na parte da ma-
nhã, e outro ato de mobilização no 
Aeroporto Juscelino Kubitschek, 
no final da tarde de 25 de julho.
 Além do Departamento de 
Políticas de Justiça do MJC, estão 
envolvidos na campanha os Núcleos 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas e os Postos Avançados de Aten-
dimento Humanizado ao migrante.
 Desde 2013, o Ministé-
rio da Justiça e Cidadania ade-
re à Campanha Coração Azul. A 
data de 30 de julho foi instituída 
como Dia Mundial de Enfrenta-
mento ao Tráfico de Pessoas pela 
Assembleia Geral da ONU, numa 
referência à aprovação do Plano 
Global de Combate ao Tráfico de 
Pessoas em 30 de julho de 2010. 
Os Escritórios das Nações Unidas 
sobre Drogas e Crime (UNODC) 
e diversos países também partici-
pam da Campanha Coração Azul.
 Operação Ágata
 O Ministério da Defesa 

Foto: Felipe Barra/M
D

                        

(MD ASCOM/ FM)

(MD), em parceria com mais de 20 
agências governamentais e 12 Mi-
nistérios, coordena, desde 2011, a 
Operação Ágata, que visa combater 
crimes transfronteiriços, inclusive 
o tráfico de pessoas e o trabalho 
em condição análoga a de escravo.
 Ao longo da Operação, mi-
litares da Marinha, do Exército e 
da Força Aérea Brasileira realizam 
missões táticas destinadas a coibir 
delitos como narcotráfico, contra-
bando e descaminho, tráfico de ar-
mas e munições, crimes ambien-
tais, imigração e garimpo ilegais.
 Além da Defesa, participam 

desse esforço a Polícia Federal, 
Polícia Rodoviária Federal, For-
ça Nacional de Segurança Pública, 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), Ibama, Funai, Receita Fede-
ral e órgãos de segurança dos esta-
dos das regiões de fronteira. Todos 
sob coordenação e orientação do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA), órgão do MD.
 O planejamento e a mobili-
zação são feitos de forma integra-
da, com articulação contínua entre 
militares das Forças Armadas e 
agentes de segurança pública nos 
níveis federal, estadual e municipal.

Foto: Tereza Sobreira/ M
D

               

(MD ASCOM/ FM)

Ministro Jungmann recebe Jairo Cândido
diretor da área de defesa da FIESP

O Ministro da Defesa, Raul Jung-
mann, reuniu-se, no dia 28 de julho, 
com o diretor do Departamento de 
Defesa da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP), Jai-
ro Cândido. Na ocasião, o diretor da 
FIESP expôs temas relacionados à 
indústria de defesa. O ministro Jung-

mann solicitou um documento com 
todos os pontos relacionados na au-
diência para uma futura reunião com 
representante do Banco Nacional do 
Desenvolvimento (BNDES). A in-
tenção é posteriormente reunir-se, 
na FIESP, para apresentar propostas 
referentes às questões levantadas.

D
ivulgação/M
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Ministro Jungmann participa das comemorações 
do Bicentenário da Independência da Argentina

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou das comemo-
rações do Bicentenário da Indepen-
dência da Argentina. Representan-
do o Presidente da República em 
exercício, Michel Temer, o minis-
tro Jungmann esteve no dia 09 de 
julho na cidade de São Miguel de 
Tucuman, onde há duas centenas 
de anos foi assinada, em 09 de ju-
lho de 1816, a Declaração de Inde-
pendência das Províncias Unidas 
do Rio la Plata, proclamando liber-
dade e autonomia dos argentinos.
 A comemoração contou com 
a presença do Presidente argentino, 
Maurício Macri, e de outras autori-
dades deste país. Também represen-
tou o Brasil nos festejos, o Ministro 
do Gabinete de Segurança Institu-
cional, General Sergio Etchegoyen.
 Em nota, o Ministério das 
Relações Exteriores declarou que 
"a Argentina, sócio fundamental 
na construção do projeto de inte-
gração regional representado pelo 
Mercosul, é um parceiro prioritário 
do Brasil, e essa relação bilateral 
de amizade e confiança contribuiu 
para a constituição de um espaço 

regional de paz e de cooperação".
 Segundo o Itamara-
ty, "o império português, ins-
talado no Rio de Janeiro em 
1821, foi o primeiro a reconhe-
cer a independência argentina".
 A nota diz ainda que "o 
governo brasileiro congratula o 
governo e o povo da Argentina 
pelas conquistas alcançadas des-
de a sua independência e reafirma 
a disposição de seguir trabalhan-
do para que, sobre as sólidas ba-
ses já existentes, as relações entre 
os dois países se fortaleçam ainda 
mais, sob o marco da fraternida-
de, do dinamismo e de um futuro 
de prosperidade compartilhada".
 No dia 10 de julho, em 
Buenos Aires, Jungmann este-
ve no Campo Argentino de Polo, 
onde presenciou um desfile mili-
tar em comemoração à data mag-
na da Argentina. O evento contou 
com bandas militares da Argentina 
e mais 11 países, inclusive, a fan-
farra da 2ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada, de Uruguaiana (RS). 
Cerca de 4 mil militares argentinos 
participaram das comemorações.

Foto: D
ivulgação C
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(MD ASCOM/ FM)

Brasil e Argentina discutem novos mecanismos 
de cooperação em Defesa

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, reuniu-se dia 04 de julho 
com o seu homólogo da Argentina, 
ministro Julio Cézar Martínez, e co-
mitiva, com o objetivo de aprofun-
dar as relações bilaterais. Jungmann 
disse que a cooperação entre os dois 
países é estratégica já que a Argen-
tina é um dos principais parceiros 
políticos e econômicos do Brasil.
 O país vizinho pretende 
estabelecer novas parcerias com 
Brasil e avançar em temas como 
missões de paz, sistemas de moni-
toramento de fronteiras, programas 
no continente Antártico e com o se-
tor da indústria aeronáutica. "Nos 
interessa discutir também sobre o 
Gripen NG e de cooperar de algu-
ma forma com este projeto, como já 
fazemos com o KC-390, por meio 

da nossa fábrica de aviões, a Fa-
dea", afirmou o ministro argentino.
 A comitiva argentina seguiu 
para São José dos Campos (SP), onde 
realizou visita a fábrica da Embraer.
 Participaram da reunião, os 
Comandantes da Marinha, Almi-
rante Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, do Exército, General Eduardo 
Dias Villas Bôas; da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; 
o Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas do Ministério 
da Defesa (MD), Almirante Ademir 
Sobrinho; o Chefe de Assuntos Es-
tratégicos do MD, Brigadeiro Al-
vani Adão da Silva; o Secretário de 
Produtos de Defesa do MD, Flávio 
Basílio; e o Diretor do Departamen-
to de Catalogação do MD, Almiran-
te Antonio Carlos Soares Guerreiro. 

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

Ministro Jungmann recebe embaixador 
do Reino Unido no Brasil

O Ministro da Defesa, Raul Jungmann, reuniu-se no dia 27 de julho com o 
embaixador do Reino Unido no Brasil, Alexander Ellis, 

para discutir cooperações bilaterais.

Foto: G
ilberto Alves/M
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Ministro da Defesa recebe delegação 
de parlamentares italianos

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, recebeu no dia 05 de 
julho uma delegação de parlamen-
tares italianos, com o objetivo de 
aprofundar as relações bilaterais en-
tre os dois países e retomar assun-
tos, em comum, na área de Defesa. 
A comitiva, liderada pela vice-pre-
sidente da câmara dos Deputados 
da Itália, deputada Marina Sereni, 
foi composta por deputados italia-
nos, pelo embaixador da Itália no 
Brasil, Antonio Bernardini e por re-
presentantes da embaixada italiana.
 Jungmann disse que a co-
operação entre os dois países é 
histórica e estratégica. “A visita 

dessa delegação é o reinicio, uma 
retomada de uma relação que deve 
ter sequência com a nossa ida até 
a Itália ou a vinda do ministro da 
Defesa italiano até o Brasil”, disse.
 “É bom lembrar que a par-
ceria Brasil e Itália resultou na pro-
dução do avião AMX e que essa 
integração produtiva foi extrema-
mente relevante para que a Em-
braer desse um salto tecnológico. 
Eu acredito que na relação futura, 
integração produtiva, será a expres-
são chave para que nós possamos 
atuar conjuntamente em áreas de 
interesse comum”, concluiu o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann.

Foto: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)

Batalhão Porto Príncipe executa Operação 
“Nós estamos aqui”

 Integrantes do 24º Contin-
gente do Batalhão de Infantaria de 
Força de Paz (Brabat), denomi-
nado Batalhão Porto Príncipe, em 
coordenação com a Polícia Nacio-
nal do Haiti (PNH) e a Polícia das 
Nações Unidas (UNPOL), no âm-
bito da Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização no Haiti (MI-
NUSTAH), realizaram, no dia 07 
de julho, a Operação "Nou isia-a".
 A Operação Conjunta, que 
teve a finalidade de intensificar 
a presença do Brabat na cidade 
de Cité Soleil, ocorreu nas regi-
ões Bois-Neuf, Projet-Drouillard, 
Brooklyn, Boston, Bellecourt e La 
Saline, por meio da realização de 
patrulhamentos, e o estabelecimen-
to de check points, que são pon-
tos predeterminados de controle.
 A ação também serviu para 

aprimorar a interoperabilidade en-
tre as subunidades de manobra e o 
Grupamento Operativo de Fuzilei-
ros Navais, além de contribuir para 
o aperfeiçoamento das táticas, téc-
nicas e procedimentos da tropa no 
terreno. O nome da “Nou isi-a” é 
uma expressão que significa “nós 
estamos aqui”, no idioma haitiano.
 Durante a Operação, a utili-
zação de drones proporcionou con-
dições adequadas para medidas de 
comando e controle, obtenção de 
dados de interesse e proteção da 
tropa. O contingente brasileiro é 
composto por 970 militares do Ba-
talhão Brasileiro de Força de Paz 
(Brabat), que conta ainda com um 
Grupamento Operativo de Fuzi-
leiros Navais (GptOpFuzNav), da 
Marinha do Brasil, e da Compa-
nhia de Engenharia (Braengcoy).

Foto: C
om
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(MD ASCOM/ FM)

Defesa realiza evento para a implantação do Centro de Medicina Operativa das Forças Armadas

 O Ministério da Defesa 
(MD), por meio do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), promoveu o I Workshop 
de Medicina Operativa das Forças 

Foto: G
ilberto Alves/ M

D

(MD ASCOM/ FM)

Armadas, que visa, futuramente, a 
implantação do futuro Centro Con-
junto de Medicina Operativa das For-
ças Armadas.  O evento, realizado 
no Complexo Naval na Ilha de Mo-

canguê, em Niterói (RJ), começou 
no dia 13 de julho e foi até o dia 14.
 De acordo com o Subche-
fe de Integração Logística do MD, 
Almirante Alexandre Augusto 
Amaral Dias da Cruz, o workshop 
também receberá subsídios das For-
ças para a construção do Centro, 
que ficará abrigado em Mocanguê.
 A abertura do Workshop foi 
realizada pelo Diretor-geral de Pes-
soal da Marinha, Almirante Ilques 
Barbosa Junior, que na oportunidade 
ressaltou a contribuição das Forças 
para a implementação do Centro.
 Participaram ainda do início 

do encontro o Comandante em Che-
fe da Esquadra, Almirante Celso 
Luiz Nazareth; o Subchefe de Mobi-
lização do EMCFA, General Adal-
mir Manoel Domingos; do Diretor 
de Saúde da Marinha, Almirante 
Sérgio Pereira; do Diretor de Obras 
Civis da Marinha, Almirante Flávio 
Macedo Brasil; do Diretor do Depar-
tamento de Saúde e Assistência So-
cial do MD, Almirante Luiz Claudio 
Barbedo Fróes; do Diretor do Cen-
tro de Medicina Operativa da Mari-
nha, Almirante Humberto Giovanni 
Canfora Mies; além de oficiais da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

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



FOLHA MILITAR Julho 2016 9

Senado aprova reajuste de salário para militares 
da ativa, inativo e pensionista

 O Plenário do Senado Fe-
deral aprovou, no dia 12 de julho, 
o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 
nº 37/2016 que assegura reajuste 
médio de 25,5% para os salários 
dos militares da ativa e inativa e 
pensionista. De acordo com o tex-
to aprovado, este percentual será 
pago em quatro parcelas, sendo a 
primeira, de 5,56% em agosto de 
2016. As outras três parcelas se-
rão creditadas em janeiro dos anos 
de 2017 (6,59%), 2018 (6,72%) 
e 2019 (6,28%). O projeto segue 
para ser sancionado pelo presi-
dente em exercício Michel Temer. 
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, avaliou que “o reajuste 
é um reconhecimento da impor-
tância e o papel que têm as Forças 
Armadas e os militares que as com-
põem”. De acordo com o ministro, 
ele “traz um conforto para a família 
militar e é parte do que nós quere-
mos conquistar para ampliar este 
conforto e dar melhores condições 
de vida, de trabalho para aqueles 

que fazem com compromisso, com 
dedicação e lealdade o dia a dia das 
nossas Forças fundamentais para 
a defesa do País, para a nossa in-
tegridade e para o nosso futuro”. 
 A proposta de reajuste foi 
encaminhada para o Congresso Na-
cional pelo Poder Executivo.  Há 
uma semana, o texto passou pela 
Câmara dos Deputados e seguiu 
para o Senado. Lá, foi recebido 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) e hoje passou pela 
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE). Um acordo no plenário 
permitiu que o projeto fosse apre-
ciado diretamente pelos senadores. 
 Na prática, os percentuais 
aprovados vão incidir sobre a tabela 
salarial da categoria de 2008. Se-
gundo Exposição de Motivos Inter-
ministerial, a medida se aplica sobre 
a Lei Nº 11.784/2008 “com vista a 
reajustar a remuneração dos milita-
res ativos e inativos e pensionistas 
das Forças Armadas”. O reajuste 
beneficia cerca de 740 mil pessoas.

Foto: M
D

                        

(MD ASCOM/ FM)

II Jornada de Defesa Cibernética e Fórum 
Ibero-Americano de Ciberdefesa na Espanha

 No período de 23 a 27 de 
maio, foi realizada, na cidade de 
Madri, no Reino da Espanha, a II 
Jornada de Defesa Cibernética, 
do qual o Comandante de Defesa 
Cibernética do Exército Brasilei-
ro, General de Divisão Paulo Ser-
gio Melo de Carvalho, destacou-
-se como um dos palestrantes.
 A Jornada deste ano foi or-
ganizada pelo Mando Conjunto 
de Ciberdefensa e teve como tema 
central “Operaciones Militares en el 
ciberespacio”. A abertura do evento 
ocorreu no dia 23 de maio, com a 
presença do Chefe de Estado-Maior 
da Defesa, Almirante-General Fer-
nando García Sánchez, que afirmou 
que, atualmente, o ciberespaço con-
verteu-se em um novo teatro de ope-
rações militares, que obriga a variar 
a estratégia diante dos conflitos.
 No primeiro dia do even-
to, o General Carvalho apresentou 
o tema “Contribuição da Defesa 
Cibernética para a Segurança Na-
cional”, discorrendo sobre a orga-
nização e a missão do Comando de 
Defesa Cibernética do Brasil, com 
destaque para os trabalhos desen-

volvidos em prol dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016.
 Durante os quatro dias de 
Jornada, mais de 700 especialis-
tas de 28 países, compartilharam 
experiências e lições aprendidas 
de operações recentes de nível 
nacional e internacional e abor-
daram temas, como o desafio de 
integrar a defesa cibernética no 
processo de planejamento opera-
cional, o impacto potencial sobre 
os ataques de segurança nacional 
aos operadores e à infraestrutura 
crítica e uma atenção especial aos 
aspectos legais do ciberespaço.
 O encerramento da Jor-
nada, ocorrida em 26 de maio, 
contou com a presença do Mi-
nistro de Defesa do Reino da 
Espanha, Sr Pedro Morenés.
 No dia 27, ocorreu, ainda, 
o I Fórum Ibero-americano de Ci-
berdefesa, uma iniciativa do Brasil 
e da Espanha. As atividades fo-
ram realizadas nas dependências 
do Mando Conjunto de Ciberde-
fensa Espanhol, tendo contado 
com a participação de nove países.

(CCOMSEX/ FM)
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Solenidade de Encerramento do Curso Superior de Inteligência Estratégica de 2016

 Em 15 de julho de 2016, foi 
realizada a solenidade de encerra-
mento e diplomação da Turma "CSIE 
20 ANOS", do Curso Superior de 
Inteligência Estratégica (CSIE) da 

Escola Superior de Guerra (ESG).
 Após o canto do Hino Na-
cional Brasileiro, ocuparam a Mesa 
de Honra, o General de Brigada 
Arnaldo Alves da Costa Neto, As-

Foto: E
S

G

sistente do Exército na ESG; o 
Brigadeiro Engenheiro Leonardo 
Magalhães Nunes da Silva, Di-
retor do CSIE/2016 e Assistente 
da Aeronáutica na ESG; e o Ge-
neral de Divisão Eduardo Diniz, 
Subcomandante e Chefe do De-
partamento de Estudos da Esco-
la, que deu início à cerimônia.
 Em prosseguimento, o ora-
dor da Turma, Tenente-Coronel de 
Cavalaria André Luiz BaumGratz 
Andrino, discursou em nome dos 30 
formandos, seguindo-se a entrega 
dos diplomas pelos integrantes da 
Mesa de Honra, e dos distintivos do 
CSIE pelas madrinhas ou padrinhos.
 Após fazer uso da palavra, 
o Capitão-de-Fragata Maurício Ri-

beiro Medina Diniz, estagiário de 
maior precedência do Curso, e o 
General Diniz inauguraram a pla-
ca que registra a passagem da Tur-
ma "CSIE 20 ANOS" pela Escola.
 Ao dirigir-se aos forman-
dos, o Subcomandante da ESG 
parabenizou-os pelo esforço des-
pendido e relembrou a importante 
missão de subsidiar, com conheci-
mentos adquiridos, suas organiza-
ções. Em suas palavras, o General 
agradeceu o empenho do efetivo 
da Escola para concretizar mais 
um curso com equivalência à pós-
-graduação latu senso e saudou a 
presença do General de Exército 
R/1 Pedro Luiz de Araújo Braga.

(ESG ASCOM/ FM)

(ESG ASCOM/ FM)

Título de Amigo da Escola Superior de Guerra

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) contemplou, no dia 22 de 
julho de 2016, instituições e perso-
nalidades com Título de ''Amigo da 
Escola Superior de Guerra''. A so-
lenidade foi presidida pelo Coman-
dante da ESG, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Rafael Rodrigues Filho, e 
contou com a presença de demais 
autoridades do efetivo da Escola.
 O Título "Amigo da Escola 
Superior de Guerra", criado em 2006, 
destina-se a agraciar personalidades 
e instituições públicas ou privadas, 
brasileiras ou estrangeiras, possui-
doras de elevado conceito nas classes 
e nas comunidades a que pertencem 
e que praticaram destacadas ações 
ou importantes serviços em prol do 
interesse e do bom nome da ESG.
 O Conselho da Medalha do 
Mérito Marechal Cordeiro de Farias, 
em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à ESG resolveu 
conceder 16 Títulos de ''Amigo da 

Escola Superior de Guerra''. Foram 
agraciadas as instituições: Grupa-
mento de Unidades Escolas - 9ª 
Brigada de Infantaria Motorizada; 
Polícia Militar do Estado de Mi-
nas Gerais; Bateria de Comando e 
Serviços da Fortaleza de São João 
(Bateria Estácio de Sá); Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Rio; e as 
personalidades: Doutor Alexandre 
Lameiras Carvalho; Doutor Mau-
ro Marcondes Rodrigues; Doutor 
Herval Lacerda Alves; Professo-
ra Doutora Maria Teresa Toribio 
Brittes Lemos; Professor Doutor 
Paulo Esteves; Professor Doutor 
Claudio de Carvalho Siqueira; Pro-
fessor Doutor Luis Manuel Rebe-
lo Fernandes; Administrador Luiz 
Humberto Silva; Administrador 
Alexandre Tenório dos Santos Car-
valho; Professor João Leonidas Ma-
chado; Professora Doutora Mônica 
Herz; e Senhor Gregory John Ryan.

Foto: E
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 Os 72 Anos do Desembar-
que da Força Expedicionária Brasi-
leira na Itália foram comemorados 
no dia 21 de julho na Casa da FEB, 
Rio de Janeiro. Em 16 de julho de 
1944, há exatos 72 anos desem-
barcaram em Nápoles os primeiros 
soldados dos 25 mil que o Brasil 
mandou para ajudar a derrotar o na-
zifascismo na 2ª Guerra Mundial.
 Foram também comemora-
dos os 53 Anos de Fundação da AN-
VFEB - criada em 16/07/1963 - e 
os 40 Anos da Inauguração do Pré-
dio da Casa da FEB - a casa abriu 
as portas em 16/07/1976. Estavam 
presentes os Veteranos Rosenthal, 
Maximo, Candinho e Osias e diver-
sos representantes civis e militares, 
entre os quais o Vice Alte José Car-
los Mathias, Diretor do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Mari-
nha do Brasil, Desembargador Egas 
Moniz de Aragão Daquer, Diretor 
Jurídico do CNOR, Cel Denilson 
Santos Leitão, Sub-Diretor da Di-
retoria do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Exército, Cel Arthur, 
Secretario da Ordem dos Velhos 
Artilheiros, CMG Roland Melo, 
Presidente da AFAC, Association 
Francaise des Ancien Combat-
tants, CLC Francisco Gondar VP 
do CCMM – Centro de Capitães da 
Marinha Mercante, CMG Guilher-
me, Cmt do GptFNRJ, Dr José An-
tônio Azevedo, Presidente da SOA-

MAR-RIO, amigos da Marinha, e 
demais diretores, Cel Claudio Skora 
Rosty, representante do Diretor do 
CEPHIMEX, Gen Bergo, e demais 
pesquisadores associados, TC Fá-
bio Batouli, Cmt do 21º. GAC, TC 
Claudio, Diretor do MNM2GM, Sr 
Artem Fomin, Chefe do Protocolo, 
representante do Consul da Russia, 
Maj GArruth, Sub-Cmt do Museu 
Militar Conde de Linhares, Maj 
Fernando Procópio dos Santos, re-
presentante do Comandante do 1º G 
Av Ca, TC Gonçalves, CC Claudio 
Abrantes, representante do Coman-
dante do 1º DN Alte Leonardo Pun-
tel, Ten Gabriel, representante do 
Cmt do BEsCom, Tem Jorge Silva, 
representante do Gen Ramos, Cmt 
da 1ª DE, Ten Sérgio Monteiro, Pre-
sidente do CNOR, Tem Ricardo, 
Presidente da AORE-RJ e demais 
diretores, professor Edson Schetti-
ni de Aguiar, representante do Pre-
sidente da ADESG, prof Gustavo 
Heck, Tenente Sergio Capella, Dire-
tor do CVMARJ, veterano Fuzilei-
ro Naval Jurandir Soares, AVCFN 
e TRANSRUF, entre outros.
  Após o toque de presença 
de Ex-combatente e o Hino Na-
cional Brasileiro, o Presidente da 
ANVFEB Dr Breno Amorim apre-
sentou a crônica que escreveu, ins-
pirada na data em comemoração, o 
desembarque do 1º escalão de nos-
sos soldados na Itália, no distante, 

Casa da FEB comemora 72 Anos do Desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália

Foto: Fernanda Aragão/FM

Presidente da ANVFEB, Breno Amorim

Entre os presentes no auditório da Casa da FEB, Vice Alte José Carlos Mathias, Diretor do Patrimô-
nio Histórico e Documentação da Marinha, a artista plástica Vera Figueiredo e o Presidente 
da Sociedades Amigos da Marinha, Dr José Antônio Azevedo e o Veterano Israel Rosenthal 

Também esteve presente o Veterano Israel Rosenthal entre outros associados da Casa da FEB

2º Vice-presidente da ANVFEB, profº Israel Blajberg

porém inesquecível, 16 de julho 
de 1944, sob o título "Crônica de 
Um Embarque, 70 Anos Depois".
 Na sequência do even-
to, o 2º Vice-presidente da AN-

VFEB, prof Israel Blajberg apre-
sentou o novo projeto da Casa 
da FEB, o CCOMN - Conselho 
dos Comandantes das OMs Na-
cionais da 2ª Guerra Mundial. 

Foto: Fernanda Aragão/FM
Foto: Ivanoe/ ASC
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 Na mesma ocasião ocorreu 
a imposição da “Medalha Mare-
chal Mascarenhas de Morais”, ao 
Dr Antônio Seixas, senhores Mar-
co Antônio Tronca, Marcelo Pei-
xoto, e Maj PMRS Jorge Emerson 
Ribas de Lima, da “Medalha do 

Mérito Febiano” ao Dr Alexan-
dre Fortes Costa, e da “Medalha 
do Sesquicentenário de Retomada 
de Uruguaiana” ao Veterano Israel 
Rosenthal, Dr Breno Amorim, Ten 
Sérgio Monteiro, Prof Israel Bla-
jberg e Cel Herbert Seixas Duarte.

Casa da FEB comemora 72 Anos do Desembarque da Força Expedicionária Brasileira na Itália

 Os homenageados Dr An-
tônio Seixas e Dr Alexandre Fortes 
Costa apresentaram explanação so-
bre os trabalhos jurídicos e institu-
cionais que ambos promoveram, 
com a ajuda de sócios e dirigentes 

da ANVFEB, na defesa da ação 
judicial que ameaçava o futuro 
da Casa da FEB, e que culminou 
com o decreto estadual de tom-
bamento histórico da nossa sede e 
do acervo histórico da Associação.

 O Sr Marcos Tronca realizou uma apresentação sobre o trabalho 
cívico que o Instituto de História e Tradições de Rio Grande do Sul realiza 
com sucesso, Projeto FEB nas Escolas, pela Liga da Defesa Nacional (RS).

Foto: Fernanda Aragão/FM
Foto: Fernanda Aragão/FM

Foto: Fernanda Aragão/FM

Foto: Fernanda Aragão/FM
Foto: Fernanda Aragão/FM

Foto: Fernanda Aragão/FM

Presidente da Association Francaise des Ancien Combattants, CMG Roland Melo com o Presidente 
da Associação Nacional dos Veteranos da Força Expedicionária Brasileira, Breno Amorim
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 Numa rápida entrevis-
ta à Folha Militar, o presidente 
da ANVFEB, Breno Amorim, fa-
lou sobre o evento e o seu sig-
nificado para todos os febianos. 

FM: O que a FEB está comemo-
rando hoje? 
Breno Amorim: É uma tripla data. 
Estamos comemorando o aniversá-
rio da Associação, que foi criada em 
16 de julho 1963. Foi escolhida essa 
data para constituir a Associação, 
que foi a mesma da chegada das tro-
pas em Nápoles, quando o primei-
ro brasileiro colocou o pé na Itália. 
Quando o prédio foi construído, 
anos depois, em 76, ele também foi 
inaugurado no dia 16 de julho. Por-
tanto, temos essas três ocasiões; a 
fundação da Associação, a chegada 
à Itália e o aniversário do prédio que 
é uma data significativa também. 

FM: Existe algum projeto impor-
tante ainda para este ano? 
Breno Amorim: O que vamos fa-
zer é levar a FEB para fora, da 
ANVFEB. Nós já fizemos uma 
exposição itinerante em um Clu-
be em Copacabana. Estamos agora 
fazendo exposições em escolas no 
segundo semestre e pretendemos ir 
também para espaços públicos de 
muita circulação de pessoas, uma 

área que a gente possa colocar lá 
nossa exposição itinerante, divul-
gar e apresentar o que foi a FEB.
 Nosso objetivo com isso é 
difundir e mobilizar. À medida que 
as pessoas tomam conhecimento 
sobre nossa instituição, atraímos 
novos associados, fazendo com que 
outros tenham iniciativas de repli-
car essas experiências. É uma si-
nergia, palavra muito usada, de que 
tudo começa a andar para frente.

FM: O que é preciso para se asso-
ciar a ANVFEB?
Breno Amorim: Não é preciso 
nada em especial. É necessário vir 
até nós e preencher uma ficha de as-
sociado. Ele ingressa, no primeiro 
momento, como associado colabo-
rador. O estatuto prevê que poste-
riormente ele pode se transformar 
num sócio em condição de partici-
par de cargos eletivos e até exercer 
cargos na diretoria, inclusive a pre-
sidência. Como sócio será sempre 
convidado para todos os eventos da 
instituição e receberá os informes 
a respeito. Também terá condições 
de acesso ao acervo cultural, como 
o nosso museu. Terá livre aces-
so para confraternizar com pesso-
as com quem vai comungar uma 
visão de Brasil e de sua história.

Presidente da ANVFEB, recebe a Folha Militar 
nos 72 Anos do Desembarque da FEB na Itália

Presidente da ANVFEB, Breno Amorim, com o profº Edson Schettini de Aguiar e o jornalista Luiz 
Carlos Pereira Coelho, recebe o DVD comemorativo dos cinco anos de edições da Folha Militar  

Presidente da ANVFEB, Breno Amorim, com o advogado Antônio Seixas e o Dr. José Antônio, 
Presidente da SOAMAR-RIO

Presidente da ANVFEB, Breno Amorim, acompanhado da esposa, Flávia Chrispim (FM)

Foto: Fernanda Aragão/FM

 Como é tradição, foram can-
tadas as duas primeiras estrofes e o 
refrão da “Canção do Expedicioná-
rio”, seguindo-se o Minuto de Si-
lêncio homenageando os Veteranos 

da FEB falecidos. Um coquetel de 
confraternização no Salão de Even-
tos do 2º andar encerou as ativida-
des, com os parabéns e o corte do 
bolo de aniversário da ANVFEB.

Casa da FEB comemora 72 Anos do Desembarque 
da Força Expedicionária Brasileira na Itália

(CFEB ASCOM/ FM)

Foto: Fernanda Aragão/FM
Foto: N
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Foto: Fernanda Aragão/FM
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Diretoria de Hidrografia e Navegação participa 
de reuniões nos Emirados Árabes Unidos

 Entre os dias 24 e 31 de 
maio, a Diretoria de Hidrografia 
e Navegação participou, na cida-
de de Abu Dhabi, nos Emirados 
Árabes Unidos, da 14ª Reunião 
do Subcomitê de Capacitação de 
Pessoal (CBSC14) e da 8ª Reu-
nião do Comitê de Coordenação 
Inter Regional (IRCC8), ambas 
coordenadas pela Organização Hi-
drográfica Internacional (OHI).
 Desde o ano de 1921, a Di-
retoria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) representa o Brasil junto 
à OHI, na condição de Estado-
-Membro, participando de forma 
ativa em seus comitês e grupos de 
trabalho relacionados à hidrogra-
fia e à cartografia náutica mundial, 
assim como nos processos deci-
sórios que envolvem a seguran-
ça da navegação e o desenvolvi-
mento das atividades marítimas.
 Na reunião do CBSC, a de-
legação da DHN apresentou os re-
sultados obtidos durante o ano de 
2015, no que diz respeito ao trei-
namento de pessoal nas áreas de 
Marine Spatial Data Infrastructure 
(MSDI) e Hydrographic Geospa-
tial Data Standard (S-100), e sub-
meteu ao comitê outras propostas 
de cursos para os anos de 2017, 
2018, 2019 e 2020, com o intuito 
de incrementar a capacitação téc-
nica do pessoal e angariar recursos 

financeiros. Além disso, ofereceu 
vagas aos demais Estados-Mem-
bros em seus cursos de aperfeiçoa-
mento em hidrografia e navegação.
 Já na reunião do IRCC, 
foram abordados temas relacio-
nados à MSDI, estrutura de dados 
digitais considerada de vital im-
portância para a segurança da na-
vegação e gerenciamento costeiro, 
à coleta e distribuição de infor-
mações de segurança marítima, à 
produção de dados que compõem 
a Carta Batimétrica Geral dos Oce-
anos e ao desenvolvimento das 
Cartas Eletrônicas de Navegação.
 Dois outros assuntos tam-
bém mereceram destaque. A par-
ticipação da DHN nessas reuniões 
ocorreu no contexto da candidatura 
do Almirante de Esquadra (RM1) 
Luiz Fernando Palmer Fonseca 
para um dos cargos de Diretor do 
Bureau Hidrográfico Internacional, 
cuja eleição ocorrerá em 2017, for-
talecendo assim a posição do Brasil 
junto à OHI; e o fato da DHN, em 
maio deste ano, ter assumido a pre-
sidência da Comissão Hidrográfica 
do Atlântico Sudoeste (CHAtSO).
 Nessa condição, a DHN, 
além de representar o Brasil pe-
rante a OHI, também represen-
ta os demais países que com-
põem a CHAtSO (Argentina, 
Bolívia, Paraguai e Uruguai).

Foto: C
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DHN comemora o Dia Mundial da Hidrografia e a
criação da Organização Hidrográfica Internacional

 No dia 21 de junho, a Dire-
toria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) comemorou o Dia Mundial 
da Hidrografia e celebrou, tam-
bém, a criação da Organização Hi-
drográfica Internacional (OHI), no 
Complexo Naval da Ponta da Ar-
mação (CNPA), no Rio de Janeiro.
 A data foi promulgada em 
2005, pela Resolução da Assem-
bleia Geral das Nações Unidas, e 
tem o objetivo de divulgar a rele-
vância dos serviços hidrográficos 
dos Estados-Membros, em prol da 
segurança da navegação e da pro-
teção do meio ambiente, além de 
buscar o aumento da consciência 
pública em relação ao papel vital 
que a hidrografia desempenha no 
cotidiano da sociedade em geral.
 Presidida pelo Diretor da 
DHN, Vice-Almirante Marcos 
Sampaio Olsen, a solenidade con-
tou com a presença dos nautas da 
hidrografia e navegação. Na oca-
sião foi lida a Ordem do Dia do 

Diretor Geral de Navegação, Al-
mirante de Esquadra Paulo Cezar 
de Quadros Küster, destacando a 
importância da escolha do tema 
abordado este ano: “Hidrografia, 
a chave para o bom gerenciamen-
to dos mares e vias navegáveis”.
 “Essa proposição traz ainda 
uma oportunidade para estimular as 
iniciativas inovadoras de coleta de 
dados complementares, para apoiar 
na obtenção de informações úteis 
de profundidade. Isso inclui o uso 
de navios e seus equipamentos que 
não tenham a batimetria como ati-
vidade-fim e, também, a evolução 
da análise de imagens de satélite em 
águas com estado de transparência 
adequado, as quais não conseguem 
ainda substituir os levantamentos 
hidrográficos altamente precisos 
e completos, mas que traduzem 
a sinergia do poder de coleta dos 
navegantes como forma eficiente 
de se obter dados de profundida-
de”, esclareceu o Almirante Küster.
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Saiba mais sobre a Marinha    
em nosso sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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DPC reúne empresas de navegação para ampliar 
Programa de Estágio Embarcado

 No dia 24 de maio, o Di-
retor de Portos e Costas, Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, reuniu, no auditório da 
Universidade Petrobras, represen-
tantes de empresas de navegação 
brasileiras com o intuito de am-
pliar o Programa de Estágio Em-
barcado para Praticantes de Oficial 
da Marinha Mercante (PREST).
 A realização do Estágio 
Embarcado após a conclusão do 
período acadêmico dos cursos de 
formação de oficiais da Marinha 
Mercante é condição indispensável 
para a habilitação e certificação dos 
novos Oficiais. Porém, a quantida-
de de vagas oferecidas pelas em-
presas de navegação para o PREST 
não tem acompanhado o cresci-
mento do número de Praticantes.
 Durante o encontro, foram 
apresentados pelo Chefe do De-

partamento de Desenvolvimento 
do Ensino Profissional Marítimo 
da DPC, Contra-Almirante (RM1) 
Sergio Freitas, os dados sobre a re-
lação entre oferta e demanda de Ofi-
ciais da Marinha Mercante no mer-
cado de trabalho nacional. Hoje, 
mais de 300 praticantes de oficial 
de máquinas e de náutica aguar-
dam vagas para iniciar o estágio.
 O encontro faz parte das 
medidas adotadas pela DPC, com 
o apoio do Sindicato Nacional das 
Empresas de Navegação Maríti-
ma (SYNDARMA), do Sindicato 
Nacional dos Oficiais da Marinha 
Mercante (SINDMAR), da Pe-
tróleo Brasileiro S.A. (PETRO-
BRAS), da Petrobras Transporte 
S.A. (TRANSPETRO) e de empre-
sas de navegação, para garantir aos 
Praticantes a conclusão dos cursos. 
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Diretoria de Portos e Costas recebe visita do Diretor Executivo da Maesrk
 No dia 02 de junho, o Diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, recebeu 
a visita do Diretor Executivo da em-
presa dinamarquesa Maersk, Morten 
Engelstoft, acompanhado de comitiva.
 Na ocasião, o Diretor da Ma-
ersk frisou o bom relacionamento en-
tre a autoridade marítima e a empresa 
agradecendo o apoio que será prestado 
ao Navio-Escola “Danmark”, que es-
tará no Rio de Janeiro durante o perí-
odo dos Jogos Olímpicos, em agosto.

 O Grupo Maersk é um con-
glomerado mundial que opera em 
mais de 125 países, com uma for-
ça de trabalho composta por cerca 
de 90 mil funcionários, mais de 500 
navios porta-contêiner, 1,9 milhões 
de contêineres e terminais próprios. 
É uma das maiores empresas de 
transporte de contêineres do mun-
do e está envolvida em uma ampla 
gama de atividades relacionadas aos 
setores de logística, petróleo e gás. 

Foto: C
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Ex-Diretores da Diretoria de Portos e Costas 
são homenageados

 No dia 11 de junho, a Di-
retoria de Portos e Costas (DPC) 
completou mais um ano de exis-
tência, e como parte das comemo-
rações alusivas ao 109° aniversário 
desta Organização Militar (OM), 
foi realizada na DPC, no dia 08 de 
junho, uma cerimônia militar que 
contou com a presença do Diretor-
-Geral de Navegação, Almirante de 
Esquadra Paulo César de Quadros 
Küster, além de dez ex-Diretores 
da DPC, dentre eles o Diretor-Geral 
do Pessoal da Marinha, Almirante 
de Esquadra Ilques Barbosa Junior. 
 Durante a leitura da Or-
dem do Dia, o Diretor de Portos 
e Costas, Vice-Almirante Wilson 
Pereira de Lima Filho, destacou 
o fortalecimento da mentalidade 

marítima na sociedade brasileira 
e a relevância político-estratégica 
da Amazônia Azul para o Brasil, 
especialmente em decorrência da 
imprescindibilidade do mar para a 
economia nacional. Na ocasião, to-
dos os ex-Diretores, individualmen-
te, foram citados e homenageados.
 O Diretor de Portos e Cos-
tas exaltou o profissionalismo e 
abnegação de sua tripulação: “Se-
guimos adiante, firmes como os 
que nos antecederam, com entusias-
mo e determinação, na certeza de 
que os mares encapelados de hoje 
serão vencidos com muito traba-
lho, pertinácia e competência dos 
que ora integram a nossa Direto-
ria de Portos e Costas”, concluiu.

Foto: C
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Força de Submarinos celebra 102 anos com 
a presença do Comando de Operações Navais

 No dia 17 de julho, a For-
ça de Submarinos (ForS) comple-
tou 102 anos de criação. Para ce-
lebrar a data foi realizada, no dia 
13 de julho, uma cerimônia militar 
alusiva ao aniversário, que con-
tou com a participação das tripu-
lações dos meios e das Organiza-
ções Militares subordinadas a ForS.
 Durante a leitura da Ordem 
do Dia, o Comandante da Força 
de Submarinos, Contra-Almirante 
Oscar Moreira da Silva Filho, fri-
sou que o diferencial da ForS está 
em seu pessoal: “Considero os se-
nhores e as senhoras, militares e 
civis, o maior bem que esta For-
ça possui. Não basta investirmos 
em meios submarinos, em equi-
pamentos de mergulho, em arma-
mentos ou aparelhos de tratamento 
hospitalar, se não formos capazes 
e competentes para utilizá-los”.
 Ao longo da cerimônia, os 
militares que se destacaram pelo 
elevado número de horas de imer-
são, de mergulho e tempo de ati-
vidade de mergulho de combate, 
receberam uma placa em reconheci-
mento aos seus feitos. Por fim, hou-
ve a entrega dos diplomas e distin-

tivos de “Submarinista Honorário” 
aos militares e civis que prestaram 
serviços relevantes ao engrande-
cimento da Força de Submarinos.
 A solenidade foi presidi-
da pelo Comandante de Operações 
Navais, Almirante de Esquadra Ser-
gio Roberto Fernandes dos Santos, 
e contou com as presenças dos ex-
-Ministros da Marinha, Almirantes 
de Esquadra Alfredo Karam e Mau-
ro Cesar Rodrigues; do ex-Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, 
Almirante de Esquadra Arnaldo 
Leite Pereira; dos ex-Comandantes 
da Marinha, Almirantes de Esqua-
dra Roberto de Guimarães Carva-
lho e Julio Soares de Moura Neto; 
do Ministro do Superior Tribunal 
Militar, Almirante de Esquadra Al-
varo Luiz Pinto; do Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Bento Costa Lima Leite de Albu-
querque Junior; e do Comandante 
em Chefe da Esquadra, Vice-Al-
mirante Celso Luiz Nazareth, além 
de Oficiais e Praças submarinistas, 
mergulhadores, mergulhadores de 
combate e profissionais de medici-
na hiperbárica da ativa e da reserva.
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PEM rece  be a visita do Vice-presidente 
do Centro dos Capitães da Marinha Mercante

 No dia 29 de junho, o di-
retor da Procuradoria Especial da 
Marinha (PEM), Vice-Almirante 
(RM1) Domingos Savio Almeida 
Nogueira, recebeu a visita do vice-
-presidente do Centro dos Capitães 
da Marinha Mercante, Capitão de 
Longo Curso José Menezes Filho.
 Durante a visita, o Coman-
dante Menezes proferiu a palestra 
“Metodologia de investigação de 

causa de acidentes com navios, apli-
cada a bordo”. Os métodos expostos 
na palestra visaram o conhecimento 
das origens dos acidentes/fatos da 
navegação ocorridos em embarca-
ções, os quais possuem um caráter 
preventivo no tocante à consumação 
de acidentes pessoais, danos mate-
riais, poluição hídrica ao ambiente 
marinho, dentre outros prejuízos que 
possam advir como consequências.
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CIAGA forma alunos do curso de 
Aperfeiçoamento para Oficial de Máquina

 No dia 24 de junho, foi rea-
lizada a cerimônia de encerramento 
do curso de Aperfeiçoamento para 
Oficial de Máquina (APMA), que 
formou 34 alunos. O APMA ha-
bilita o Oficial de Máquinas para 
exercer as funções de Subchefe e 
Chefe de Máquinas. A solenidade 

aconteceu no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA).
 O primeiro colocado da 
turma foi o aluno João Balbino 
Adriano, que recebeu o Prêmio 
Escolar das mãos do Coman-
dante do CIAGA, Contra-Almi-
rante Gilberto Cezar Lourenço.
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Comando do 3º Distrito Naval realiza encontro regional da Soamar

 Cerca de 50 membros das 
Sociedades Amigos da Marinha 
(Soamar) dos estados do Ceará, Ala-
goas, Pernambuco, Paraíba e Rio 
Grande do Norte se reuniram, no dia 
1º de julho, em Natal (RN), para o 
Encontro Regional das Sociedades 
Amigos da Marinha do Comando do 
3º Distrito Naval (Com3°DN) 2016.
 Em seu discurso de boas vin-
das, o Comandante do 3ºDN, Vice-
-Almirante Afrânio de Paiva Morei-
ra Júnior, expressou a satisfação de 
estar entre os soamarinos, que são 
amigos e aliados preciosos da Mari-
nha no meio civil. “São marinheiros 
em sua essência, que independente 
de farda, trazem em si, um coração 
que bate no compasso das nossas 
canções, na cadência da nossa mar-
cha, na harmonia do nosso Cisne 
Branco, são marinheiros de alma 
e coração”, declarou o Almirante.
 O primeiro palestrante do 
encontro foi o Diretor do Centro de 
Comunicação Social da Marinha 
(CCSM), Contra-Almirante Flávio 
Augusto Viana Rocha, que apresen-
tou aos soamarinos as principais ati-
vidades da Marinha do Brasil, atu-
ando em mais de 14 milhões de km² 
na Amazônia Azul, além de ativida-
des subsidiárias, como: o Progra-
ma Olímpico, Programa Antártico, 
Programa Nuclear, dentre outros. A 

palestra foi interativa com apresen-
tação de vídeos e reportagens sobre 
os Navios da Esperança; atuação da 
Corveta “Barroso” no Mar Mediter-
râneo, com o resgate de mais de 200 
pessoas; acordos de defesa como o 
apoio à formação da Marinha da Na-
míbia; e as diversas missões de paz.
 Também foram destacadas 
as atividades do Centro de Comuni-
cação, uma das principais portas de 
contato entre soamarinos e as Or-
ganizações Militares. Os membros 
da Soamar receberam em primeira 
mão à notícia de que no mês de ju-
lho estará disponível um aplicativo 
para celulares e tablets que permiti-
rá o acesso rápido e prático a todo o 
conteúdo produzido pelo CCSM, in-
cluindo as matérias da TV Marinha.
 A nova sede do Coman-
do do 3º Distrito Naval foi um dos 
destaques da palestra do Chefe do 
Estado-Maior do Com3ºDN, Capi-
tão de Mar e Guerra Josean Alves 
Pinheiro que iniciou sua participa-
ção com um vídeo que faz menção 
as principais sensações e sentimen-
tos que o mar desperta no homem.
 Também foram apresen-
tadas as atividades desenvolvidas 
pelo Com3ºDN, responsável pela 
atuação da Marinha em cerca de 
40% das águas jurisdicionais brasi-
leiras; além de apresentar um pouco 
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da história das OM Subordinadas.
O presidente da Soamar Brasil, 
Valter Porto, demonstrou como são 
realizadas as ações e coordenados 
os encontros regionais, com desta-
que para a iniciativa da Marinha do 
Brasil em desenvolver um evento 
que permite o contato dos presi-
dentes das Soamar de todos os Es-
tados diretamente com o Coman-
dante da Marinha, estreitando os 
laços, o apoio e o valor que a Soa-
mar tem para a Marinha do Brasil.
 Na oportunidade, Valter 
Porto convidou todos os presen-
tes a participarem da próxima 
convenção nacional, na cidade de 
São Luiz (MA), ocasião na qual 
será empossado o próximo pre-

sidente da associação e realiza-
da a eleição para vice-presidente.
 Os presidentes das Soamar 
Ceará, Aracati, Paraíba, Alagoas, 
Pernambuco, Areia Branca e Na-
tal foram os palestrantes da oficina 
“Escambo de ideias”, na qual foram 
apresentadas iniciativas de sucesso 
de cada Soamar e compartilhadas 
ações que podem ser desenvolvidas 
por todas as outras, em prol da di-
vulgação da mentalidade marítima.
 O encontro foi finaliza-
do com um congraçamento entre 
soamarinos e militares, no Tiju-
pá da sede do Com3ºDN, no qual 
todos foram presenteados com o 
belo por do sol no Rio Potengi.

Núcleo do Serviço de Assistência Social do 
Com9°DN recebe Prêmio Gestão Social da DASM

 O Núcleo do Serviço de 
Assistência Social (NAS), do 
Comando do 9º Distrito Naval 
(Com9ºDN), recebeu o Prêmio 
Gestão Social 2015 na categoria 
Núcleo do Serviço de Assistên-
cia Social ao Pessoal da Marinha, 
pelas ações nas áreas de Serviço 
Social, Direito e Psicologia ao 
pessoal militar e civil, ativo e ina-
tivo, aos seus dependentes e aos 
pensionistas da Marinha do Brasil.
 A cerimônia aconteceu 
no dia 13 de maio, na Diretoria 
de Assistência Social da Mari-
nha (DASM), no Rio de Janeiro.
 O NAS conta com uma 
equipe técnica formada por Assis-

tentes Sociais e Psicólogas que re-
alizam atendimentos individuais ou 
em grupo, mediante prévio agenda-
mento, e executam as atividades pre-
vistas nos Programas da Assistência 
Social e do Serviço Social descri-
tos na DGPM-501 (7ª Revisão).
 Além do Com9°DN, foram 
agraciados a Base de Abastecimen-
to da Marinha no Rio de Janeiro, 
na categoria Organizações Mili-
tares com Facilidade de Serviço 
Social; o Hospital Naval Marcí-
lio Dias, na categoria Serviço de 
Assistência Social Hospitalar; e 
o Navio Aeródromo “São Paulo”, 
na categoria Organização Militar.
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Comando Militar do Norte recebe em Belém
o Comandante do Exército

 No dia 06 de julho, o Co-
mando Militar do Norte (CMN) re-
cebeu o Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, e sua comiti-
va em visita à Guarnição de Belém.
 Durante a formatura de re-
cepção, o Comandante do Exército 
falou sobre a importância estratégi-
ca da implantação do CMN para a 
segurança e o desenvolvimento da 
Amazônia Oriental, além dos inves-
timentos em tecnologia no auxílio 
da proteção das fronteiras da região 
Norte do Brasil, com destaque ao 
Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras (SISFRON).
 Após a solenidade, o Gen 
Villas Bôas reuniu-se com inte-
grantes das organizações militares 
de Belém e, em seguida, almoçou 
com o Governador do Pará, Si-
mão Jatene, e outros oficiais-ge-
nerais. Prosseguindo sua agenda, 
reuniu-se, à tarde, com oficiais-
-generais do Exército, o Estado-
-Maior do CMN e da 8ª RM, bem 
como com os comandantes de or-
ganização militar da Guarnição.
 Estiveram presentes na 
cerimônia de recepção o Coman-
dante Militar do Norte, General de 

Exército Carlos Alberto Neiva Bar-
cellos, o Comandante do 4º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Alípio Jor-
ge, o Comandante da 8ª Região Mi-
litar, General de Divisão Humberto 
Francisco Madeira Mascarenhas, o 
Chefe do Gabinete do Comandan-
te do Exército, General de Divisão 
Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, 
o Comandante do I Comando Aéreo 
Regional, Major-Brigadeiro Mi-
nelli, o Secretário de Segurança Pú-
blica, General de Divisão R1 Jeannot 
Jansen da Silva Filho, o Comandan-
te da 23ª Brigada de Infantaria de 
Selva, General de Brigada Anisio 
David de Oliveira Junior, e o Chefe 
do Estado-Maior do CMN, General 
de Brigada Selmo Umberto Pereira.
  No dia 07 de julho, o Co-
mandante do Exército deslocou-
-se à Macapá, no Amapá, onde 
acompanhou as obras da futura 
Brigada da Foz, que incorpora-
rá o 2º Batalhão de Infantaria de 
Selva (2º BIS), em Belém (PA), o 
Comando de Fronteira Amapá/34º 
Batalhão de Infantaria de Selva 
(CFAP/34º BIS), em Macapá (AP), 
e o 24º Batalhão de Infantaria Leve 
(24º BIL), em São Luís (MA).

(CCOMSEX/ FM)
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Comando Militar do Nordeste 
celebra 70 anos de criação

 O Comando Militar do Nor-
deste (CMNE) realizou, no dia 22 
de julho, a cerimônia comemorativa 
aos 70 anos de sua criação. A soleni-
dade ocorreu no Quartel-General do 
Curado, em Recife. Na ocasião, fo-
ram homenageados ex-integrantes, 
com a entrega de placas e moedas 
comemorativas, e autoridades civis 
e militares, com o Diploma de Ami-
go do CMNE. Ainda durante a ceri-
mônia, foi descerrada a placa alusi-
va aos 70 anos e realizado o desfile 
das tropas das Guarnições de Recife, 
Olinda e Jaboatão dos Guararapes.
 Estiveram presentes o pre-
sidente do Tribunal de Justiça do 
Estado de Pernambuco, Desembar-
gador Leopoldo de Arruda Raposo; 
o Comandante Militar do Nordeste, 
General de Exército Manoel Luiz 
Narvaz Pafiadache; o Comandante 
da 7ª Região Militar, General de Di-
visão Marcio Roland Heise; dentre 
outras autoridades civis e militares.
 
 O Comando Militar do 
Nordeste
 Nesses 70 anos, o emprego 
do “Braço Forte” e da “Mão Ami-
ga” do CMNE foi evidenciado em 
diversas missões, a exemplo da Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO), 
durante as paralisações de órgãos 
de segurança pública e garantia de 
votação e apuração, por ocasião dos 
pleitos eleitorais. O CMNE fez-se 
presente na Operação Zika Zero, 
em apoio aos Governos municipal, 
estadual e federal; em situações de 
enchentes na Grande Recife; e na 

Operação Carro-Pipa, programa do 
Governo Federal de distribuição de 
água potável no semiárido brasilei-
ro, cooperação que existe há quase 
duas décadas para minorar os efei-
tos causados pela seca na região.
 O CMNE destacou-se, ain-
da, no cenário internacional, com a 
participação da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB) durante a Se-
gunda Guerra Mundial e atuando na 
Missão das Nações Unidas para a Es-
tabilização no Haiti (MINUSTAH).
 O Comando Militar do Nor-
deste possui, em sua constituição or-
gânica, quatro Grandes Comandos e 
duas Grandes Unidades: a 6ª Região 
Militar, com jurisdição nos Estados 
da Bahia e de Sergipe, com sede 
na cidade de Salvador; a 7ª Região 
Militar, com jurisdição nos Estados 
de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e 
Rio Grande do Norte, com sede em 
Recife; a 10ª Região Militar, com 
jurisdição nos Estados do Ceará e 
Piauí, com sede em Fortaleza; o 1º 
Grupamento de Engenharia, com 
sede em João Pessoa; a 7ª Brigada 
de Infantaria Motorizada, com sede 
em Natal; e a 10ª Brigada de Infanta-
ria Motorizada, com sede no Recife.
 São 70 anos de história, de-
dicados às missões constitucionais 
do Exército Brasileiro na defesa 
da Pátria, na segurança integra-
da, na participação de operações 
internacionais e na cooperação 
com o desenvolvimento regional 
no campo econômico e social, por 
intermédio de ações subsidiárias.

(CCOMSEX/ FM)
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Brasil e Chile renovam parcerias e repensam 
política de defesa para a região

 A salva de 17 tiros, executa-
da pela histórica Bateria Caiena, in-
dicou a chegada do Comandante em 
Chefe do Exército do Chile, General 
de Exército Humberto Oviedo Ar-
riagada, e sua comitiva ao Forte Ca-
xias. Entre 24 e 29 de julho, a comi-
tiva visitou o Comando do Exército 
e algumas organizações militares 
do Comando Militar da Amazônia.
 Essa visita tem por objetivos 
intensificar o intercâmbio bilateral e 
discutir a cooperação entre o Exér-
cito Brasileiro e a Força Terrestre do 
Chile; além de fortalecer os laços de 
amizade e a troca de experiências 
entre os militares dos dois países.
 O Embaixador do Chile no 
Brasil, Jaime Gazmuri, fez-se pre-
sente na cerimônia, na qual foi ou-
torgada pelo Brasil a Medalha da 
Ordem do Mérito Militar ao Co-

mandante em Chefe do Exército 
do Chile, Gen Oviedo, e destacou a 
histórica relação de amizade entre o 
Brasil e o Chile. “Essa amizade en-
tre nossos países remonta ao nosso 
processo de independência, sempre 
fomos amigos e cooperamos mutu-
amente com o desenvolvimento dos 
dois povos”, lembrou o Embaixador.
 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias da 
Costa Villas Bôas, após a imposição 
da medalha, enalteceu a importante 
parceria do Exército do Chile como 
o Brasil. “Nossa relação de amizade 
é secular e fruto de intercâmbios e de 
outras parcerias, creio que chegou o 
momento de darmos um passo além, 
no sentido de pensar um Sistema de 
Defesa que abarque toda a América 
do Sul”, concitou o Gen Villas Bôas.

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 23 de junho, o Colé-
gio Interamericano de Defesa (CID) 
realizou a graduação de mais uma 
turma de Mestres em Ciências de 
Defesa e Segurança Interamericana, 
com onze brasileiros formados, sen-
do dois civis do Ministério da Defe-
sa e nove oficiais superiores da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica.
 Dois dias antes, em 21 de 
junho, foi realizada a cerimônia de 
despedidas e entrega de comendas 
a Assessores Acadêmicos do perí-
odo 2015/2016. Na oportunidade, 
também foram prestadas homena-
gens aos destacados desempenhos 
do Coronel Sérgio Wilton Lopes 
de Barros e do Tenente-Coronel 
André Luiz Grenteski, ambos do 
Exército Brasileiro, que recebe-
ram, das mãos da Diretora do Co-
légio, a Contra-Almirante Martha 
Herb, da Marinha Norte Ameri-
cana, respectivamente, os títulos 
“Advisor of the Year” e “Director’s 
Team Work Award”, referentes ao 
período acadêmico 2015/2016. É 
importante mencionar que, no pe-
ríodo, o Cel Wilton Lopes ainda 
exerceu a função de Chefe de Cur-

so da Classe 55, cumulativamen-
te com as atividades de Assessor.
 O Título “Advisor of the 
Year” é conferido ao Assessor/
Facilitador por sua extrema dedi-
cação e excelência no trabalho de 
orientação e mentoria aos alunos 
para que atinjam todos os objetivos 
acadêmicos do Colégio, em sele-
ção realizada pelos alunos, demais 
Assessores e a Liderança do CID.
 Já a homenagem “Director’s 
Team Work Award” é atribuída ao 
membro do efetivo do Colégio por 
todas as contribuições ao cumpri-
mento da missão da Instituição, 
por escolha dos Chefes de Depar-
tamento e da Liderança do CID.
 Cabe ressaltar que, no 
período 2014/2015, quando foi 
criado o “Director’s Team Work 
Award”, o prêmio foi recebido 
pelo Coronel Amaury Simões dos 
Santos Junior, demonstrando o 
padrão de comprometimento dos 
oficiais do Exército Brasileiro em 
sua atuação no CID, elevando o 
nome da Instituição e do Brasil 
na comunidade interamericana.

Oficiais do Exército Brasileiro são destaques 
no Colégio Interamericano de Defesa

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO 
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 Entre 30 de junho e 02 de 
julho, a 6ª Região Militar parti-
cipou de diversas atividades em 
comemoração às ações da Bahia 
em prol de sua independência, que 
ocorrera em 1823, após muitos 
conflitos armados contra as tropas 
fiéis a Portugal, em um cenário de 
lutas pela Independência do Brasil.
 No dia 30 de junho, Ati-
radores do Tiro de Guerra 06/002 
reverenciaram os heróis da Inde-
pendência com a condução do Fogo 
Simbólico da cidade histórica de 
Cachoeira (BA) até Saubara (BA). 
A tocha ainda passou pelos municí-
pios baianos de Santo Antônio, São 
Francisco do Conde, Candeias e 
Simões Filho, até chegar à Capital.
 Com espírito cívico, no dia 
1º de julho, militares da 6ª Região 
Militar participaram da homenagem 
da Câmara Municipal de Salvador 
aos heróis da Independência e da 
solenidade da Guarda da Pira com o 
Fogo Simbólico, no Panteão do Ge-
neral Labatut, no bairro de Pirajá.
 No dia 02 de julho, as come-
morações iniciaram com a participa-
ção de representações de tropas da 
Região Marechal Cantuária no fes-
tejo popular, no Largo da Lapinha, 
onde foram depositadas flores no 
monumento em homenagem ao Ge-
neral Labatut. Em seguida, o cortejo 
cívico seguiu pelas ruas do Centro 
Histórico de Salvador até a Praça 
Dois de Julho, no bairro do Campo 
Grande, local em que, na sequência, 
os alunos do Núcleo de Prepara-
ção de Oficiais da Reserva (NPOR) 
conduziam o Fogo Simbólico do 
bairro de Pirajá ao Campo Grande, 

e o Comandante da 6ª Região Mili-
tar e as outras autoridades presentes 
depositaram flores no monumen-
to aos Heróis da Independência. 
No 2º Distrito Naval, foi realizada 
uma cerimônia para marcar a data.
 No município de Madre de 
Deus (BA), o dia 02 de julho tam-
bém foi marcado pelo desfile cívi-
co, com a participação de pelotões 
do 19º Batalhão de Caçadores e do 
6º Batalhão de Polícia do Exército.
  No Estado da Bahia, muitas 
lutas ocorreram para impedir que 
o Brasil se tornasse independente 
de Portugal, as principais ocorre-
ram, em Pirajá, bairro de Salvador 
(BA), onde tropas “pró-indepen-
dência” e “metropolitanos” abri-
ram fogo uns contra os outros.
 O General francês Pedro 
Labatut, contratado pelo Príncipe 
Regente D. Pedro para a manu-
tenção da ordem na Bahia, orga-
nizou o chamado “Exército Paci-
ficador” e liderou uma tropa que 
se dirigiu à região baiana para 
apoiar na luta pró-independência. 
Mais tarde foi substituído pelo 
General José Joaquim de Lima 
e Silva, tio do Duque de Caxias.
 Essa data de 02 de Julho 
tem um significado importante para 
o povo baiano, por se comemorar, 
oficialmente, o vitorioso desfecho 
das lutas pela Independência do 
Brasil no Estado, ocorridas entre 
os anos de 1821 e 1823. Motivados 
pelo clima de “Liberdade, Igualda-
de e Fraternidade”, diversos movi-
mentos em busca da independência 
foram tomando força no Brasil, 
sobretudo, no Recôncavo Baiano.

(CCOMSEX/ FM)

6ª Região Militar participa das comemorações 
de 2 de Julho pela Independência do Brasil
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Comando Militar do Planalto realiza o 1º Simpósio 
de Comunicação Social em Brasília

 O Comando Militar do Pla-
nalto (CMP) realizou, no período 
de 28 a 30 de junho, o 1º Simpó-
sio de Comunicação Social, com 
o objetivo de nivelar e compar-
tilhar os conhecimentos da área, 
colaborando com as atividades de 
assessoria de imprensa a serem 
desenvolvidas, na Capital fede-
ral, por ocasião dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016.
 Participaram do evento re-
presentações das equipes de Comu-
nicação Social da Polícia Militar do 
Distrito Federal e da Marinha do 
Brasil, que puderam realizar práti-
cas de entrevistas individuais e co-
letivas, juntamente com militares do 
Exército que servem na Guarnição. 
Para essas práticas, alunos do Curso 
de Jornalismo da Universidade Pau-
lista (UNIP) e do Centro Universi-

tário de Brasília (UNICEUB), que 
também participavam do Simpósio, 
realizaram o papel de repórteres.
  Dentro do contexto da 
atividade, também foi realiza-
da uma jornada de Media Trai-
ning com os Comandantes de 
organizações militares diretamen-
te subordinadas e vinculadas ao 
CMP, situadas em Brasília (DF).
 O Simpósio contou com 
palestras da Jornalista Eliane Can-
tanhêde (da Globo News), dos 
Jornalistas Rodrigo Bauer (Asses-
sor de Imprensa da Presidência 
da República) e Alexandre Gar-
cia (da Rede Globo) e, ainda, dos 
Coronéis Luiz Fernando Azevedo 
Delage e André Luís Correia de 
Castro, ambos do Centro de Co-
municação Social do Exército. 

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante da Aeronáutica recebe 
Consultoria-Geral da União

Chefe da Casa Civil defende prioridade nos 
projetos KC-390 e na navegação aérea

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, recebeu, no dia 
22 de julho, uma comitiva da Con-
sultoria-Geral da União, setor da 
Advocacia-Geral da União (AGU) 
dedicado ao assessoramento e orien-
tação dos dirigentes do Poder Exe-
cutivo Federal, de suas autarquias e 
fundações públicas, para dar segu-
rança jurídica aos atos administra-
tivos que serão por elas praticados.
 De acordo com o Consul-
tor-Geral da União, Paulo Gus-
tavo Medeiros Carvalho, o órgão 
dispõe de um núcleo de assun-
tos militares para atuar no asses-
soramento às Forças Armadas.
 “A função da AGU e da 
Consultoria-Geral é assessorar os 
órgãos da administração, do poder 
executivo, e o NAME (Núcleo de 
Assuntos Militares Estratégicos) 
trata justamente das matérias es-
tratégicas definidas pelos Coman-
dos Militares (Marinha, Exército, 
Aeronáutica)”, explica Carvalho.

 O Ministro Chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, afirmou no 
dia 25 de julho que, apesar dos de-
safios do governo de “fazer mais e 
melhor com menos recursos”, os 
investimentos no avião cargueiro e 
reabastecedor KC-390 - maior ae-
ronave desenvolvida no Brasil – e 
na modernização do sistema de 
controle do espaço aéreo são indis-
pensáveis e devem ser prioridade 
para o governo. A declaração foi 
feita após audiência entre o minis-
tro e o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, em Brasília (DF).  
 “A navegação aérea é abso-
luta prioridade para a segurança de 
todos aqueles que venham a viajar, 
mas principalmente, para nós não 
estarmos no contexto internacio-
nal um degrau abaixo em relação a 
outros países”, afirmou o ministro.
 O ministro Padilha sa-
lientou que o projeto do KC-390, 
uma parceria da Força Aérea Bra-
sileira com a Embraer, fará com 
que a indústria aeronáutica brasi-
leira possa ter uma participação 
maior no âmbito internacional.
 O chefe da Casa Civil tam-
bém abordou na reunião com o Co-
mandante da Aeronáutica o apoio 
da FAB para o transporte de órgãos 
para transplante. “A FAB está dando 
lição de como a gente consegue en-
tregar à população um serviço abso-
lutamente indispensável”, afirmou.

 Na avaliação do consultor, é 
importante o estreitamento das re-
lações entre o órgão e o Comando 
da Aeronáutica considerando que 
os assuntos tratados precisam ter 
abordagem técnica e jurídica. “É 
muito importante essa ligação, jus-
tamente porque o aspecto técnico é 
do comando da força, enquanto a 
parte jurídica, de assessoramento, é 
feita pela AGU. Nesse caso, é im-
portante esse estreitamento de re-
lações entre os comandos e a AGU 
para poder prestar esse serviço de 
uma maneira melhor”, afirmou.
 Os projetos estratégicos de-
senvolvidos pelo Comando da Ae-
ronáutica são de longo prazo, de dez 
a 15 anos, e trazem benefícios para a 
sociedade, uma vez que as tecnolo-
gias desenvolvidas em projetos mi-
litares transbordam para outras áre-
as da economia. “Vários benefícios 
que nós tivemos com o passar dos 
anos vieram justamente da parte de 
defesa”, complementou o consultor.

 Além disso, destacou a atu-
ação das Forças Armadas nos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016, que iniciaram o patrulha-
mento ostensivo nas ruas da capi-
tal fluminense no dia 24 de julho.
 “Vamos ter um sistema 
de segurança envolvendo 85 mil 
homens em que as Forças Arma-
das são o principal destaque. Isso 
será a razão do conforto, da se-
gurança de todos aqueles que ve-
nham nos visitar, assim como 
para a população local”, avaliou.
 Homenagem - No encontro 
o ministro Eliseu Padilha recebeu 
a medalha Mérito Santos-Dumont. 
A imposição da comenda, realiza-
da pelo Comandante da Aeronáuti-
ca, foi acompanhada por membros 
do Alto Comando da Aeronáutica.
 “Para mim é uma dupla hon-
raria”, explicou Padilha lembrando 
sua atuação como ministro da Se-
cretaria de Aviação Civil (SAC) ao 
longo de 2015. Ele assumiu a Casa 
Civil em maio de 2016.  “Eu recebo 
(esta homenagem) com o respeito, 
a admiração e o reconhecimento 
profissional que eu tenho com to-
dos aqueles que têm dedicado a 
sua vida à Força Aérea Brasileira 
que é reconhecida internacional-
mente como de ponta”, afirmou o 
ministro que, em 1997 havia rece-
bido a Ordem do Mérito Aeronáu-
tica no Grau de Grande Oficial.
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Livro apresenta mais de 300 aeronaves militares brasileiras usadas entre 1916 e 2015

 Mais de 300 aeronaves mili-
tares em 100 anos de história, esse 
é o conteúdo abordado no livro 
“Aeronaves Militares Brasileiras – 
1916-2015” lançado no dia 27 de 
julho, no Clube da Aeronáutica, em 
Brasília (DF). A obra do pesquisa-
dor Jackson Flores Jr. (falecido em 
2013) reúne as fichas técnicas deta-
lhadas de cada aeronave, fotos que 
ilustram a variedade de empregos, 
versões e configurações dos aviões 
e perfis coloridos que mostram os 
diversos padrões de pintura utiliza-
dos. Autoridades civis e militares 
da Força Aérea Brasileira, Marinha 
e Exército participaram do lança-
mento, entre eles o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
 “Temos orgulho de ver-
mos publicado mais um exemplar 
do extenso legado de Jackson Flo-
res Junior em prol da história da 
aviação de nosso País. A obra faz 
um importante paralelo que rela-
ta a atuação das Forças Armadas 
no papel da defesa e da integração 
de nosso vasto território”, afirmou 
o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Para realizar o projeto, as três 
Forças Armadas abriram as portas 
de diversas unidades para pesquisa 
e obtenção de subsídios, entre elas 
o Museu Aeroespacial (MUSAL) 
e o Instituto Histórico-Cultural da 
Aeronáutica (INCAER). “Essa obra 

terá um significado muito importan-
te para os pesquisadores, para aque-
les que são aficionados por aviões e 
principalmente para os que sonham 
ou sonharam em ser aviador, em 
ser piloto”, explicou o Diretor do 
INCAER, Tenente-Brigadeiro do 
Ar da Reserva, Ailton Pohlmann.
 “Aeronaves Militares Bra-
sileiras - 1916-2015” apresenta os 
aviões e os helicópteros da FAB, 
Marinha e Exército que ajudaram 
a escrever a história da aviação do 
Brasil nas missões de guerra, patru-
lha marítima, transporte, misericór-
dia, vigilância, reconhecimento e 
mapeamento. “Resgatar essa histó-
ria e juntar todo o material foi um 
trabalho hercúleo dos autores e, por 
sorte, depois de nove anos de traba-
lho conseguimos completar”, desta-
cou o editor do livro, Carlos Lorch.
 O livro foi inspirado na 
publicação “Aviação Militar Bra-
sileira – 1916-1984” do entusias-
ta da aviação Francisco Cândido 
Pereira – conhecido como Chico 
Pereira. Em 2003, a Action Edito-
ra, investigou a possibilidade de 
aprofundar o trabalho de Chico Pe-
reira, do qual Jackson participou, e 
o convidou para realizar o projeto. 
Jackson trabalhou na produção do 
livro até 2013, quando faleceu por 
complicações cardíacas. A obra 
foi completada por uma equipe de 
colaboradores composta por diver-
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Tenente-Brigadeiro Rossato, Rafaela Teruszkin e Major-Brigadeiro Mesquita

Livro traz as aeronaves que ajudaram a escrever a história da aviação
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sos profissionais ligados à aviação.
 Jackson foi homenagea-
do durante a cerimônia. A irmã do 
autor, Rafaela Teruszkin, recebeu 
os cumprimentos pelo trabalho 
do pesquisador. "Ele se dedicou 
muito. Então, eu recebo com mui-
to carinho essa linda homenagem 
que fizeram para ele”, afirmou. 
 Sobre o autor – Jackson 
Flores Jr. se destacou no meio aero-
náutico por sua paixão pela história 
da Aviação Mundial. Seu notório 
conhecimento sobre o tema logo foi 
reconhecido e além de participar da 

produção do livro de Chico Pereira, 
recebeu um convite para trabalhar 
no Museu Aeroespacial (MUSAL). 
Foi o autor de diversos livros so-
bre o assunto, entre os eles “Avia-
ção Naval Brasileira”, “VARIG, 
Uma Estrela Brasileira”, “Aviação 
Brasileira, Sua História Através da 
Arte” entre outros. Publicou diver-
sos artigos e reportagens, algumas 
das quais lhe renderam o Prêmio 
Santos Dumont de Jornalismo, 
que escolhe anualmente o melhor 
artigo sobre o aviação no País.
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FAB comemora os 143 anos de Alberto Santos Dumont

 A solenidade contou com a 
presença do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ministro 
Ricardo Lewandowski, e do Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossa-
to, entre outras autoridades militares 
e civis. A Medalha Mérito Santos 
Dumont foi criada em 1956, duran-
te as comemorações do cinquente-
nário do voo do 14 Bis e representa 
um reconhecimento aos militares 
que se destacaram no exercício da 
profissão, aos cidadãos brasileiros 
e estrangeiros que tenham prestado 
notáveis serviços ao País e, tam-
bém, a organizações e instituições.
 Mais de 161 militares e civis 
receberam a comenda em cerimônia 
realizada na Base Aérea de Brasília 
(BABR), que celebrou o aniversário 
de 143 anos de Alberto Santos Du-
mont, Patrono da Aeronáutica Brasi-
leira. Entre eles, o Ministro da Justi-
ça e Cidadania, Alexandre Moraes; 
o Ministro dos Transportes, Portos 
e Aviação Civil, Maurício Quintella 
Lessa; e o Ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, Mar-
cos Pereira. Ao todo foram conde-
corados 639 militares, autoridades 
ou personalidades em 23 cidades do 
Brasil e em 24 países, como Esta-
dos Unidos, Argentina e Paraguai.
 “É uma honra, um privilégio 
receber tão alta comenda da Aero-
náutica, uma força especializada 

que tem muito orgulhado este País”, 
afirmou o advogado da Câmara 
dos Deputados, Francisco Cláudio 
Lima, que também foi agraciado.
 O Sargento Eduardo Le-
mos é militar da Força Aérea 
Brasileira (FAB) há 13 anos. Ele 
pertence ao Quadro de Taifeiros 
e atualmente trabalha no Estado-
-Maior da Aeronáutica (EMAER). 
Há dois anos, recebeu a Medalha 
Bartolomeu de Gusmão e, no dia 
20 de julho, foi agraciado com a 
Medalha Mérito Santos Dumont.
 “Depois de ter recebido a 
Medalha Bartolomeu de Gusmão, 
eu passei a me dedicar ainda mais. 
Então, eu fiquei muito feliz em re-
ceber essa nova medalha. Está sen-
do muito gratificante, pelo reco-
nhecimento do trabalho”, ressaltou.
 "Nós queremos nos espelhar 
no que foi Santos Dumont, todos 
nossos militares, e uma solenida-
de como essa é importante não só 
para o nosso público interno, como 
também para toda a sociedade, para 
que as pessoas percebam como 
funcionam as Forças Armadas, 
como ela interage com os outros 
órgãos”, explicou o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.

 Saiba também como foi 
a cerimônia em outras cidades:
 Recife - A solenidade, pre-
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sidida pelo Major-Brigadeiro do 
Ar, José Hugo Volkmer, Coman-
dante do II Comando Aéreo Re-
gional (II COMAR), foi realizada 
na Base Aérea do Recife (BARF). 
Foram agraciados com a medalha 
“Mérito Santos Dumont” três ci-
vis e 18 militares da Guarnição.
 Fortaleza - Realizada na 
Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), o 
evento foi presidido pelo Tenente-
-Coronel Aviador Frederico Ca-
sarino, Comandante da BAFZ, e 
contou com a presença do Tenente-
-Brigadeiro do Ar Rodopiano e de-
mais autoridades militares e civis.
 Durante a cerimônia, fo-
ram agraciados o Sargento An-
dré Luis Sampaio, a Suboficial 
Magda Silvia Ferreira, o Subo-
ficial Francisco das Chagas Ro-
cha Santos e a Suboficial Cristia-
ne dos Anjos Alves de Oliveira.
 “O que mais me deixa fe-
liz é que meu pai é suboficial da 
reserva, agora reformado, e ele 
também recebeu a medalha San-
tos Dumont. E eu, como filha, vejo 
nele um exemplo na minha vida”, 
afirmou a Suboficial Cristiane. 

 Belo Horizonte - Na ceri-
mônia militar, realizada no Cen-
tro de Instrução e Adaptação da 
Aeronáutica (CIAAR), em Belo 
Horizonte (MG), foram agracia-
das nove pessoas. Um delas foi o 
Suboficial Músico Josias dos San-
tos Azarias, da Banda de Música, 
que serve há 34 anos no CIAAR. 
 “Esta medalha é muito im-
portante para mim. Dedicamos a 
maior parte do nosso tempo à For-
ça Aérea e com isso ela se torna 
nossa família”, afirmou o militar. 
 Maranhão - A cerimônia, 
realizada no Centro de Lançamen-
to de Alcântara (CLA), foi presidi-
da pelo Coronel Aviador Cláudio 
Olany Alencar de Oliveira, Diretor 
do CLA, e contou com a presença 
de diversas autoridades militares.
 Canoas - Dezesseis pes-
soas foram agraciadas com a Me-
dalha Mérito Santos-Dumont no 
Quinto Comando Aéreo Regio-
nal (V COMAR), incluindo mili-
tares da FAB e do Exército. Um 
deles foi o Comandante do Co-
mando Militar do Sul, General 
De Exército Edson Leal Pujol.

FAB comemora no dia 04 de agosto de 2016 
o 43º aniversário do Museu  Aeroespacial
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Ministro da Educação garante ao Comandante da Aeronáutica apoio as obras de expansão do ITA

 O Ministro da Educação, 
Mendonça Filho, afirmou que a pas-
ta deve continuar a apoiar o projeto 
de expansão do Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), localiza-
do em São José dos Campos (SP). 
A sinalização foi feita no dia 25 de 
julho, em Brasília (DF), em reunião 
com o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato. Acompanharam o 
encontro o Comandante-Geral de 
Pessoal e Diretor-Geral de Ensino 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Antonio Carlos Moretti Ber-
mudez, o Vice-Diretor do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial, Major-Brigadeiro 
Engenheiro Fernando Cesar Perei-
ra Santos, e o Reitor do ITA, pro-
fessor Anderson Ribeiro Correia.
 “Faremos todo o esforço, 
por parte do Ministério da Educação 
para que essa cooperação possibilite 
a conclusão das obras de ampliação 
e de reestruturação do ITA dentro 
do cronograma pré-estabelecido”, 
afirmou o ministro, destacando a 
importância da instituição para o 

ensino e a pesquisa do Brasil. Men-
donça Filho também lembrou que as 
novas liberações financeiras devem 
ocorrer de acordo com autorizações 
do Ministério do Planejamento.
 Para a conclusão das obras 
da primeira fase, que contempla o 
prédio de ciências fundamentais, 
com área de 36 mil m², prevista 
para novembro deste ano, é ne-
cessária a liberação de recursos fi-
nanceiros. O projeto de expansão 
física do ITA totaliza 186 mil m² 
de área construída e outros 39 mil 
m² de área a ser reformada. As pró-
ximas etapas são a construção da 
biblioteca, do auditório e dos no-
vos alojamentos para os alunos. A 
expansão permitirá que o ITA do-
bre o número de vagas oferecidas.
 “É um projeto que vai mui-
to além do Comando da Aeronáu-
tica. É uma escola de excelência 
que traz muitas contribuições para 
a sociedade brasileira”, enfatizou 
o Comandante sobre a importân-
cia da expansão do ITA. A partir 
dela, o ITA já fortaleceu as parce-
rias com universidades públicas em 

Foto: C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

todas as regiões do País e consoli-
dou a dupla titulação dos alunos 
que fazem intercâmbio na França.
 Outro ponto importante do 
projeto de expansão é a contratação 
de 143 professores e de 880 técni-
cos. A lei para criação dos novos 
cargos foi aprovada em dezembro 
de 2012, mas os novos concursos 
ainda não foram autorizados. De 
acordo com o ministro da Educa-
ção, o MEC deve ser um “parceiro 
importante” neste assunto “para que 
(a Aeronáutica) tenha as condições 
de recursos humanos e de orçamen-
to para que atenda as necessidades e 
a sua missão constitucional e legal”.

 Resultados
 O Major-Brigadeiro Fernan-

do apresentou o atual estágio das 
obras da primeira fase de expansão 
do ITA, as próximas etapas e nú-
meros do instituto que demonstram 
qualidade do ensino e de investi-
mentos em programas mantidos 
pelo MEC. “O Ciência Sem Fron-
teiras foi muito bem aproveitado. 
O ITA foi o instituto que mais en-
viou alunos para universidades de 
ponta”, afirmou o oficial-general.
 Criado em 1950, o ITA 
oferece seis cursos de engenharia: 
aeroespacial, aeronáutica, civil-ae-
ronáutica, computação, eletrônica 
e mecânica-aeronáutica. No últi-
mo vestibular, registrou recorde de 
inscritos com um aumento de 59% 
de candidatos em relação a 2015.

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

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


