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Papa Francisco recebe no Vaticano 
tripulantes da Fragata “Liberal”

 No dia 31 de agosto, 150 
militares da Fragata “Liberal”, 
em visita a Itália, foram recebi-
dos em audiência no Vaticano. Na 
ocasião, o Comandante do navio, 
Capitão de Fragata Ricardo Sil-
veira Mello, presenteou Sua San-
tidade, o Papa Francisco, com 
uma pintura a óleo da Fragata.
	 Esse	dia	ficou	marcado	pela	

emoção, estima e admiração pelo 
Pontífice	e	foi	de	especial	significado	
para todos os tripulantes presentes.
 A Fragata “Liberal” sus-
pendeu da Base Naval do Rio de 
Janeiro com destino ao Líbano 
com	a	finalidade	de	assumir	a	con-
dição de navio capitânia da Força-
-Tarefa Marítima da Força Interi-
na das Nações Unidas do Líbano. 
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Desfile de 07 de Setembro leva 25 mil pessoas 
à Esplanada dos Ministérios em Brasília

	 O	desfile	de	07	de	setembro	
na capital federal atraiu um público 
de 25 mil pessoas. No palanque, o 
Presidente Michel Temer autorizou 
o	 início	do	desfile	cívico,	acompa-
nhado do Ministro da Defesa, Raul 

Jungmann, e dos Comandantes da 
Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; do Exército, 
General Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas; e da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.

(MD ASCOM/ FM)Página 13

Solenidade reverencia memória 
do Patrono da Força Aérea Brasileira

Exército comemora o Dia da Família Militar 
homenageando Dona Rosa da Fonseca

 No dia 18 de setembro, a 3ª 
Divisão de Exército comemorou o 
Dia da Família Militar na Guarnição 
de	Santa	Maria,	com	a	finalidade	de	
executar a entronização de Dona Rosa 
da Fonseca como Patrono da Família 
Militar e a implantação do Dia da Fa-

mília Militar no Exército Brasileiro.
 O roteiro constou de uma Re-
treta da banda de música da 3ª Divi-
são de Exército, seguido da execução 
do Hino Nacional e uma síntese sobre 
os feitos de Dona Rosa da Fonseca. 

(CCOMSEX/ FM)Página 21Página 24

 A Base Aérea dos Afon-
sos, no Rio de Janeiro foi o pal-
co da cerimônia militar em ho-
menagem ao Patrono da Força 
Aérea Brasileira (FAB), Mare-
chal do Ar Eduardo Gomes. Ele 
completaria 120 anos, no dia 20 
de setembro. A solenidade foi 
presidida pelo Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadei-
ro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato 
que contou com a presença de 
oficiais	generais	das	três	forças.		

(CECOMSAER/ FM)
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Almirante Savio comemora aniversário
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 O Almirante Savio foi 
homenageado pelo seu aniver-
sário no dia 02 de setembro por 
um grande número de amigos 
e companheiros da Marinha.

Na oportunidade o ilustre che-
fe naval agradeceu as demons-
trações de apreço dos amigos e   
pediu as bênçãos de Deus para 
continuar cumprindo sua missão.

Membros da ADESG/ES visitam 
a Capitania Fluvial do Rio Paraná

 No dia 09 de setembro, a 
Capitania Fluvial do Rio Paraná 
(CFRP) recebeu a visita dos es-
tagiários do XI Ciclo de Estudos 
de Política e Estratégia, da Asso-
ciação dos Diplomados da Esco-
la Superior de Guerra (ADESG) 
da cidade de Linhares (ES).
 Na oportunidade, o 

Ajudante da Capitania, Capitão 
de Corveta Pablo Carvalho Fe-
lix Nascimento, conduziu uma 
apresentação acerca das ativi-
dades desenvolvidas pela CFRP 
em sua área de jurisdição, se-
guida de uma visita às instala-
ções da Organização Militar.
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Empresário Leonardo Mendes Nogueira, diretor da Altave, jornalista Luiz Carlos Pereira 
Coelho, Vice-Almirante Domingos Savio Almeida Nogueira, Chefe da Procuradoria
Especial da Marinha, Tenente Melchisedech Afonso Carvalho, Profº Edson Schettine 

de Aguiar e o Capitão-Tenente (T) Siqueira.
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Ministro Jungmann apresenta ao presidente Temer a revisão dos documentos da Defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, apresentou no dia 29 de 
setembro ao Presidente da República 
Michel Temer, os documentos legais 
da Pasta, que passam por atualiza-
ções	periódicas.	Jungmann	afirmou	
que o Presidente Temer aprovou os 
documentos e que, na próxima se-
mana, a Política Nacional de Defe-
sa (PND), a Estratégia Nacional de 
Defesa (END) e o Livro Branco de 
Defesa Nacional serão enviados ao 
Congresso Nacional para análise.
 Em coletiva de imprensa 
ainda no Palácio do Planalto, o Mi-
nistro Jungmann detalhou aos jor-
nalistas as principais alterações dos 
documentos. "O rumo da Defesa, 
desde 2008, é dado por esses três 
documentos que sintetizam a de-
fesa nacional do País. É importan-
te dizer que a Defesa não envolve 
apenas as Forças Armadas e o con-
junto desses documentos está aber-
to à consulta do cidadão. Também 
segundo o ministro, a orientação 
em países democráticos é que, por 
meio desses documentos, se bus-
que a transparência, a participação 
e o debate da sociedade no Con-
gresso Nacional, gerando também 
confiança	entre	os	países	vizinhos.
 O Ministro Jungmann ini-
ciou sua apresentação explicando 
os três documentos. "Defesa é mui-
to mais que o vetor militar", disse 
ele. Segundo o ministro, a PND 
estabelece o que fazer em oito ob-
jetivos nacionais como, por exem-
plo, garantir a soberania, o patri-
mônio e a integridade nacionais, e 

o cumprimento das missões cons-
titucionais das Forças Armadas. "A 
Política Nacional contempla áreas 
de interesses com base na geopolí-
tica como o nosso ambiente regio-
nal e o entorno estratégico, que vai 
desde o Caribe, a Costa da África 
Ocidental até a Antártica", comple-
mentou Jungmann. Entre as novas 
diretrizes na atualização da PND 
constam	 considerações	 finais	 que	
estabelecem que todos os setores 
da Administração Federal deve-
rão se articular e interagir para o 
alcance dos objetivos nacionais.
 Já a Estratégia Nacional 
trata sobre os setores estratégi-
cos, focados, principalmente, em 
tecnologia e inovação, e que en-
volvem a área espacial, conduzida 
pela Força Aérea, a cibernética, a 
cargo do Exército, e a nuclear, sob 
a responsabilidade da Marinha. 
O documento elenca 18 estraté-
gicas, entre elas, a atuação em or-
ganismos internacionais e o forta-
lecimento do poder de dissuasão.
 Na apresentação aos jor-
nalistas, o Ministro Jungmann fez 
um breve histórico dos marcos de 
Defesa, ressaltando que a criação 
da Política Nacional de Defesa está 
completando 20 anos. "Temos duas 
décadas em que as Forças Armadas 
já traziam suas principais reivindi-
cações", disse o ministro. Ele desta-
cou a importância da integração en-
tre as Forças Armadas, sociedade, 
poder civil e estruturas militares.  
"Em 2005, tivemos a primeira atua-
lização da PND, e em 2008, a Estra-

tégica Nacional de Defesa reinsere 
as Forças Armadas dentro de um 
projeto de desenvolvimento nacio-
nal", disse Jungmann. O ministro foi 
relator da Lei Complementar nº 136, 
de 2010, que criou o Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas.
 Em 2012, a END sofre sua 
primeira atualização, e a PND passa 
por sua segunda revisão. Também 
neste ano é lançado o Livro Branco 
de Defesa Nacional, uma espécie de 
inventário das Forças Armadas com 
informações orçamentárias, cenário 
internacional, equipamentos béli-
cos, entre outros. Todos os documen-
tos são revisados a cada quatro anos.
 O ministro encerrou a ex-
planação dizendo que o País ado-

ta a política do soft power. "O 
Brasil é uma potência da paz e 
ainda que não tenhamos pro-
blemas, devemos ter capacida-
de	 de	 agir",	 finalizou	 Jungmann.
 Acompanharam a entrevista 
coletiva, os Comandantes das For-
ças Armadas, Almirante Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira (Marinha), 
General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas (Exército) e Brigadei-
ro Nivaldo Luiz Rossato (Aero-
náutica). Também participaram o 
Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas, Almirante 
Ademir Sobrinho, e o Ministro do 
Gabinete de Segurança Institu-
cional (GSI), Sérgio Etchegoyen.
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Ministro da Defesa participa de transmissão de cargo da Chefia de Operações Conjuntas

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, participou no dia 
22 de setembro da solenidade de 
transmissão de cargo do Chefe de 
Operações Conjuntas (CHOC) do 
Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA), em Bra-
sília. O General Gerson Menandro 
Garcia de Freitas passou a che-
fia	 de	 Operações	 Conjuntas	 para	
o general Cláudio Coscia Moura.
 “O general Menandro as-
sumiu a CHOC em fevereiro des-
te ano, apenas alguns meses antes 
da realização dos Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016, que en-
cerraram com chave de ouro um 
ciclo de grandes eventos sedia-
dos em nosso país. Seus conheci-
mentos e experiência na área de 
Operações Conjuntas e Segurança 
integrada	 contribuíram	 significati-
vamente para o sucesso que mar-
cou a missão da Defesa durante 
os Jogos”, enfatizou o ministro.
 O chefe do EMCFA, Almi-
rante Ademir Sobrinho, destacou 
a importância do trabalho do Ge-
neral Menandro. “Conduziu com 
elevada consciência e dedicação os 
temas relacionados ao Comando e 
Controle, Inteligência de Defesa, 
Operações Conjuntas, Missões de 
Paz e Grandes Eventos”, comentou. 
O almirante ressaltou que esse tra-
balho foi fundamental para a pro-
dução	 de	 significativos	 resultados,	
tanto nas questões estratégicas de 
defesa quanto no aprimoramen-
to operacional, em um ambiente 
de diferentes culturas interforças.

 No discurso de despedida, 
o General Menandro citou a plu-
ralidade das Forças Armadas e a 
busca constante pela interoperabi-
lidade. “Hoje, entendo melhor que 
todos são essenciais à construção 
da	 identidade	 e	 afirmação	 do	 Mi-
nistério da Defesa, na sua relevan-
te missão de coordenar o esforço 
integrado das Forças Armadas no 
cumprimento de sua destinação 
constitucional”, destacou. No Mi-
nistério da Defesa, o general Me-
nandro exerceu também a função 
de chefe de Assuntos Estratégicos 
do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas. Agora, segue sua 
carreira, nomeado comandante do 
Comando Militar do Oeste (CMO).
 O General Moura, novo 
chefe, é natural de Santos, São Pau-
lo.	 	 Em	 sua	 carreira,	 como	 oficial	
general, teve como principais car-
gos: comandante da 11ª Brigada de 
Infantaria Leve, da Artilharia Divi-
sionária da 5ª Divisão de Exército; 
4º subchefe do Estado-Maior do 
Exército (Logística, Mobilização, 
Ciência e Tecnologia e Construção); 
comandante da 2ª Região Militar; e 
vice chefe de Material do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia do 
Exército. Possui 44 anos de serviço.
 Além do ministro Jungmann 
e do Almirante Ademir, participaram 
da cerimônia de transmissão de car-
go o Comandante do Exército, Ge-
neral Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, o secretário-geral do Ministé-
rio da Defesa, General Silva e Luna, 
e demais autoridades da Pasta, do 

Alto	Comando	das	Forças,	 oficiais	
generais da reserva, representan-
tes do corpo diplomático e civis.
	 A	Chefia	de	Operações	Con-
juntas (CHOC) é o órgão interno 
do Ministério da Defesa que presta 
assessoria ao EMCFA, por meio da 
coordenação de diretrizes de plane-
jamento, execução e acompanha-
mento de temas voltados ao preparo e 

emprego conjunto das Forças Arma-
das, inclusive em operações de paz.
 Por intermédio da CHOC, 
efetivos da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica atuam de forma 
integrada em operações milita-
res de grande porte, na junção de 
esforços em torno de estratégias 
e objetivos, orientados pela Dou-
trina de Operações Conjuntas.

Ministro Jungmann destaca importância 
da Justiça Militar brasileira em visita ao STM

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Durante visita ao Superior 
Tribunal Militar (STM), no dia 09 
de setembro, o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, enfatizou que a Jus-
tiça Militar é tão importante quanto 
a Justiça civil. Para ele, o contato 
com os 15 ministros do STM cons-
tituiu na oportunidade para ter mais 
conhecimento do funcionamento 
deste setor do judiciário brasileiro.
 “Todos sabem que o Minis-
tério da Defesa é a junção de quatro 
pastas. Marinha, Exército, Aeronáu-
tica e Estado-Maior Conjunto das 
forças Armadas (EMCFA). Quero 
ser companheiro de todos duran-
te todo o tempo em que estiver à 
frente do Ministério. Nestes últimos 
meses quando o país atravessou 
momentos difíceis no orçamento 
conseguimos destinar recursos para 
os projetos estratégicos das For-
ças Armadas”, contou o ministro.
	 Jungmann	 afirmou	 tam-
bém que durante atuação na Câ-
mara dos Deputados articulou a 
frente parlamentar da Defesa Na-
cional. O ministro e demais asses-
sores do gabinete foram recebidos 

pelo presidente do STM, minis-
tro brigadeiro William de Oliveira 
Barros, e pelo vice-presidente do 
tribunal Artur Vidigal de Oliveira.
 Na primeira parte da visi-
ta, Jungmann percorreu o Museu 
e o plenário do STM. Lá conheceu 
um pouco da justiça militar que em 
2008 completou 200 anos. Depois, 
no gabinete da Presidência do STM, 
o Ministro da Defesa conversou com 
os demais integrantes daquela corte.
	 O	 presidente	 do	 STM	 afir-
mou que a ida ao ministro Jung-
mann ao tribunal foi “um gesto 
que nos deixou muito satisfeitos 
e honrados”. O ministro William 
Barros assegurou que manterá pro-
cesso de cooperação com a Defesa.
 Participaram da visita o che-
fe da gabinete, ministro Alessandro 
Candeas; o diretor do Instituto Pan-
diá Calógera, Demétrio Oliveira; 
o chefe de Assuntos Estratégicos, 
brigadeiro Alvani Adão da Silva; 
do chefe da Consultoria Jurídica, 
Idervânio da Silva Costa, e do as-
sessor almirante Almir Garnier.
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Reunião entre o Exército e a Marinha identifica parcerias estratégicas

 No dia 14 de setembro, o 
Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha (SecCTM), 
Almirante de Esquadra Bento Costa 
Lima Leite de Albuquerque Junior, 
recebeu o Chefe do Departamento 
de Ciência e Tecnologia do Exército 
(DCT), General de Exército Juarez 
Aparecido de Paula Cunha, acom-
panhado por comitiva composta por 
Oficiais-Generais	 da	 área	 de	Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (CT&I) 
do Exército,  para a “Reunião de 
Trabalho entre o DCT – EB e a 
SecCTM”, no Auditório do Estado-
-Maior da Armada, em Brasília (DF).
 O evento teve como pro-
pósito viabilizar o fortalecimento 
de parcerias estratégicas, que con-
tribuam para o desenvolvimento 
de tecnologias de ponta na área da 
defesa, buscando o domínio desses 
conhecimentos e, sempre que pos-
sível, a inovação e a possibilidade 
de emprego dual dessas tecnolo-
gias. Os trabalhos de Pesquisa e 
Desenvolvimento são pautados no 
modelo de desenvolvimento cien-
tífico-tecnológico	 da	 Tríplice	 Hé-
lice, que considera imprescindível 
a relação interdependente entre o 
Governo, a Academia e a Indústria.
 Na oportunidade, foram 
discutidas e elencadas propostas 

de atuação conjunta, estabelecendo 
prioridades para atendimento em 
curto prazo (de um a dois anos) e em 
médio prazo (de três a cinco anos), 
sempre com uma visão prospecti-
va, sinérgica e focada na inovação.
 Também estavam presen-
tes o Diretor do Centro de Análises 
de Sistemas Navais, o Diretor do 
Instituto de Estudos do Mar Almi-
rante Paulo Moreira, o Diretor do 
Instituto de Pesquisas da Marinha; 
o Subsecretário de Ciência, Tecno-
logia e Inovação da Marinha, o En-
carregado do Núcleo do Escritório 
de Desenvolvimento Tecnológico 
Industrial da Marinha, o Diretor do 
Centro Tecnológico da Marinha em 
São Paulo, o Comandante do Centro 
Tecnológico do Corpo de Fuzileiros 
Navais e os Assessores da SecCTM.
 Em continuidade à reunião 
de trabalho, no dia 15 de setem-
bro, o Secretário de Ciência, Tec-
nologia e Inovação da Marinha, 
acompanhado de comitiva, reali-
zou uma visita ao Centro de Co-
municações e Guerra Eletrônica 
do Exército. Na ocasião, o General 
de Exército Juarez fez uma expla-
nação sobre o processo de rees-
truturação do Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Exército.
 Após dois dias de trabalhos, 
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foram vislumbradas oportunidades 
mútuas em diversas áreas de atua-
ção, destacando-se a possibilidade 
de trabalhos conjuntos de pesqui-
sa básica e compartilhamento de 
recursos laboratoriais nas áreas de 
materiais absorvedores, de guer-

ra eletrônica, de radares e de ante-
nas;	o	 intercâmbio	de	profissionais	
para a troca de expertises na área de 
Gestão da Inovação; e a realização 
de trabalhos conjuntos nas áreas 
de automação e de controle de es-
tabilização de sistemas de armas.

Ministro Jungmann participa de seminário sobre 
a retomada do crescimento realizado no BNDES

Foto: Felipe Barra/M
D

     

 O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, participou, no 
dia 14 de setembro, da abertu-
ra do fórum nacional "Investindo 
contra a crise e procurando voltar 
a crescer", promovido pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES).  
 Em conversa com os jorna-
listas, o ministro Jungmann disse 
que o país está começando a apre-
sentar resultados na economia e 
que a tendência é a diminuição das 
manifestações sociais. "Daqui para 
frente projetos como o anunciado 
no dia 13 setembro pelo Presiden-
te Temer, sobre concessões públi-
cas, vão dinamizar a economia", 
afirmou	 o	 ministro.	 O	 evento	 do	
BNDES visa apresentar propostas 
para o desenvolvimento do país. 
 Sobre o apoio das Forças 
Armadas nas eleições municipais no 
próximo mês, Jungmann disse que 

já ocorreram reuniões entre o Co-
mando Militar do Leste (CML) e o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE). 
"Vamos garantir o processo de vota-
ção e apuração das eleições em áre-
as	que	o	tribunal	indicar",	afirmou.
 Portaria nº 52, do Ministé-
rio da Defesa, publicada no Diário 
Oficial	 da	 União,	 aprova	 diretriz	
para "Operação Eleições 2016", 
com a atuação de militares da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica 
no apoio logístico em pelo menos 
107	 localidades	 durante	 o	 pleito.
 Também foi assinado pelo 
Presidente Michel Temer, no dia 23 
de agosto, um decreto que autori-
za o emprego dos militares para a 
garantia da ordem pública durante 
a votação e apuração das eleições.
 O ministro Jungmann es-
teve no Rio para acompanhar as 
ações das Forças Armadas durante 
os Jogos Paralímpicos Rio 2016.

(MD ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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MD promove aproximação de Indústria Nacional 
de Defesa com Forças de Segurança Pública

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Aproximar a Base Indus-
trial de Defesa (BID) das Forças 
de Segurança Pública e ampliar as 
possibilidades de negócios inter-
nos para as empresas nacionais. 
Esse foi o objetivo do Ministério 
da Defesa ao realizar uma palestra 
com representantes do Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais 
das Polícias Militares e dos Bom-
beiros Militares (CNCG) e da Dire-
toria de Administração e Logística 
Policial da Polícia Federal, no se-
gundo dia da 4ª Mostra BID-Brasil.
 No debate, representantes 
da segurança pública apresenta-
ram a uma plateia de empresários 
quais são as principais demandas 
por equipamentos e produtos que 
eles terão nos próximos anos. Tec-
nologia e integração de sistemas 
despontaram entre as principais 
necessidades e, também, como o 
grande	 desafio	 a	 ser	 suprido,	 não	
só pelas indústrias de defesa, como 
pelos diversos parques tecnológi-
cos existentes no País, e que tam-
bém estão presentes na 4ª Mostra.
 O Coronel Fernando Aran-
tes, diretor de tecnologia da Polícia 
Militar de Minas Gerais, explicou 
que, atualmente, o trabalho da se-
gurança pública depende cada vez 
mais do uso da tecnologia de ponta, 
que dá mais agilidade na solução de 
diversos crimes. A PM de São Pau-
lo, por exemplo, faz uso de câme-
ras instaladas em diversos pontos 
do estado que fotografam e fazem 
o envio de informações das placas 

de carros. Esse mecanismo resultou 
num	aumento	significativo	na	solu-
ção de casos de roubos de veículos. 
 No entanto, os represen-
tantes das forças de segurança 
destacaram que ainda existe uma 
dificuldade	 na	 transmissão	 dessas	
informações de forma segura. “So-
mos carentes de projetos de infra-
estrutura de transmissão de dados. 
Precisamos fomentar a discussão 
em torno disso, para que tenhamos, 
no futuro, estruturas cada vez mais 
integradas”, avaliou o diretor de 
tecnologia da PM de Minas Gerais.
 O presidente da ABIM-
DE (Associação Brasileira das In-
dústrias de Materiais de Defesa 
e Segurança), Frederico Aguiar, 
agradeceu a oportunidade de po-
der ouvir de forma tão clara as 
demandas do setor. “A indústria 
nacional	 é	 bem	 diversificada,	 nós	
temos excelência em diversos ni-
chos e podemos oferecer o que há 
de mais moderno em tecnologias, 
tanto em produtos, quanto em ser-
viços de software e em todas as ca-
deias produtivas, desde que a gente 
consiga saber com antecedência o 
que vai ser adquirido”, explicou.
 “O anseio do empresário 
é participar da criação do projeto 
base da Força Armada ou da força 
auxiliar, seja Polícia Federal, Mili-
tar ou Civil, porque isso será signi-
ficativo	para	que	a	gente	 tenha,	na	
hora em que for ser feita a aquisi-
ção, o produto para oferecer”, en-
fatizou o presidente da ABIMDE.

Brasil e Chile ampliam discussão no âmbito 
da cooperação na área de defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Brasil fortaleceu, em se-
tembro de 2016, as relações no âm-
bito da defesa com as Forças Ar-
madas do Chile. Nos últimos dias 
ocorreram uma série de reuniões 
entre militares dos dois países, além 
de um encontro com o Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, e o Che-
fe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas chilena, General 
Arturo Merino Nunes, na abertu-
ra da IV Mostra Base Industrial de 
Defesa (BID-Brasil), no Centro de 
Convenções Ulyssses Guimarães. 
Na oportunidade, o General Me-
rino pode conhecer os mais diver-
sos produtos da indústria nacional.
 Coube ao chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), Almirante Ademir 
Sobrinho, a interlocução com os mi-
litares do Chile. Na sede do Ministé-
rio da Defesa aconteceu XI Reunião 
entre os Estados-Maiores Conjuntos 
dos dois países, que teve como obje-
tivo manter o diálogo regular sobre 
questões bilaterais e multilaterais de 
interesse mútuo no âmbito da defesa.
 O General Merino consi-
derou a oportunidade própria para 
confirmar	 a	 relação	 de	 cooperação	
com as Forças Armadas brasileiras, 
tendo as nações participado de uma 
primeira reunião, em outubro de 
2002, em Santiago (Chile). “Pro-
curamos encontrar a melhor forma 
de	 cooperação,	 na	 confiança	 e	 na	
concepção, em matéria de seguran-
ça, que sejam subsequentes para 
ambas	as	nações”,	afirmou	o	oficial.
 Durante discurso, o chefe do 
EMCFA ressaltou a importância do 
fórum de discussão para que os pro-

jetos de interesse mútuo contribuam 
para o fortalecimento da capacida-
de operacional das Forças. Segundo 
ele, hoje, alinhado à Política de De-
fesa Nacional, à Estratégia Nacional 
de Defesa e ao Livro Branco de De-
fesa Nacional, o Brasil atua sob uma 
nova concepção de defesa, assenta-
da na interoperabilidade, no planeja-
mento interagências, na cooperação 
e na preparação por capacidades.
 Nove entendimentos en-
tre os Estados-Maiores Conjuntos 
do Brasil e do Chile foram acor-
dados durante a reunião, cujos te-
mas foram: período de realização 
das reuniões bilaterais;  troca de 
experiências sobre planejamen-
to  estratégico militar; a participa-
ção das Forças chilenas em cursos 
de catalogação; a discussão sobre 
aspectos doutrinários; o intercâm-
bio de experiências em temas An-
tárticos e em temas de catástrofes 
naturais; o intercâmbio em matéria 
de Defesa Cibernética; e a partici-
pação do Brasil, como observador,  
no Exercício Conjunto Combina-
do  de Operações Especiais “Es-
trela Austral”, no Chile, em 2018.
 As reuniões bilaterais en-
tre Brasil e Chile ocorrerão de dois 
em dois anos e caberá ao Estado-
-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas do Chile a organização do 
próximo evento, em 2018. A data 
será proposta pelo país no próximo 
ano. “No âmbito da defesa, as ações 
militares em prol das relações exte-
riores visam promover o intercâm-
bio e entendimentos entre os paí-
ses”, comentou o almirante Ademir.
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Em abertura da BID-Brasil, ministro assegura apoio 
a Indústria de Defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann,	 afirmou	 no	 dia	 27	 de	
setembro, durante abertura da 4ª 
Mostra Base Industrial de Defesa 
BID-Brasil, que, mesmo com os 
ajustes econômicos que o País terá 
de enfrentar, não faltarão esforços 
de sua parte no sentido de criar 
mecanismos e oportunidades que 
assegurem o crescimento do setor. 
Como ações concretas, e para um 
público composto por representan-
tes das indústrias, das Forças Arma-
das, de forças de segurança - como 
polícia militar e bombeiros - e de 
adidos militares e representantes 
de embaixadas, o ministro citou 
o estudo de ações para aprimorar 
a "inteligência comercial" da in-
dústria brasileira, tornando-a mais 
competitiva. Além disso, o ministro 
destacou que foi criada dentro da 
Secretaria de Produtos de Defesa 
(SEPROD) uma área para cuidar es-
pecificamente	da	questão	de	finan-
ciamento e de garantias, considera-
da essencial para o setor. De acordo 
com ele, o tema vem sendo tratado 
no âmbito do governo com diver-
sos órgãos, como Banco do Brasil 
e Secretaria do Tesouro Nacional.
 O ministro também desta-
cou o aperfeiçoamento de leis que 
regulam a comercialização de pro-
dutos de defesa e ressaltou a impor-
tância de envolver toda a sociedade 
brasileira no debate sobre a revisão 
dos documentos balizadores da De-
fesa: Livro Branco, Estratégia Na-
cional de Defesa e Política Nacio-
nal de Defesa. "Temos que ter um 

maior envolvimento da elite políti-
ca do País e da sociedade como um 
todo com os assuntos de Defesa", 
disse o ministro, lembrando como 
essas publicações discorrem sobre 
a importância de qualquer nação 
ter uma Base Industrial de Defesa 
forte, sólida e independente. "Não 
existe Defesa sem Base Industrial 
de Defesa", completou o ministro.
 O presidente da ABIMDE 
(Associação Brasileira das Indús-
trias de Defesa), Frederico Aguiar, 
destacou a importância da Mos-
tra como excelente oportunidade 
de trazer o tema para o centro do 
País, junto de adidos militares de 
outros países. Ele destacou ainda 
que os sucessivos grandes eventos 
realizados no Brasil nos últimos 
anos - Jornada Mundial da Juven-
tude, Copa do Mundo 2014 e Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016 - exigiram da indústria brasi-
leira de defesa e de sua capacidade 
interna de prover meios de Defesa.
 O presidente da APEX-Bra-
sil (Agência Brasileira de Promo-
ção a Exportações e Investimentos), 
embaixador Roberto Jaguaribe, 
destacou que o setor poderá conti-
nuar contando com os mais diversos 
mecanismos de apoio para enfren-
tar o momento econômico difícil 
do País. Segundo ele, é preciso se 
buscar mecanismos inovadores 
sem deixar de investir na pesquisa, 
área fundamental para a indústria 
como	um	todo,	mas,	mais	especifi-
camente para a indústria de defesa.

BID-Brasil: universitários conhecem oportunida-
des de trabalho na indústria de defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O último dia da 4ª Mostra 
BID-Brasil contou com a presença 
de estudantes universitários de cur-
sos de engenharia e administração, 
entre outros, que assistiram a uma pa-
lestra para entenderem melhor o que 
é a indústria nacional de defesa, sua 
importância para a soberania e para 
a economia do País e as oportunida-
des de mercado de trabalho do setor.
 O secretário de Produtos de 
Defesa do Ministério da Defesa, Flá-
vio Basílio, explicou aos estudantes 
porquê, mesmo sendo o Brasil um país 
pacífico,	é	preciso	investir	em	defesa	
como forma de uma nação mostrar ao 
restante do mundo que está preparado 
para enfrentar qualquer tipo de ameaça. 
De acordo com o secretário, isso só é 
possível ser feito com tecnologia avan-
çada, resultado de estudos e pesquisas 
realizadas em ambiente acadêmico.
 Como exemplo de casos de 
sucesso que nasceram no ambiente 
acadêmico, Basílio falou aos estudan-
tes sobre os balões de segurança da 
empresa Altavi, que foram desenvol-
vidos por uma incubadora no Institu-
to Tecnológico da Aeronáutica (ITA). 
Atualmente, o equipamento, além de 
ter sido usado na segurança dos Jogos 
Olímpicos, em substituição a helicóp-
teros e, portanto, reduzindo gastos 
operacionais, também já está sendo 
vendido para outros países. “Esse é um 
exemplo de um caso que nasceu den-
tro de uma universidade, com parce-
ria governamental e investimento em 
pesquisa, e que permite que o, antes 
aluno, passe a ser empresário e passe 
a ser um agente de desenvolvimento, 
exportando produtos e gerando divi-
sas para o País”, destacou o secretário.

 A universitária Tatiana de 
Oliveira, de 21 anos, do curso de 
Engenharia Espacial, da Universi-
dade de Brasília (UnB), gostou da 
oportunidade	e	ficou	surpresa	com	o	
quão avançada é a indústria nacional 
de defesa. “Achei muito interessan-
te saber dos avanços que o País já 
tem, eu não imaginava que estáva-
mos num nível tão avançado”, disse.
 O colega de curso dela, Da-
niel Moreira, de 20 anos, também 
ficou	entusiasmado	com	essa	aproxi-
mação. “Foi bom para a gente quebrar 
um pouco desse certo preconceito 
que a gente tem com a indústria de 
defesa, porque a gente costuma as-
sociar muito com as guerras”, disse. 
“Hoje, a gente teve uma perspecti-
va bem diferente, essa Mostra toda 
quebra paradigmas que a gente tem 
e constrói novas idéias”, concluiu.
 O diretor do Departamen-
to de Produtos de Defesa do Mi-
nistério da Defesa, brigadeiro José 
Augusto Crepaldi, falou da impor-
tância em se dialogar com o meio 
acadêmico. “Vocês estão no começo 
da carreira, é muito importante pra 
gente que vocês tenham noção do 
que é o setor de defesa e do que ele 
representa	 para	 a	 nação”,	 afirmou.
 A 4ª Mostra da Base Indus-
trial de Defesa (BID) do Brasil foi 
realizada	entre	os	dias	27	e	29	de	se-
tembro, no Centro de Convenções 
Ulysses Guimarães, e contou com 
a participação de cerca de cem em-
presas expositoras, além da visita de 
mais de 3,5 mil pessoas, entre em-
presários, adidos militares, represen-
tantes de embaixadas e do governo.
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Rio 2016: No ranking militar, Brasil ocupou terceiro 
lugar em número de medalhas

Foto: Sgt Johson Barros/Agência Força Aérea

(MD ASCOM/ FM)

 De acordo com o Conse-
lho Internacional do Esporte Mili-
tar (CISM) pelo menos 23 países, 
incluindo Estados Unidos, Rússia 
e a China, tiveram militares parti-
cipando dos Jogos Olímpicos Rio 
2016. Essa lista inclui naturalmen-
te o Brasil, que, além de conseguir 
ultrapassar as metas estabelecidas 
pelo Ministério da Defesa para 
as	 Olimpíadas,	 ao	 classificar	 145	
atletas e conquistar 13 medalhas, 
ocupou o terceiro lugar no ranking 
de medalhas obtidas por militares, 
ficando	atrás	 apenas	da	Alemanha,	
com 18 pódios, e da Itália, com 15.  
 “O Brasil, assim como ou-
tros países participantes dos Jogos 
Rio 2016, contou com o esforço de 
atletas militares para alcançar ex-
cepcionais resultados nas Olimpí-
adas. Isso reforça a relevância do 
apoio das Forças Armadas como 
contribuição ao esporte mundial”, 
destaca o diretor do Departamento 
de Desporto Militar do Ministério da 
Defesa, Almirante Paulo Zuccaro.
 No quadro geral das Olim-
píadas, cerca de 10% das medalhas 
foram conquistadas por atletas mili-
tares. Das 19 medalhas brasileiras, 
68% foram alcançadas por atletas 
da Marinha, do Exército e da For-
ça Aérea Brasileira. A Alemanha 

ganhou 42 medalhas, sendo 43% 
desse número oriundas das provas 
disputadas por militares. A Itália 
somou 28 medalhas, das quais 53% 
também foram obtidas por atle-
tas das Forças Armadas italianas.
 Cerca de 30% do Time Bra-
sil foi composto por atletas integran-
tes do Programa de Alto Rendimen-
to do Ministério da Defesa (PAAR).
 O presidente do CISM, Co-
ronel Abdulhakeem Alshano, agra-
deceu a participação de todos os atle-
tas militares nesta Olimpíada. “Os 
atletas militares conseguiram resul-
tados positivos e deram uma con-
tribuição enorme para os esportes 
em nível internacional”, destacou.
 O Programa Atletas de Alto 
Rendimento está consolidado e o 
objetivo é que permaneça como fa-
tor indutor do desenvolvimento do 
esporte competitivo das Forças Ar-
madas, contribuindo para que o Bra-
sil seja um protagonista mundial no 
desporto olímpico e não olímpico.
 À luz dos resultados obti-
dos nesta edição do Jogos Olím-
picos, o Ministério da Defesa está 
refinando	 seu	 planejamento	 para	 o	
ciclo de 2016 a 2020, visando os 
Jogos Mundiais Militares de 2019 
e os Jogos Olímpicos de 2020.

Jungmann convida presidente de São Tomé 
e Príncipe para reunião da CPLP no Brasil

Foto: M
D

 ASC
O

M
            

(MD ASCOM/ FM)

 Durante a permanência em 
São Tomé e Príncipe, o Ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, este-
ve em audiência com o Presidente 
Evaristo do Espírito Santo Car-
valho, e com o primeiro ministro, 
Patrice Trovoada. Nos dois encon-
tros, o ministro formalizou o con-
vite para que participem, em no-
vembro de 2016, do encontro da 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP), em Brasília.
 Jungmann representou o 
Presidente Michel Temer na ceri-
mônia de posse Evaristo Carvalho, 
em 03 de setembro de 2016. O even-
to foi presidido pelo presidente da 
Assembleia Nacional de São Tomé 
e Príncipe, José da Graça Diogo. 
Além do ministro Jungmann, com-
pareceram autoridades estrangeiras 
como o primeiro ministro da Guiné 
Equatorial, ministros de Angola, Ca-
marões,	Costa	do	Marfim,	Portugal,	
Taiwan e o secretário-geral da CPLP.
 Após a cerimônia, o minis-
tro Jungmann manteve encontros 
com Patrice Trovoada e Evaristo 
Carvalho, a quem transmitiu men-
sagem de felicitações pelo êxito 

do processo democrático. Subli-
nhou o desejo de fortalecimento 
dos laços comerciais, culturais 
e de cooperação bilateral com o 
Brasil. No encontro, Jungmann 
convidou Evaristo e Patrice para 
a cúpula da CPLP, em Brasília.
 São Tomé e Príncipe é um 
país insular situado no Golfo da 
Guiné que integra a CPLP e man-
tém estreita ligação com o Brasil 
no âmbito da defesa. Com vistas a 
contribuir para a formação de uma 
guarda costeira santomense, o Bra-
sil estabeleceu junto a esse país 
um Núcleo de Missão Naval, em 
modelo semelhante ao adotado na 
Namíbia (cuja Marinha foi forma-
da pelo Brasil) e em Cabo Verde.
 A Marinha brasileira tam-
bém atuou na Operação Obangame, 
exercício multinacional de combate 
à pirataria no Golfo da Guiné. Em 
maio de 2015, na XVI Reunião dos 
Ministros de Defesa da CPLP, reali-
zada em São Tomé, foram abordados 
temas como o combate à pirataria, 
poluição	marítima	e	tráfico	interna-
cional de seres humanos e drogas.

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

Rua da Lapa, 120/ sala 805 -  Lapa 
CEP:  20021-180 -  Rio de Janeiro – RJ

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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Brasil e Estados Unidos buscam parceria 
na área da indústria de defesa

 Representantes do Brasil e 
dos Estados Unidos se encontraram, 
no dia 30 de setembro, no Palácio 
do Itamaraty, em Brasília (DF), para 
debater sobre a indústria de defesa. 
O evento “Diálogo da Indústria de 
Defesa Brasil e Estados Unidos” 
contou com as presenças do minis-
tro da Defesa, Raul Jungmann, e da 
embaixadora dos EUA no Brasil, Li-
liana Ayalde. Na ocasião, foi assina-
da	uma	carta	de	intenções,	ratifican-
do a intenção de cooperação entre as 
empresas de defesa dos dois países.
 De acordo com o Ministro 
Raul Jungmann, o encontro foi im-
portante para estreitar laços com o 
maior mercado de defesa do mun-
do. "Aqui vamos tratar de coopera-
ção técnica. Colocamos a possibili-

dade de fabricação de um produto 
binacional na área de defesa e tra-
taremos de um processo de reco-
nhecimento	 e	 certificação	 mútua,	
que facilitará o comércio entre os 
nossos países. Além disso, espera-
mos aprofundar o diálogo na área 
de	pesquisa	e	tecnologia",	afirmou.
 Por outro lado, a embaixa-
dora dos EUA no Brasil ressaltou 
a magnitude do evento. "Autorida-
des de alto escalão estão aqui reu-
nidas, com representantes de mais 
de 65 empresas da área de defesa 
para cuidar de questões de grande 
interesse. Podemos incluir oportu-
nidades de parceria, transferência 
de tecnologia, cadeia de integração 
de	 suprimentos	 e	 certificação	 ma-
nufatureira", disse Liliana Ayalde.

Foto: C
C
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(CCSM/ FM)

Defesa assina acordo de entendimento 
com Secretaria de Defesa do México

Foto: M
D

 
Foto: M

D
 

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministério da Defesa, re-
presentado pelo chefe de Assuntos 
Estratégicos (CAE), Brigadeiro Al-
vani	Adão	 da	 Silva,	 firmou	memo-
rando de entendimento, no dia 14 de 
setembro, com a Secretaria de Defe-
sa Nacional e Secretaria de Marinha 
do México. O documento relativo ao 
intercâmbio de experiências e capa-
citação em segurança e defesa terá 
vigência por três anos, prorrogáveis 
automaticamente por mais 36 meses.
 O memorando estabelece a 
base pelo qual 12 países participantes 
irão envidar esforços para realizar a 
troca de experiência e formação em 
segurança e defesa, de acordo com 
as respectivas competências. Todas 
as sugestões deverão seguir princí-
pios de igualdade, reciprocidade e 
interesse mútuo, em conformidade 
com a legislação nacional aplicá-
vel e a tratados internacionais de 
que ambos os Estados sejam parte.
 As autoridades participantes 
deverão estabelecer uma Comis-
são Mista de Acompanhamento que 
será composta por representantes do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (Ministério da Defesa), 
do Estado-Maior da Defesa Nacio-
nal (Secretaria de Defesa Nacional), 
o Estado-Maior Geral da Armada 

(Secretaria de Marinha) e convi-
dados autorizados pela comissão.
 Esta comissão irá coordenar 
as atividades de cooperação entre os 
países participantes, em conformi-
dade com o memorando de enten-
dimento e deverão reunir-se, alter-
nadamente, no Brasil e no México, 
com periodicidade a ser acordada.
 As atividades de coope-
ração desenvolvidas neste âmbito 
deverão ser regidas pela legislação 
nacional aplicável e pelas conven-
ções internacionais referentes a este 
assunto, que são vinculativas para 
a República Federativa do Brasil e 
para os Estados Unidos Mexicanos.
 Por meio da cooperação 
nas áreas de segurança e defesa, 
o objetivo é também fortalecer os 
tradicionais laços de amizade que 
têm caracterizado as relações entre 
os dois países. A compreensão mú-
tua, a troca de experiências e uma 
maior cooperação irão promover a 
paz e a estabilidade internacional.
 Também participaram desta 
cerimônia, o General David Rive-
ra Medina da secretaria da defesa 
nacional do México, e o Almirante 
Arturo Ramón Bosco Romero, da 
secretaria de Marinha, além de au-
toridades brasileiras e mexicanas.
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Comandante da ESG participa do encerramento 
do Curso de Gestão de Recursos de Defesa

 Em 08 de setembro, na sede 
da Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (FIESP), ocorreu a 
solenidade de encerramento e diplo-
mação do Curso de Gestão de Re-
cursos de Defesa (CGERD 2016).
 A mesa de honra foi com-
posta pelo Diretor Titular do De-
partamento da Indústria de Defe-
sa (COMDEFESA), Doutor Jairo 
Cândido; pelo Comandante da Es-
cola Superior de Guerra (ESG), 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho; pelo Presidente 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Desembargador Paulo 
Dimas de Bellis Mascaretti; pelo 
Comandante Militar do Sudeste, 
General de Exército Mauro Cesar 
Lourena Cid; pelo Comandante do 
8º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Glauco Castilho Dall'antonia; pelo 
Comandante do IV Comando Aé-
reo Regional, Major-Brigadeiro do 
Ar Luis Roberto do Carmo Louren-
ço; pelo representante do Presiden-
te da FIESP, Paulo Antonio Skaf; 
pelo Diretor Executivo de Projetos, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Aprígio 
Eduardo de Moura Azevedo; pelo 
Diretor do CGERD, Brigadeiro 
Intendente José Carlos da Silva; e 
pelo Comandante Geral da Guarda 
Civil Metropolitana, Inspetor de 
Divisão Gilson Pereira de Menezes.
 Após o canto do Hino Na-
cional, o orador da Turma Marechal 
Rondon, Tenente- Coronel Tschu-
dar, apresentou os agradecimentos 

em nome dos formandos e distin-
guiu	alguns	aspectos	da	biografia	do	
ilustre patrono, bem como a inclu-
são de seu nome no Livro de Heróis 
da Pátria. Na sequência, foi realiza-
da a entrega dos diplomas, a aposi-
ção dos distintivos do Curso e des-
cerrada uma placa comemorativa.
 Em seu discurso, o Diretor 
do COMDEFESA ressaltou a im-
portância do CGERD para aquela 
instituição e manifestou os agrade-
cimentos ao Comandante da ESG 
que, ao término, felicitou os novos 
"cgerdianos". Em suas palavras, o 
Brigadeiro Rodrigues Filho desta-
cou a relevância da parceria entre 
a Academia, a Empresa e as Forças 
Armadas para a Defesa Nacional 
e citou que: "tudo que foi propor-
cionado no CGERD remete a uma 
consideração essencial: conceber, 
projetar,	 financiar,	 produzir	 e	 uti-
lizar sistemas de armas autóge-
nos nas forças armadas do País, 
pressupostos básicos para o exer-
cício pleno da Defesa Nacional".

 Sobre o CGERD
 Voltado a civis e militares, 
o CGERD aborda conceitos de de-
fesa no Estado moderno e de pro-
cessos de gestão de recursos de 
defesa no âmbito da administração 
pública e privada. Os temas trata-
dos no curso foram: Poder Nacio-
nal; Relações Internacionais; Políti-
cas e Gestão de Recursos Públicos.

Foto: E
S

G

(ESG ASCOM/ FM)

Estagiários do CSUPE da ESG participam 
de viagem de estudos à Amazônia

 Os estagiários da sexta edi-
ção do Curso Superior de Política 
e Estratégia (CSUPE), promovido 
pelo Núcleo Brasília da Escola Su-
perior de Guerra (ESG), participa-
ram, entre os dias 12 e 16 deste mês, 
de uma viagem de estudos à Ama-
zônia com o objetivo de aprofun-
dar os conhecimentos adquiridos.
 Durante a viagem de estu-
dos, os estagiários tiveram a opor-
tunidade de visitar organizações 
militares como o Comando da Flo-
tilha do Amazonas (ComFlotAM), 
a 2ª Brigada de Infantaria de Selva 
(2ª Bga Inf Sl), o 2° Grupamento de 
Engenharia (2º GPT E) e o Centro 
de Instrução de Guerra na Selva 
(CIGS). Na programação também 

constava visita ao Centro de Bio-
tecnologia da Amazônia (CBA) 
e a Superintendência da Zona 
Franca de Manaus (SUFRAMA).
 Nesta edição, o CSUPE 
conta com 48 estagiários, sendo 
cinco militares e 43 civis. O obje-
tivo é proporcionar conhecimen-
tos para a análise das conjunturas 
e cenários nacional e internacio-
nal de modo a possibilitar a ava-
liação de políticas e estratégias, 
em especial na área de Defesa.
O curso teve início no dia 22 de 
agosto e se encerram em 04 de 
novembro. O CSUPE também 
proporciona aos participantes a 
interação entre civis e militares.

Foto: E
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Senador Cristóvam Buarque profere palestra
para o CAEPE 2016 na ESG

Ministro Raul Jungmann da início 
ao Curso Avançado de Defesa Sul-Americano

 No dia 19 de setembro, os 
estagiários do Curso de Altos Estu-
dos de Política e Estratégia (CAE-
PE), da Escola Superior de Guerra 
(ESG), receberam o Senador Cris-
tóvam Ricardo Cavalcanti Buarque.
 O Senador discursou so-
bre o processo educacional brasi-
leiro e de sua perspectiva de que 
toda a população brasileira deve 
ter acesso à educação de qualida-
de desde a infância até a conclusão 
do ensino médio que, em sua opi-
nião, deve ser concluído em qua-
tro anos para possibilitar o prepa-
ro do cidadão para o mercado de 
trabalho. Quanto à universidade, 
a mesma deve ser restrita aos que 
se destacarem intelectualmente.
 Cristóvam Buarque relem-
brou ainda que, mesmo em uma era 
tecnológica, o professor é o elemen-
to fundamental. Exerce uma função 
que exige dedicação exclusiva e um 
processo de aprimoramento e ava-
liação constante, bem como uma re-
muneração que desperte o interesse 

 No dia 19 de setembro, 
teve início o Curso Avançado de 
Defesa Sul-Americano (CAD-
-SUL/2016) da Escola Superior 
de Guerra (ESG). A solenidade 
foi presidida pelo Comandante da 
ESG, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Rafael Rodrigues Filho, acompa-
nhado do Assistente do Exército na 
ESG, General de Brigada Arnaldo 
Alves da Costa Neto, e do Diretor 
do curso, o Assistente da Aeronáu-
tica na ESG, Brigadeiro Intendente 
José Carlos da Silva. Após o can-
to do Hino Nacional, a turma teve 
a oportunidade de assistir o vídeo 
institucional e, na sequência, houve 
a apresentação dos integrantes do 
Comando da Escola aos estagiários.
 Na mesma data, o Ministro 
de Estado da Defesa Raul Belens 
Jungmann Pinto ministrou a aula 
inaugural aos estagiários do Brasil, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, 
Guiana, Paraguai, Uruguai e Vene-
zuela, e saudou os 19 estagiários 
da quinta edição do CAD-SUL, 
destacando a grade curricular do 
curso na qual estão inclusos temas 
em constante evolução, bem como 
a possibilidade de formar um am-
biente de camaradagem no grupo.
 O ministro discorreu sobre 
Defesa, Desenvolvimento e De-

sobre o ofício. Na sequência, o pa-
lestrante descartou a necessidade da 
educação em tempo integral, tanto 
para o desenvolvimento intelectual 
quanto para o desenvolvimento so-
cial, ao minimizar os desvios causa-
dos pela "rua" ou por outros fatores.
	 Por	 fim,	 o	 Senador	 defen-
deu um novo conceito de educação 
e a implementação de um sistema 
educacional federal. Tal sistema se-
ria capaz de uniformizar o ensino, 
proporcionando a toda a população 
brasileira iguais condições educa-
cionais. Este projeto seria realizado 
em longo prazo, cidade por cidade, 
sendo necessários cerca de 25 anos 
para tornar a educação brasileira 
igual em todo território nacional.
 Ao término, Cristóvam Ri-
cardo Cavalcanti Buarque respon-
deu às perguntas dos presentes e 
recebeu da estagiária Engenheira 
Maria Cristina Françoso o diplo-
ma e o agradecimento em nome 
da Escola Superior de Guerra.

mocracia. Apontou a possibilida-
de de se alcançar uma cultura de 
Defesa compartilhada em que são 
ampliados os conhecimentos uns 
dos outros, bem como são discuti-
dos	 os	 desafios	 comuns	 na	Defesa	
e Segurança. Citou ainda as ações 
em Garantia da Lei e da Ordem 
(GLO), realizadas durante os Gran-
des Eventos ocorridos no país, que 
deixaram como legado a interope-
rabilidade entre as Forças e a in-
tegração de Comando e Controle.
 Raul Jungmann apontou a 
crescente aproximação entre civis 
e militares e a inclusão de mulhe-
res	 nas	 Forças	 Amadas.	 Por	 fim,	
lembrou aos estagiários que são 
responsáveis por contribuir para o 
êxito na integração sul-americana.
 Prestigiaram a Aula inau-
gural do CAD-SUL o Almirante de 
Esquadra Ademir Sobrinho, Chefe 
do Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA); o Tenente-
-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de 
Aquino, Diretor Geral do Departa-
mento de Controle do Espaço Aé-
reo; o representante do Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato; e o 
Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo 
João Cury, Comandante Geral de 
Apoio	 e	 demais	Oficiais	Generais.
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Mulheres nas Forças Armadas
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Mônica e Natália representam as jovens que sonham com a carreira militar

 A abertura de vagas para o 
sexo feminino para o ensino bélico 
do	Exército	Brasileiro	atraiu	7,7	mil	
candidatas, média de 192,5 por vaga, 
o que sinaliza uma disputa bastante 
acirrada. A este total somam-se os 
21,3 mil homens que também con-
correm à Escola Preparatória de Ca-
detes do Exército (EsPCEx), a porta 
de	 entrada	 para	 a	 carreira	 de	 ofi-
cial combatente da Força Terrestre.
 No concurso, a primeira eta-
pa foi vencida nos dias 10 e 11 de 
setembro, quando todos os candida-
tos foram submetidos às provas teó-
ricas, nas disciplinas de português, 
redação, física, química, matemáti-
ca,	geografia,	história	e	inglês.	Após	
todo processo de correção e publica-
ção de resultados, serão conhecidos 
os aprovados para a segunda fase, 
em	 janeiro	 de	 2017,	 que	 constitui	
a realização da inspeção de saúde 
e do exame de aptidão física (ab-
dominal,	flexão	de	braço	e	corrida).	
 A disputa engloba 40 va-
gas para mulheres e 400 para ho-
mens que, ao serem selecionados, 
passarão um ano na EsPCEx, em 
Campinas(SP). Concluído este pe-
ríodo, os aprovados seguirão para a 
Academia Militar das Agulhas Ne-
gras (AMAN), em Resende (RJ). 
Após quatro anos, as primeiras mu-
lheres do Serviço de Intendência e 
do Quadro de Material Bélico sairão 
aspirantes	a	oficiais	do	Exército,	ca-
minho para alcançar ao generalato.
 E, nesta batalha por uma das 
40 vagas, está a aluna do Colégio 
Militar de Brasília (CMB), Mônica 
de Souza Moreira, de 18 anos. Ela 

disse que desde a infância pensa-
va em ser militar. Mônica realizou 
um curso preparatório no próprio 
colégio e mudou sua rotina de es-
tudos. “Quando entrava no colé-
gio, chegava, assistia às aulas nor-
mais, almoçava na escola, e à tarde 
tinha o curso”, comentou a aluna.
 Mônica espera que a car-
reira militar venha complementar 
os ensinamentos que adquiriu no 
Colégio Militar e incentivar outras 
meninas a fazer o concurso, não só 
da EsPCEx, mas de outras escolas 
militares.	 O	 maior	 desafio,	 segun-
do assinalou, vai ser a distância de 
sua família, pois o curso na EsPCEx 
funciona em regime de internato.
	 Natália	 Pim,	 17	 anos,	 tam-
bém aluna do CMB e uma das can-
didatas, escolheu participar do con-
curso, pois considera que as escolas 
militares	 preparam	 os	 seus	 oficiais	
não só de forma intelectual, mas 
também pessoal. “Além de eu ter 
uma	 formação	 profissional	 muito	
boa, vou desenvolver o lado pessoal 
como	 nunca	 vivi	 antes”,	 afirmou	 a	
aluna. Para ela, só assistir aulas não 
foi	o	suficiente	na	preparação,	e,	por	
isso, incluiu exercícios diferentes na 
sua rotina, principalmente nos estu-
dos de português e matemática, dis-
ciplinas exigidas na prova teórica. 
 A candidata também procu-
rou se preparar para a segunda fase 
do concurso, ou seja, a prova físi-
ca. “Além de todo preparo mental, 
você tem que ter um preparo físico, 
então me dediquei mais à acade-
mia, corrida, pois não adianta pas-
sar na prova escrita e não passar na 

física. E cuidar da saúde também” 
comentou. Ela considera que, en-
trando na escola, será bastante co-
brada, pois a experiência será di-
ferente e poderá aprender muito. 
“Meu maior sonho é ver minha avó 
na AMAN, quando estiver me tor-
nando aspirante”, contou Natália.
 Para receber o grupo de mu-
lheres, a EsPCEx teve que se adaptar 
à  nova realidade. Segundo o Coronel 
Gustavo Henrique Dutra de Mene-
zes, Comandante da escola, a infra-
estrutura passou por quatro grandes 
obras: alojamentos, seção de saúde, 
seção de treinamento físico militar e 
almoxarifado. O regulamento tam-
bém	 sofreu	modificações,	 como	 as	
normas gerais de conduta, entre elas 
a apresentação individual, que deve-
rá seguir o Regulamento de Unifor-
mes do Exército (RUE). “Todos os 
cuidados e as adaptações necessá-
rias para receber as alunas foram re-
alizados”,	afirmou	o	coronel	Dutra.
 Já a AMAN também tem 
sua infraestrutura adequada para 
a chegada das primeiras mulhe-
res. Este processo deve ser con-
cluído ao longo do próximo ano.

 Mulheres nas Forças Armadas
 A Marinha e a Aeronáu-
tica foram pioneiras na inserção 
de mulheres na linha bélica. Em 
2013, a Marinha abriu vagas no 
concurso da Escola Naval. Enge-

nheiras e intendentes podem che-
gar até o posto de vice – Almiran-
te. A primeira a alcançar um posto 
de	 oficial	 general	 foi	 a	 Contra-al-
mirante Dalva Maria de Carva-
lho Mendes, nomeada em 2012.
 “Acredito também que 
mais mulheres se sentiram motiva-
das a ingressar na Força após mi-
nha ascensão ao generalato. Esse 
fato demonstra, na prática, que a 
promoção é uma decorrência nor-
mal da carreira militar independen-
te de gênero, pois está pautada na 
meritocracia, critério utilizado na 
avaliação	de	todos	os	oficiais”,	res-
saltou a almirante sobre a carreira.
 A Aeronáutica é a que con-
templa, hoje, o maior número de 
mulheres – cerca de 10 mil, den-
tre as de carreira e temporárias. As 
primeiras alunas da Academia da 
Força Aérea (AFA), sediada em 
Pirassununga (SP), entraram em 
2003.	 Formadas	 em	 2006,	 as	 ofi-
ciais aviadoras poderão ser promo-
vidas a tenente-brigadeiro em 2046.
 A carreira militar nas For-
ças Armadas passou a ser uma al-
ternativa no mercado de trabalho 
para as mulheres. Dentre os fatores 
para essa demanda estão a perspec-
tiva de ascensão funcional; a esta-
bilidade	 da	 profissão;	 o	 respeito	 e	
a organização das instituições mi-
litares; e a própria vocação militar.
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Desfile de 07 de Setembro leva 25 mil pessoas à Esplanada dos Ministérios em Brasília
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	 O	desfile	de	07	de	setembro	
na capital federal atraiu um público 
de 25 mil pessoas. No palanque, o 
Presidente Michel Temer autorizou 
o	 início	do	desfile	cívico,	acompa-
nhado do Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, e dos Comandantes da 
Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; do Exército, 
General Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas; e da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
 Na abertura, a passagem 
aérea do KC-390, do Comando 
da Aeronáutica, aeronave desen-
volvida pela indústria nacional 
de defesa, surpreendeu crianças e 
adultos. Entre eles, Leonardo dos 
Santos, que veio de Salvador para 
morar em Brasília e, pela primeira 
vez,	 trouxe	 o	 filho	 para	 assistir	 ao	
desfile.	 “A	 organização	 está	 ma-
ravilhosa e é um momento impor-
tante para a consciência cívica das 
pessoas”, comentou Leonardo.

 O desfile cívico
	 Este	 ano	 o	 desfile	 fez	 uma	
merecida homenagem aos atletas 
olímpicos. O atleta militar Arthur 
Nory, medalha de bronze no solo 
da ginástica artística nos Jogos Rio 
2016, trouxe o Fogo Simbólico da 
Pátria. Logo após, um grupamen-
to de atletas do Programa de Alto 
Rendimento das Forças Armadas 
(PAAR) foi recebido também, com 
entusiasmo, pelo público e auto-
ridades. O tema Olimpíadas com-
pôs as apresentações das escolas 
do Distrito Federal, caracterizando 
diversas modalidades esportivas.

 As Forças Armadas fo-
ram representadas pelas tradicio-
nais apresentações como a Banda 
Marcial dos Fuzileiros Navais, da 
Marinha do Brasil, com evoluções 
simétricas e criativas; a “ordem 
unida sem comando”, do Batalhão 
da Guarda Presidencial, que aten-
de ao cerimonial da Presidência 
da República; a pirâmide humana, 
com militares do Batalhão de Po-
lícia do Exército de Brasília sobre 
uma única motocicleta; e não pode-
ria faltar a formação aeronaves da 
Força Aérea Brasileira, como as de 
caça F-5M e A-29 Super Tucano.
 A presença feminina nas 
Forças foi destaque nos grupa-
mentos, demonstrando a inser-
ção das mulheres cada vez mais 
nas	 fileiras	 das	 escolas	 militares.
 Tropas à pé, motorizadas e 
hipomóveis da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica mostraram 
suas possibilidades de emprego 
para a defesa nacional. Entre elas, 
a Força Planalto, do Exército Bra-
sileiro, tropa de pronto emprego 
do Comando Militar do Planal-
to, que atua em Operações de Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO). 
 Ainda compondo a atua-
ção das Forças, produtos nacio-
nais de defesa como as viaturas 
blindadas Guarani, dotadas de ar-
mamento	 e	 equipamentos	 sofis-
ticados; a Bateria de mísseis e fo-
guetes do Sistema ASTROS 2020.
 No encerramento, o Mi-
nistro da Defesa Raul Jungmann 
cumprimentou o Presidente Mi-
chel Temer, que deixou o evento 

com	 a	 finalização	 da	 apresenta-
ção da Esquadrilha de Fumaça, 

que escreveu no céu de Brasília a 
frase “orgulho de ser Brasileiro”.

Concha Acústica recebe II Concerto 
da Independência

	 O	 entardecer	 do	 dia	 07	 de	
setembro fechou em grande estilo 
as comemorações do Dia da Inde-
pendência em Brasília. Na Concha 
Acústica, em frente ao Quartel-Ge-
neral do Exército, o Forte Caxias, a 
Orquestra Sinfônica do Teatro Na-
cional Claudio Santoro encantou 
o público com um repertório que 
reuniu hinos e clássicos do cinema.
  O maestro Cláudio Cohen 
ressaltou para o público sua sa-
tisfação ao participar da segunda 
edição do evento e, durante toda a 
apresentação, interagiu com a pla-
teia.	 O	 maestro	 afirmou	 estar	 sur-
preso com as milhares de pessoas 

presentes. “Temos muito mais gen-
te que no ano passado, sinal que o 
evento é um sucesso”, observou. 
Ao ar livre, foi possível acompa-
nhar um incrível pôr do sol do cer-
rado, ouvindo o Hino Nacional.
  “É uma oportunidade mara-
vilhosa,	lindo	evento”,	afirmou	Le-
cine Mattos, que levou toda a família 
para a Concha Acústica. O público 
contribuiu com 1kg de alimento não 
perecível e toda arrecadação será 
entregue para instituições de carida-
de. Cerca de seis mil pessoas estive-
ram presentes no evento, quase duas 
mil a mais que na última edição.

(CCOMSEX/ FM)
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Marinhas do Brasil, Colômbia e Peru desfilam 
em comemoração à Independência do Brasil

 Ao som da Canção do Mari-
nheiro “Cisne Branco”, interpretada 
pela Banda de Música do Coman-
do do 9° Distrito Naval, a Marinha 
do	Brasil	 participou,	 no	 dia	 07	 de	
setembro,	 do	 desfile	 realizado	 no	
Centro de Convenções de Manaus, 
Zona Centro-Oeste, no Amazonas.
 Militares da Armada Re-
pública da Colômbia e da Marinha 
de Guerra do Peru contribuíram 
com	 o	 desfile,	 apresentando	 seus	
grupamentos. Os militares colom-
bianos e peruanos estavam na ca-
pital amazonense por ocasião da 
Operação “BRACOLPER Naval 
2016”, que tem o propósito de in-
crementar o nível de treinamento, 
interoperabilidade e integração das 

unidades	 fluviais,	 aeronavais	 e	 de	
fuzileiros navais do Brasil, da Co-
lômbia e do Peru, em prol da segu-
rança comum da Região Amazôni-
ca. Essa Operação também tem o 
propósito de fortalecer e estreitar 
os laços de amizade e fraternidade 
entre os três países. Durante a ope-
ração, são realizados, ainda, exer-
cícios navais conjuntos nas águas 
dos Rios Solimões e Amazonas.
 Com o público de aproxi-
madamente 10 mil pessoas, o des-
file	 contou	 com	 apresentação	 de	
paraquedistas,	 além	 do	 desfile	 de	
grupamentos da Marinha do Bra-
sil, Exército Brasileiro, Força Aérea 
Brasileira, Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros Militar do Amazonas.
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Marinha do Brasil celebra Semana da Pátria 
em Brasília

 Em comemoração à Sema-
na da Pátria, a Marinha do Brasil, 
por	 meio	 do	 Comando	 do	 7º	 Dis-
trito Naval, realizou, no dia 4 de 
setembro, a cerimônia de substitui-
ção da Bandeira Nacional, na Pra-
ça dos Três Poderes, em Brasília 
(DF). A nova bandeira foi hastea-
da ao som do Hino Nacional, com 
uma salva de 21 tiros de canhão e, 
depois de sua chegada ao topo do 
mastro de 110 metros de altura, a 
antiga bandeira foi arriada ao som 
do Hino à Bandeira, acompanhado 
por duas cantoras líricas da Força.
 Durante a cerimônia, houve 
uma apresentação da Banda Mar-
cial do Corpo de Fuzileiros Navais 
com evoluções simétricas e cria-
tivas realizadas por cerca de 120 
militares que a compõem. A banda 
é considerada uma das maiores do 
mundo, distinguindo-se pela pre-
sença de gaitas de fole escocesas 
entre seus instrumentos musicais.
 Com o intuito de manter 
aceso o espírito de civismo e incen-
tivar o culto aos símbolos nacio-

nais, a Marinha levou cerca de 400 
crianças de escolas públicas, entre 
outros, para assistirem a cerimônia. 
Na ocasião, houve, ainda, uma mos-
tra de carros antigos que, após a ce-
rimônia,	participaram	de	um	desfile	
cívico até o Clube Naval de Brasília.

 Desfile da Independência
 Para encerrar as comemo-
rações alusivas à Semana da Pátria, 
ocorreu	o	 tradicional	desfile	da	In-
dependência,	 no	 dia	 07	 de	 setem-
bro, na Esplanada dos Ministérios, 
contando com, aproximadamen-
te, 600 militares e 10 viaturas do 
Corpo de Fuzileiros Navais, dentre 
eles: dois carros Lagarta Anfíbio; 
duas viaturas blindadas Piranha; 
dois carros de Combate sob Lagarta 
SK105 A2S; duas viaturas do Sis-
tema Astros CFN2020; e duas via-
turas de cinco toneladas ATEGO. 
Cabe destacar a participação da 
Banda	Marcial,	que	abriu	o	desfile	
da Força, dos Aspirantes da Escola 
Naval e da Companhia Feminina.
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Desfile	da	Independência	na	Esplanada	dos	Ministérios
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Diretoria de Hidrografia e Navegação comemora Dia do Hidrógrafo

 A Diretoria de Hidrogra-
fia	 e	 Navegação	 (DHN),	 locali-
zada em Niterói (RJ), realizou no 
dia 28 de setembro, a cerimônia 
do Dia do Hidrógrafo. A data mar-
ca o nascimento do Capitão de 
Fragata Manoel Antonio Vital de 
Oliveira,	 Patrono	 da	 Hidrografia	
Brasileira e realizador da primeira 
campanha	 hidrográfica	 de	 grande	
envergadura em águas nacionais.
 Presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, a 
solenidade contou com a presença 
de ex-ministros e ex-comandantes 
da Marinha; do Chefe do Estado-
-Maior da Armada, Almirante de 
Esquadra Airton Teixeira Pinho 
Filho; de Ministros do Superior 
Tribunal Militar; de membros do 
Almirantado; do Diretor-Geral de 
Navegação, Almirante de Esquadra 
Paulo Cezar de Quadros Kuster; de 
ex-Diretores	 de	 Hidrografia	 e	 Na-
vegação e de membros da comuni-
dade	 científica	 e	 acadêmica,	 entre	
outras autoridades civis e militares.
 Como parte das celebrações 
alusivas à data, foi realizada uma 

missa em ação de graças na cape-
la do Complexo Naval da Ponta da 
Armação (CNPA); outorgados 20 
títulos de Hidrógrafos Honorários 
a militares e civis, não hidrógrafos, 
que tenham dedicado parcela consi-
derável de suas atividades ou con-
tribuído de forma marcante para o 
desenvolvimento e prestígio da hi-
drografia	brasileira.	Dentre	os	agra-
ciados estão o Secretário de Ciência, 
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Tecnologia e Inovação da Marinha, 
Almirante de Esquadra Bento Cos-
ta Lima Leite de Albuquerque Ju-
nior; o Diretor do Pessoal Militar da 
Marinha, Vice-Almirante Antonio 
Reginaldo Pontes Lima Junior; o 
Comandante do 6º Distrito Naval, 
Contra-Almirante Petronio Augusto 
Siqueira	de	Aguiar,	além	de	oficiais,	
praças, servidores civis e civis.
	 O	 Diretor	 de	 Hidrografia	 e	

Navegação, Vice-Almirante Mar-
cos Sampaio Olsen, em sua Ordem 
do Dia, destacou “a importância da 
hidrografia,	 que	 se	 encontra	 forte-
mente inserida nas atividades im-
prescindíveis para responder ao 
extraordinário aumento do volume 
do tráfego marítimo nas águas ju-
risdicionais de interesse do País”.
 No transcorrer da cerimô-
nia, foram entregues pelo represen-
tante da Fundação Habitacional do 
Exército, Capitão de Mar e Guerra 
(RM1) Emmanuel Saraiva Leonti-
sinis, as premiações aos vencedores 
da 13ª Gincana de Pintura do CNPA.
 Houve ainda, os lançamen-
tos	dos	Anais	Hidrográficos	de	2015,	
do	Terceiro	Plano	Cartográfico	Náu-
tico Brasileiro e da Carta Náutica do 
Porto de Itajaí, nas suas versões em 
papel e eletrônica, pelo Comandan-
te da Marinha, acompanhado do Di-
retor-Geral de Navegação e do Di-
retor	 de	 Hidrografia	 e	 Navegação.
	 Ao	final	da	cerimônia,	foi	en-
toada a canção do Hidrógrafo e reali-
zada	a	fotografia	tradicional	dos	Hi-
drógrafos e Hidrógrafos Honorários.

Marinha do Brasil comemora o Dia Marítimo Mundial
 Marinha do Brasil celebrou 
no	dia	27	de	setembro,	no	Centro	de	
Instrução Almirante Graça Aranha, 
no Rio de Janeiro (RJ), o Dia Marí-
timo Mundial. Organizado pela Di-
retoria de Portos e Costas, o evento 
faz parte do calendário de comemo-
rações da Organização Marítima In-
ternacional (IMO) e destacou, nesta 
edição, o tema “Transporte maríti-
mo: indispensável para o mundo”.
 O Comandante da Marinha 
e Autoridade Marítima Brasileira, 
Almirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, presidiu a sole-
nidade que contou com a presença 
de diversas autoridades militares 
e civis, bem como representantes 
da comunidade marítima e portuá-
ria, da Sociedade Amigos da Mari-
nha, das empresas de navegação e 

dos sindicatos ligados à atividade.
 Na ocasião, foi realizada a 
entrega do Distintivo de Comodoro 
ao Capitão de Longo Curso (CLC) 
Francisco Moreira Neto e a entrega 
do título de Embaixador Marítimo 
da IMO ao CLC Francisco Cesar 
Monteiro Gondar, concedido à per-
sonalidades que se tornam porta-vo-
zes da Organização e que comparti-
lham    conhecimentos, experiências 
e a paixão pelo mundo marítimo.
 A cerimônia contou, tam-
bém, com uma homenagem ao 
patrono da Marinha Mercante 
do Brasil, Irineu Evangelista de 
Souza, o Barão de Mauá. Alunos 
das escolas Técnica e Estadual 
de Ensino Fundamental Viscon-
de de Mauá estiveram presentes.
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Na Ilha das Enxadas, ministro Jungmann 
conhece berço da aviação Naval

Foto: Felipe Barra/M
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, conheceu hoje o Cen-
tro de Instrução Almirante Wan-
denkolk, na Ilha das Enxadas, berço 
da aviação naval. O ministro che-
gou ao local numa lancha e, à pé, se 
deslocou para o prédio onde funcio-
na um museu, onde encontra-se par-
te da história da Marinha do Brasil.
 Acompanhado do chefe do 
Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA), almirante 
Ademir Sobrinho, do comandan-
te do 1º Distrito Naval, almirante 
Leonardo Puntel, e do assessor al-
mirante Almir Garnier, Jungmann 
foi recebido pelo Diretor-Geral 
do Pessoal da Marinha, almirante 
Ilques Barbosa Junior, pelo atu-
al Diretor de Ensino da Marinha, 
Antonio Fernando Garcez Faria e 
pelo comandante do CIAW, almi-
rante Paulo Cesar Demby Corrêa.
 O ministro concluiu a visita 
no auditório do centro, onde fez um 
breve discurso para os alunos e alunas.

 "Estamos aqui fazendo uma 
rápida visita. Vocês saem daqui 
qualificados	 para	 servir	 o	 Brasil,	
em primeiro lugar, e a Marinha, em 
segundo. Vocês têm aqui uma for-
mação de primeira linha. Receberão 
qualificação	 que	 não	 deixa	 nada	 a	
desejar a nenhuma escola militar e 
civil do país", destacou o ministro.

 Centro de Instrução Almi-
rante Wandenkolk
 O CIAW tem o propósi-
to	 de	 capacitar	 os	 Oficiais	 dos	 di-
versos Corpos e Quadros para 
o exercício, na paz e na guerra, 
das funções previstas nas Orga-
nizações Militares da Marinha.
 O Centro de Instrução tam-
bém promove cursos de Formação 
para	 oficiais	 da	 ativa	 e	 da	 reser-
va,	 que	 lhe	 forem	 especificamen-
te determinados e cursos de espe-
cialização e de aperfeiçoamento, 
para	 oficiais,	 em	nível	 de	 pós-gra-
duação e de outras modalidades.

UNIFIL tem Fragata "Liberal"
 como novo Navio-capitânia

Foto: M
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 O 12° Contingente da For-
ça-Tarefa Marítima, da Força Inte-
rina das Nações Unidas no Líbano 
(FTM-Unifil),	recebeu	no	dia	15	de	
setembro a Fragata "Liberal" como 
seu novo navio-capitânia. A cerimô-
nia de passagem de função entre os 
navios ocorreu no porto de Beirute a 
bordo da Fragata “Independência”, 
navio substituído, e foi presidida, 
pela primeira vez, pelo Deputy For-
ce	 Commander	 da	 Unifil,	 General	
Sandeep Bajaj, do exército da Índia.
	 A	FTM-Unifil,	 ativada	des-
de 2006, possui o Brasil como líder 
desde 2011. A missão ocorre por 
meio do mandato da Organização 
das Nações Unidas (ONU). Atual-
mente ela conta com cinco países, 
além do Brasil, que contribuem com 
navios, como a Alemanha, Bangla-
desh, Grécia, Indonésia e Turquia.
 A Marinha do Brasil man-
tém uma fragata na costa libanesa 
com o objetivo de impedir a entra-
da de armas ilegais e contrabandos 
no país árabe, bem como contribui 
para o adestramento da Marinha 
do Líbano. As substituições de Na-
vios-capitânia e Estados-Maiores 
ocorrem a cada seis meses. O atual 
comandante	da	FTM-Unifil	é	o	al-
mirante Claudio Henrique Mello de 
Almeida e quem assume o comando 
da nau-capitânia Liberal, que lidera 
esta missão por seis meses, é o co-

mandante Ricardo Silveira Mello.

 A Nau-capitânia
 A Fragata "Liberal" é uma 
das seis fragatas da classe Nite-
rói da Marinha do Brasil e, no Lí-
bano, irá operar com cerca de 300 
tripulantes. Desse total, o coman-
dante do navio irá contar com um 
grupo de mergulhadores de com-
bate e militares do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, além de um desta-
camento aéreo embarcado e uma 
aeronave AH-11ª - Super Lynx.
 A solenidade de transfe-
rência contou com as presenças do 
embaixador do Brasil no Líbano, 
Jorge Kadri; do Chefe de Gabine-
te do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, Almirante Joése 
de Andrade Bandeira Leandro; e do 
Comandante da Marinha do Líbano, 
Almirante Majed Alwan, além de 
autoridades locais e representantes 
dos países componentes da Missão.
 Na ocasião, o embaixa-
dor Jorge Kadri foi condeco-
rado pelo Almirante Leandro, 
com a Ordem do Mérito da De-
fesa,	 no	 grau	 de	 Grande-Oficial.
 A Fragata "Independência", 
navio-capitânia substituído, já re-
tornou para o Brasil com previsão 
de chegada, na Base Naval do Rio 
de Janeiro, para outubro deste ano.

O Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida, atual Comandante da FTM-Unifil recebe autoridades na 
chegada da Fragata Liberal.
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CGEM participa do VII Encontro 
de Guerra Eletrônica de Defesa

	 No	 período	 de	 26	 a	 27	 de	
setembro, em São José dos Campos 
(SP), o Centro de Guerra Eletrôni-
ca da Marinha (CGEM) e represen-
tantes do Comando de Operações 
Navais, da Diretoria de Comunica-
ções e Tecnologia da Informação da 
Marinha, do Instituto de Pesquisas 
da Marinha e do Batalhão de Co-
mando e Controle participaram do 
VII Encontro de Guerra Eletrôni-
ca de Defesa (EGED) nas depen-
dências do Núcleo do Instituto de 
Aplicações Operacionais, órgão 
subordinado ao Comando Geral de 
Operações Aéreas da Aeronáutica.
 O EGED ocorre anualmente 
e caracteriza-se por ser um fórum 
de discussão sobre projetos e te-
mas atinentes à Guerra Eletrônica 
(GE) com o propósito de contri-
buir para a implementação dos ob-
jetivos da política de Guerra Ele-
trônica de Defesa, dentre os quais 

destacam-se a formação de uma 
mentalidade de GE e o incremen-
to da interoperabilidade das ativi-
dades de GE nas Forças Armadas.
 Neste ano, a abertura do VII 
EGED foi realizada pelo Chefe da 
Seção de Inteligência Tecnológica, 
da	 Chefia	 de	 Operações	 Conjun-
tas, do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas. Estiveram presen-
tes ao evento militares e civis do 
Ministério da Defesa e dos setores 
Operativo e Técnico das três Forças.
 Dentre os principais temas 
abordados, merecem menção espe-
cial a implementação do Radar Fo-
tônico nas Forças Armadas; as pos-
sibilidades de emprego do MAGE 
DEFENSOR pelos meios do Exér-
cito Brasileiro e da Força Aérea 
Brasileira; e o Emprego do Sistema 
de Programação e Análise de Guer-
ra Eletrônica pelas Forças Armadas. 
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Comando do 9° Distrito Naval recebe 
Comitiva da Escola Superior de Guerra

 Por ocasião da Viagem de 
Estudos dos Cursos de Altos Es-
tudos de Política e Estratégia, Su-
perior de Política e Estratégia e de 
Estado-Maior Conjunto da Escola 
Superior de Guerra, o Comando do 
9º Distrito Naval (Com9ºDN) reali-
zou, no dia 15 de setembro, o Painel 
Operações Conjuntas/Interagências.
 O Comandante do 9º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Luís An-
tônio Rodrigues Hecht, iniciou as 
atividades do painel dando as boas-
-vindas aos participantes, ressaltan-
do a importância da integração das 
Forças Armadas, principalmente, 
durante as Operações Conjuntas.
 O evento contou com a par-
ticipação	 do	Comandante	 do	 7º	Co-
mando Aéreo Regional (VII CO-
MAR), Major Brigadeiro do Ar 
Waldeísio Ferreira Campos; do 

Chefe do Centro de Coordenação e 
Operações do Comando Militar da 
Amazônia, General de Brigada An-
tonio Manoel de Barros; do Diretor 
do Curso de Estado-Maior Conjun-
to e do Curso de Logística e Mobi-
lização Nacional, Contra-Almirante 
Luiz Octávio Barros Coutinho; dos 
Titulares das Organizações Milita-
res subordinadas ao Comando; do 
Oficial	 de	 Inteligência	 da	 Agência	
Brasileira de Inteligência, João Pau-
lo; e do Delegado da Polícia Federal 
(PF), Felipe Fai Lavareda de Souza.
 Os temas abordados duran-
te o painel foram: a área de ope-
rações da Amazônia; as missões e 
operações realizadas em conjunto 
com as Forças Armadas e Órgãos 
de Segurança Pública; resultados, 
estruturas estratégicas, pontos for-
tes e oportunidades de melhoria.
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Secretário-Geral da Marinha visita as instalações do Museu Naval
 A Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Mari-
nha (DPHDM) recebeu, no dia 29 de 
agosto, o Secretário-Geral da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Liseo 
Zampronio, para apresentar as ins-
talações do Museu Naval e o projeto 
do Museu Marítimo, a ser construí-
do no Espaço Cultural da Marinha. 
A autoridade foi acompanhada pelo 
diretor da DPHDM, Vice-Almi-
rante (RM1) José Carlos Mathias.
 O que era para ser apenas 
uma visita estritamente administra-

tiva tornou-se, também, uma visita 
cultural. Finalizada com um passeio 
pelo circuito expositivo da recém-
-inaugurada mostra “Patrimônio 
Cultural Subaquático Brasileiro: 
Naufrágios Históricos”, a exposi-
ção	 desmistifica	 a	 história	 secular	
de nove naufrágios ocorridos na 
costa brasileira, por meio de 108 pe-
ças do acervo da DPHDM. Dentre 
os naufrágios, foram apresentados 
o Galeão “Santíssimo Sacramen-
to” (1668) e o Navio de Passagei-
ros “Príncipe de Astúrias” (1916).
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Subsecretária-Geral das Nações Unidas 
visita a FTM-Unifil

Diretor de Portos e Costas realiza visita técnica 
na Maersk Training

 A Subsecretária-Geral para 
Controle Interno da Organização 
das	 Nações	 Unidas	 (ONU),	 a	 fi-
lipina Heidi Mendoza, visitou a 
Força-Tarefa Marítima (FTM) da 
Força Interina das Nações Unidas 
no	Líbano	(Unifil),	em	18	de	setem-
bro, e foi recebida a bordo do na-
vio capitânia, a Fragata “Liberal”.
 Entre as atribuições da Sub-
secretária-Geral está a de dirigir o 
Escritório de Controle Interno, ou 
OIOS	(Office	of	Internal	Oversight	
Services), órgão independente do 
secretariado da ONU com a tarefa de 
auxiliar o Secretário-Geral no cum-
primento das suas responsabilidades 
de controle interno sobre os recursos 
e pessoal da organização, por meio 
de atividades de auditoria interna, 
investigação, inspeção e relatoria.
 A visita fez parte de uma 
programação mais ampla, em que 
a Subsecretária-Geral percorreu os 
diversos	 setores	 da	Unifil	 e	 acom-
panhou o trabalho realizado pelos 
seus componentes. Na “Liberal”, 
Heidi Mendoza pôde conhecer as 

 No dia 15 de setembro, o 
Diretor de Portos e Costas, Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de Lima Fi-
lho, acompanhado de comitiva, vi-
sitou o Centro de Treinamento (CT) 
da empresa dinamarquesa Maersk, 
no Rio de Janeiro. Com autorização 
específica	da	Diretoria	de	Portos	 e	
Costas (DPC), o CT oferece cursos 
do	 Ensino	 Profissional	 Marítimo.
 O Vice-Almirante Lima Fi-
lho foi recebido pelo Diretor Admi-
nistrativo da Maersk Training Brasil 
Treinamentos Marítimos Ltda., Le-
onardo César Ávila Machado, que 
apresentou os diversos dispositivos 

especificidades	da	única	Força	Na-
val a atuar sob a égide da ONU.
 Na ocasião, o Comandante 
da FTM, Contra-Almirante Claudio 
Henrique Mello de Almeida, efe-
tuou uma apresentação com foco nas 
atividades operativas desenvolvidas 
pela Força-Tarefa, como controle 
de área marítima, visita e inspeção 
a navios mercantes e apoio ao ades-
tramento da Marinha do Líbano.
 Em seguida, a funcionária 
da ONU conheceu os principais 
compartimentos do capitânia, mos-
trando-se positivamente impressio-
nada com a sua condição material e 
com a capacidade de a Marinha do 
Brasil manter, de forma ininterrupta, 
desde 2011, a participação de seus 
navios	na	Unifil,	 operando	 a	gran-
de distância de suas bases de apoio.
	 Ao	 fim	 da	 visita,	 a	 Heidi	
Mendoza agradeceu a acolhida e 
elogiou o trabalho que a Marinha 
vem realizando na liderança da For-
ça-Tarefa Marítima, contribuindo 
para a paz e estabilidade no Líbano.

de apoio à instrução e ensino da em-
presa, tais como os simuladores de 
passadiço, de plataformas e as salas 
de aula para o treinamento de pessoal 
das indústrias marítimas e offshore.
 Na ocasião, foi realizada 
uma apresentação sobre o funcio-
namento e a distribuição da Ma-
ersk no mundo, além do sistema 
de treinamento da companhia. 
 O Grupo Maersk é um dos 
maiores conglomerados de trans-
porte de contêineres do mundo e 
está envolvido em uma ampla gama 
de atividades relacionadas aos se-
tores de logística, petróleo e gás.
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Subsecretária-Geral Heidi Mendoza a bordo da Fragata “Liberal”

Vice-Almirante Lima Filho e comitiva em visita à empresa Maersk
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 XVI Semana de Comunicação Social 2016
é realizada no CEP/FDC 

 No período de 20 a 22 de 
setembro, no Auditório Prof. Raul 
Jobim Bittencourt do Centro de Es-
tudos de Pessoal e Forte Duque de 
Caxias (CEP/FDC), ocorreu a XVI 
Semana de Comunicação Social 
2016, evento que promove o debate 
sobre temáticas relacionadas à co-
municação, com comunidade acadê-
mica e instituições civis e militares. 
O tema do evento foi Comunicação 
na Sociedade do Espetáculo: ética, 
sensacionalismo e mídia popular.
 A abertura das palestras e 
debates foi realizada pelo General 
de Divisão Otávio Rêgo Barros, 
Chefe do Centro de Comunicação 
Social do Exército (CCOMSEx). A 

palestra “Ética no relacionamento 
do Exército Brasileiro com a mí-
dia” expôs as transformações da 
comunicação, o alcance das mídias 
sociais e o novo cenário comunica-
cional em que estamos inseridos.
 A programação do evento 
contou com palestras de renomados 
profissionais	 da	 mídia	 e	 do	 meio	
acadêmico da área de comunicação, 
integrando em seus debates a ética 
de comunicação e as nuances da mí-
dia popular. Na oportunidade, a au-
tora Karenine M Rocha da Cunha, 
docente do CEP/FDC, lançou o li-
vro “Da Informação à Comunicação 
- Acontecimentos do Jornalismo”.
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General Walter Souza Braga Netto assume 
o Comando Militar do Leste
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou, no dia 23 de 
setembro, da cerimônia de trans-
missão de cargo do Comando Mi-
litar do Leste (CML), no Rio de 
Janeiro (RJ). O General Walter 
Souza Braga Netto assume o pos-
to anteriormente ocupado pelo Ge-
neral Fernando Azevedo e Silva.
 Após a solenidade, o mi-
nistro Jungmann destacou o papel 
decisivo dos dois generais para os 
bons resultados dos Jogos Rio 2016 
no escopo da defesa e segurança 
pública e desejou sucesso ao ex-co-
mandante em sua nova missão como 
chefe do Estado-Maior do Exército. 
"Tenho certeza que o General Fer-
nando exercerá com competência e 
brilho as suas novas atribuições”. 
O ministro também ressaltou o tra-
balho do novo chefe do Comando. 
“O general Braga Netto conhece 
profundamente a realidade dos es-
tados sob a jurisdição do CML. É 
um militar extremamente preparado 
e que tem se distinguido ao longo 
de sua carreira”, disse o ministro.
 Em seu discurso, o Coman-
dante do Exército, general Eduar-
do Dias Villas Bôas, falou sobre a 
importância do trabalho realizado 
pelo general Fernando. “Quando 
assumiu o CML imediatamente de-
parou-se com a missão de alavancar 
a preparação para os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016, em-
preitada ímpar e histórica, que para 
sempre	 figurará	 entre	 as	 grandes	
realizações empreendidas dentro de 
um ambiente conjunto interagên-
cias, sob a coordenação do Minis-
tério da Defesa. O Brasil e o mundo 
esportivo muito devem ao general 
Fernando”, comentou Villas Boas.

 Ao se despedir, o general 
Fernando relembrou o início de sua 
trajetória no CML, desde a opera-
ção	de	pacificação	do	Complexo	da	
Maré até o planejamento dos Jogos 
Rio 2016. “O caminho foi longo e 
cansativo, mas deixo este Comando 
com o sentimento de dever cum-
prido”, complementou o General.
 O novo Comandante, Gene-
ral Braga Netto, é natural de Belo 
Horizonte (MG). Ao longo de sua 
carreira comandou o 1º Regimento 
de Carros de Combate e  foi chefe 
do Estado-Maior da 5ª Brigada de 
Cavalaria Blindada e do Comando 
Militar do Oeste. Durante os Jogos 
Rio 2016, atuou como Coordena-
dor-Geral da Assessoria Especial 
para os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos do CML. Antes de assumir o 
CML era Comandante da 1ª Região 
Militar (Região Marechal Hermes 
da Fonseca). Possui 23 condecora-
ções nacionais e quatro estrangeiras.
 Além do ministro Jungmann 
e do General Villas-Boas, participa-
ram da cerimônia de passagem de 
comando, os Ministros do Gabinete 
de Segurança Institucional, General 
Sergio Westphalen Etchegoyen; do 
Esporte, Leonardo Picciani; o gover-
nador em exercício do Rio de Janei-
ro, Francisco Dornelles; o presiden-
te do Comitê Olímpico Brasileiro, 
Arthur Nuzman,  além de autorida-
des federais, estaduais e municipais.
 O CML é responsável por 
coordenar, controlar e executar as 
atividades administrativas e logísti-
cas do Exército Brasileiro nos esta-
dos do Rio de Janeiro, Minas Gerais 
e Espírito Santo. Abrange 141 orga-
nizações e mais de 50 mil militares.

Professora Karenine M. Rocha da Cunha autografando seu livro
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Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
realiza maior concurso de sua história

 Cerca de 29 mil candidatos a 
alunos da Escola Preparatória de Ca-
detes do Exército (EsPCEx) realiza-
ram a prova do concurso de admis-
são, nos dias 10 e 11 de setembro, 
nas 43 organizações militares sede 
de exames. "Esse está sendo o maior 
concurso da história da EsPCEx e 
nos revela o aumento do interesse do 
jovem pela carreira militar do Exér-
cito. Consequentemente, o nível dos 
alunos se eleva quando a concor-
rência é maior, o que é bom para a 
EsPCEx e para as Forças Armadas", 
analisa o Comandante da EsPCEx.
  A Escola planejou uma ver-
dadeira operação de “guerra” para 
prover um concurso com transpa-
rência, isonomia e credibilidade. 
Representantes da EsPCEx esti-
veram nos 42 locais de exame, e o 
próprio Comandante da Escola, Pre-
sidente da Comissão de Aplicação 
e Fiscalização (CAF), acompanhou 
as provas em Campinas (SP), para 
assegurar que o planejamento fosse 
executado à íntegra. Foram 1.818 
fiscais	 e	 aplicadores	 da	 prova,	 128	
integrantes da CAF, 43 equipes de 
saúde, nove militares no Comando 
e Controle, 1.600 na Triagem, uma 
equipe de Comunicação Social, 
além de outras mais no acompa-

nhamento, no trânsito e na faxina.
 Este ano, o interesse pelo es-
tabelecimento de ensino teve um au-
mento de mais de 100% em relação 
à média dos anos anteriores. A meta 
do Comando da Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN) e da 
EsPCEx é que esse número chegue 
aos	40	mil	inscritos	em	2017.	Uma	
das ações que está sendo realizada 
para isso é o lançamento do Canal – 
Vem ser Cadete, no YouTube, com 
o objetivo de esclarecer como é a 
vida do aluno e explicar as formas 
de ingresso no Exército Brasileiro.
 Até 30 de novembro de 
2016, serão divulgados os nomes 
dos	 aprovados	 e	 classificados	 no	
Exame Intelectual. A apresentação 
dos candidatos convocados para a 2° 
fase do Concurso de Admissão ocor-
rerá	 no	 dia	 24	 de	 janeiro	 de	 2017.
 A divulgação dos gabaritos 
das provas objetivas ocorreu no dia 
12	de	 setembro,	 às	17	horas.	A	di-
vulgação das notas das provas ob-
jetivas e da listagem dos candidatos 
aptos à correção da redação ocor-
re no dia 14 de outubro de 2016. 
A disponibilização das notas da 
prova objetiva e dos espelhos das 
redações corrigidas (sujeitas a re-
curso)	 ocorre	 em	07	de	 novembro.

(CCOMSEX/ FM)
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1º Batalhão Logístico de Selva preserva 
"Árvore da Vida" em defesa do meio ambiente

 No dia 21 de setembro, o 1º 
Batalhão Logístico de Selva (1º B 
Log Sl), no contexto das comemo-
rações do Dia da Árvore e alinha-
do com as diretrizes ambientais da 
12ª Região Militar, da 1ª Brigada de 
Infantaria de Selva e do seu próprio 
Plano de Gestão Ambiental, cele-
brou uma importante passagem no 
calendário das ações voltadas para o 
meio ambiente com o tombamento 
da árvore Sumaúma (Ceiba pentan-
dra), localizada em sua área interna.
 O tombamento de árvores é 
um instrumento legal de preservação 
das espécies vegetais, previsto pelo 
artigo	7,	da	Lei	Federal	4.771/65,	do	
Código Florestal. Conforme a legis-
lação, "qualquer árvore poderá ser 
declarada imune de corte, median-
te ato do poder público, por motivo 
de sua localização, raridade, beleza 
ou condição de porta-sementes".
 A Sumaúma é tipicamente 
amazônica, conhecida como "Ár-
vore da Vida" e "Escada do Céu". 
Os indígenas consideram-na "a 
mãe" de todas as árvores e foi con-
siderada sagrada para os antigos 
povos Maias e os que habitavam 
as	 florestas.	 Suas	 raízes,	 chamadas	
de “sapopemas”, são usadas na co-
municação	pela	floresta,	que	é	feita	
por meio de batidas que ressoam. 
Por esse uso, é também conhecida 
como "Telefone da Floresta". Além 
disso, apresenta propriedades medi-
cinais e é considerada pelos povos 
da	floresta	uma	árvore	com	poderes	

mágicos, protegendo inclusive as 
demais árvores e seus habitantes.
 A árvore em questão lo-
caliza-se às margens do Igarapé 
Pricumã, limite norte da área pa-
trimonial da organização militar, 
e tem idade estimada em mais de 
50 anos. É um exemplar da espé-
cie Ceiba pentandra de rara bele-
za, tendo a particularidade de ter o 
tronco bifurcado ainda no primeiro 
terço do comprimento, com porte 
avantajado, superior a 30 m de al-
tura, e copa frondosa e horizontal.
 Nesse contexto, o tom-
bamento da Sumaúma como pa-
trimônio ambiental do 1° B Log 
Sl	 teve	 por	 finalidade	 proteger	 o	
bem, impedindo que a árvore seja 
violada	 e	 substituída	 por	 edifica-
ções ou benfeitorias, contribuin-
do, também, com a preservação 
de seu entorno e promovendo a 
sensibilização e a educação am-
biental do efetivo do Batalhão.
 O ato formal do tombamen-
to foi presidido pelo Comandan-
te da 1ª Brigada de Infantaria de 
Selva, General de Brigada Algacir 
Antonio Polsin, acompanhado do 
Comandante do Batalhão, e contou 
com a participação da tropa da Uni-
dade. Durante a solenidade, foram 
realizadas a inauguração da placa 
da Árvore Sumaúma e a leitura do 
ato de tombamento, publicado em 
Boletim	 Interno	 nº	 174,	 de	 21	 de	
setembro de 2016, do 1° B Log Sl.

(CCOMSEX/ FM)
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Exército comemora o Dia da Família Militar homenageando 
Dona Rosa da Fonseca

 No dia 18 de setembro, a 3ª 
Divisão de Exército comemorou o 
Dia da Família Militar na Guarnição 
de	Santa	Maria,	com	a	finalidade	de	
executar a entronização de Dona Rosa 
da Fonseca como Patrono da Família 
Militar e a implantação do Dia da Fa-
mília Militar no Exército Brasileiro.
 O roteiro constou de uma 
Retreta da banda de música da 3ª 
Divisão de Exército, seguido da 
execução do Hino Nacional e uma 
breve locução sobre os feitos de 
Dona Rosa da Fonseca. Na sequ-
ência houve o descerramento do 
quadro com a foto da nova Patrono 
instituída pelo Exército e a aposição 
de	 uma	 corbelha	 de	 flores	 junto	 ao	
quadro de Dona Rosa da Fonseca.
 Estiveram presentes o Co-
mandante da 3ª Divisão de Exército, 
General de Divisão Marcos Antonio 
Amaro dos Santos; o Comandan-
te da 6ª Brigada de Infantaria Blin-
dada, General de Brigada Giovany 
Carrião de Freitas; representantes 
de todas as organizações militares 
da “Capital dos Blindados” com 
suas famílias, além de convidados.
   Corumbá (MS) – Nos dias 15 
e 16 de setembro, a 18ª Brigada de In-
fantaria de Fronteira organizou diver-
sas atividades em homenagem à Pa-
trono da Família Militar, Dona Rosa 
da Fonseca, dentre as quais cabe des-
tacar: apresentação da banda de mú-
sica, culto ecumênico, leitura de tex-
tos alusivos à data e uma encenação 
teatral sobre a rotina da Família Mi-
litar. O evento contou com a partici-
pação de militares e dependentes das 

organizações militares da Guarnição.
  Rosário do Sul (RS) – No 
dia	 17	 de	 setembro,	 o	 4º	Regimen-
to de Carros de Carros de Combate 
comemorou o Dia da Família Militar 
em homenagem à Dona Rosa Ma-
ria	Paulina	da	Fonseca	(1802-1873),	
recém-instituída Patrono da Família 
Militar. O Regimento realizou di-
versas atividades para os militares e 
seus dependentes no Centro Hípico 
de Rosário do Sul. O Evento con-
tou com a apoio da FHE/POUPEx.
  Caçador (SC) – No dia 16 
de setembro, o Chefe da Instrução 
ministrou uma palestra aos Atira-
dores com o tema “O legado de D. 
Rosa Maria Paulina da Fonseca 
para a Família Militar brasileira”.
 Foram destacados, na apre-
sentação, a vida e os feitos de D. 
Rosa no apoio às atividades milita-
res	 desenvolvidas	 pelos	 seus	 filhos,	
destacando o Marechal Manuel De-
odoro da Fonseca, Proclamador da 
República e primeiro Presidente do 
Brasil; o Marechal Hermes Ernesto 
da Fonseca, oitavo Presidente da Re-
pública; e General de Brigada Médi-
co João Severiano da Fonseca, Patro-
no do Serviço de Saúde do Exército.
 Na oportunidade, inau-
gurou-se o retrato de D. Rosa 
da Fonseca na galeria de Pa-
tronos do Exército Brasileiro.
  Cruz Alta (RS) – No dia 16 
de setembro, o Comando da Arti-
lharia Divisionária da 3ª Divisão de 
Exército (AD/3) realizou uma ce-
rimônia militar para comemorar a 
data de nascimento de D. Rosa Maria 

(CCOMSEX/ FM)
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Paulina da Fonseca, Patrono da Fa-
mília Militar. O evento foi presidido 
pelo Comandante da AD/3, General 
de Brigada Francisco Carlos Macha-
do Silva, e teve como objetivo enalte-
cer a história de devoção familiar dos 
Fonseca como exemplo, destacando 
o sacrifício supremo pela Pátria, o 
sucesso	profissional	dos	demais	mi-
litares e a abnegação dos familiares, 
em especial da matriarca, D. Rosa.
 Quem foi Dona Rosa da 
Fonseca? Filha de Antônia Maria de 
Barros e José de Carvalho Pedrosa, 
Rosa Maria Paulina de Barros Ca-
valcante nasceu em 18 de setem-
bro de 1802, na localidade do Sítio 
Oiteiro, no Povoado Riacho Velho 
da antiga Capital de Alagoas, atu-
al município de Marechal Deodoro.
 A união de Rosa Maria Pau-
lina com Manuel Mendes da Fonse-
ca não era vista com bons olhos pela 
família Fonseca, por ela possuir uma 
origem humilde, descendente de ín-
dios e escravos. Vencendo os obstácu-
los da aristocracia da época, Rosa da 
Fonseca e Manuel Mendes casaram-
-se em setembro de 1824 e deram iní-
cio à formação de uma das mais im-
portantes linhagens militares do País.
 Sempre se mostrando orgu-
lhosa por ser a matriarca de uma fa-
mília de importantes combatentes na 
guerra pela soberania brasileira, Rosa 
da Fonseca não se deixou abater com 
a	morte	de	 três	dos	seus	sete	filhos.
 Ela veio a faleceu na cida-
de do Rio de Janeiro, em 11 de ju-
lho	 de	 1873,	 e	 foi	 sepultada	 no	 ce-
mitério de São Francisco Xavier.
	 Em	20	de	agosto	de	1979,	em	
cerimonial fúnebre, com a presença 
de militares e cerca de 40 descenden-
tes do Proclamador da República, 
Marechal Deodoro da Fonseca, foram 
traslados os restos mortais de Rosa 
da Fonseca para o túmulo monumen-
tal de Deodoro, no mesmo cemitério.
 A lápide do antigo túmu-
lo de Rosa da Fonseca encontra-se 
na Casa de Deodoro, em Marechal 
Deodoro, para visitação pública.
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Comitiva do Instituto do Exército de Portugal 
visita o Colégio Militar de Porto Alegre

 No período de 05 a 12 de se-
tembro, uma comitiva de 13 alunos 
e	cinco	profissionais	do	Instituto	do	
Exército de Portugal (IPE) esteve 
em visita de intercâmbio ao Colégio 
Militar de Porto Alegre (CMPA).
 Durante o período da visita, 
a comitiva participou de uma inten-
sa programação, com a parte educa-
cional sendo realizada no CMPA e 
a sócio-cultural envolvendo rotei-
ros na Capital e na Serra Gaúcha. 
No Colégio Militar, participaram 
de aulas, de uma formatura, de jo-
gos esportivos e da inauguração de 
uma placa comemorativa ao evento, 
além de travarem contato com as 
áreas pedagógica e administrativa, 
trocando experiências. No Hotel 
de	Trânsito	dos	Oficiais,	a	comitiva	
portuguesa foi recepcionada com 
um almoço oferecido pelo Coman-
dante Militar do Sul, General de 
Exército Edson Leal Pujol, que tam-
bém contou com a presença de ou-
tros	 três	Oficiais-Generais	da	 área.
 Entre as demais atividades 
desenvolvidas em Porto Alegre, os 
alunos	do	IPE	desfilaram	incorpora-
dos ao Batalhão Escolar do CMPA 
no	 dia	 07	 de	 setembro,	 abrilhan-
tando as comemorações do Dia da 
Pátria;	 fizeram	 uma	 visita	 guiada	
ao Acampamento Farroupilha – ex-
pressão máxima das tradições do 
Rio Grande do Sul; e estiveram no 
Museu de Ciência e Tecnologia da 
PUCRS. Na Serra Gaúcha, a comi-
tiva conheceu o 6º Batalhão de Co-
municações, onde foi hospedada, e 
visitou lugares típicos da coloniza-
ção italiana, travando contato com 
uma Unidade Militar operacional 

do Exército Brasileiro e com a cul-
tura dos imigrantes, além de visi-
tar empresas e participar de ativi-
dades culturais nos municípios de 
Bento Gonçalves, Monte Belo do 
Sul e Garibaldi, durante dois dias.
 A atividade está enquadrada 
no bojo do Acordo de Amizade, Co-
operação	e	Consulta	nº	1107200,	fir-
mado entre a Diretoria de Educação 
Preparatória e Assistencial (DEPA) 
e o Instituto de Pupilos do Exérci-
to de Portugal, em 03 de abril de 
2012,	 que	 oficializou	 a	 geminação	
do CMPA com o IPE, possibilitando 
que as duas instituições pudessem 
desenvolver programas educacio-
nais e de intercâmbio em conjunto. 
Nesse âmbito, o IPE vem ao CMPA 
nos anos pares, com o inverso acon-
tecendo nos anos ímpares, geral-
mente durante as comemorações 
do aniversário de cada instituição.
 Por iniciativa do IPE em 
2011, a geminação foi efetivada em 
virtude das similaridades entre os 
dois colégios militares das pátrias 
irmãs: mesmos princípios éticos 
e morais, tradição militar, data de 
fundação próxima (IPE em 1911 e 
CMPA em 1912), mesmo idioma, 
mesmos objetivos, atividades pe-
dagógicas semelhantes e alunos no 
mesmo espectro da vida estudantil.
 Desde a sua primeira edi-
ção, o intercâmbio já produziu ex-
celentes resultados para o CMPA 
e para o IPE. Além da ampliação 
dos horizontes culturais, possibili-
tou a incorporação de experiências 
de sucesso praticadas por cada ins-
tituição, especialmente nos cam-
pos pedagógico e administrativo.

(CCOMSEX/ FM)
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No IDEB 2015, CMPA é o 1º lugar no RS 
e o 10º no Brasil

 Nos resultados do Índice 
Nacional da Educação Básica 2015, 
recentemente divulgados, o Colégio 
Militar de Porto Alegre (CMPA) 
conquistou o 1º lugar no Rio Gran-
de	do	Sul,	com	índice	geral	7.4,	sua	
melhor pontuação histórica desde 
que	 o	 índice	 foi	 criado,	 em	 2007.
 Entre as 29.863 escolas 
brasileiras que pontuaram (to-
das integrantes das redes públicas 
municipal, estadual e federal), o 
CMPA conquistou o 10º lugar na-
cional, tomando-se como critério 
de desempate a Nota Média Pa-
dronizada da Prova Brasil 2015.
 
 O IDEB
 O Índice de Desenvolvi-
mento da Educação Básica (IDEB) 
é um indicador criado pelo Go-
verno	 Federal	 em	 2007	 para	 me-
dir a qualidade do ensino nas es-
colas públicas a cada dois anos.
 O índice é apresentado 
numa escala que vai de zero a dez. A 

meta geral é alcançar ou ultrapassar 
o índice 6.0 até 2022, o mesmo re-
sultado obtido pelos países da Orga-
nização para a Cooperação e Desen-
volvimento Econômico (OCDE), 
que	 ficaram	 entre	 os	 20	mais	 bem	
colocados do mundo, quando se 
aplica a metodologia do IDEB 
em seus resultados educacionais.
  O índice possibilita o moni-
toramento da qualidade da Educação 
pela população. É um dado concreto, 
com o qual a sociedade pode se mo-
bilizar em busca de melhorias. É cal-
culado a partir de dois componentes: 
a taxa de rendimento escolar (apro-
vação) e as médias de desempenho 
nos exames aplicados pelo INEP. Os 
índices de aprovação são obtidos a 
partir do Censo Escolar, realizado 
anualmente. As médias de desempe-
nho utilizadas são as da Prova Bra-
sil, para escolas e municípios, e do 
Sistema de Avaliação da Educação 
Básica (SAEB), para os Estados e 
o País, realizados a cada dois anos.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante fala sobre o futuro da Força Aérea para imprensa

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, apresentou 
à imprensa o projeto de reestrutu-
ração administrativa e organiza-
cional da Força Aérea Brasileira 
(FAB). O evento realizado no dia 
22 de setembro, em Brasília (DF), 
reuniu 21 repórteres de veículos de 
comunicação nacionais e internacio-
nais.	 Os	 profissionais	 conheceram	
as ações que foram iniciadas em 
2014 com a concentração de unida-
des administrativas cujo objetivo é 
incrementar	 a	 eficiência	 da	 gestão,	
otimizar o emprego de recursos ma-
teriais e humanos e permitir que as 
unidades se mantenham focadas na 
atividade	fim	da	instituição.	A	Aero-
náutica tem uma área de 22 milhões 
de km2 sob sua responsabilidade.
 “Estamos trabalhando na 
modernização da Força Aérea. Cer-
tamente, qualquer estrutura, seja 
civil ou militar, está constantemen-
te em evolução. Nós precisamos 
disso para não parar no tempo”, 
afirmou	o	Comandante	 sobre	o	 tra-
balho que ganhou ênfase desde o 
último ano. “Por causa [da evolu-
ção, da modernização] dos meios 
aéreos, do armamento, das comu-
nicações,	 temos	que	ficar	com	foco	
sempre no futuro”, complementou.
	 Os	 estudos	 para	 as	 modifi-
cações consideraram aspectos con-
junturais, como os limites orçamen-
tários do Comando da Aeronáutica 
com as despesas discricionárias, o 
que incluiu horas de voo. Em 2016, 
o	montante	ficou	em	torno	de	0,13%	

do Produto Interno Bruto (PIB), sem 
considerar pagamento de pessoal. 
O valor de investimento e custeio 
foi outro aspecto. O investimen-
to na ordem de R$6,5 bilhões que, 
inicialmente, havia surgido como 
um aporte extra do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), 
acabou incorporado ao orçamento 
existente da instituição. Além dis-
so, foi considerado o crescimento 
contínuo do sistema de controle do 
espaço aéreo dos últimos anos, en-
tre 5 a 10% ao ano, e das despesas 
obrigatórias, que envolvem bene-
fícios assistenciais e transferências 
de militares, como impactos fu-
turos sobre o orçamento da FAB.
 “Se não tomarmos algu-
ma atitude agora, em alguns anos 
não teremos dinheiro para cum-
prir a nossa missão”, explicou.
 Ações programadas – Nos 
planos da FAB para os próximos 
20 anos, está a redução do efetivo 
de carreira. O número de gradua-
dos	cairá	em	24%	e	o	de	oficiais	em	
25,9%. As funções serão desempe-
nhadas por militares temporários. 
Os	 profissionais	 já	 formados	 são	
selecionados na própria região e 
podem	ficar	 até	 oito	 anos	 da	 FAB.
 Entre as ações programadas 
está a otimização dos processos, por 
meio da centralização administrati-
va. Um exemplo é o Grupamento de 
Apoio do Galeão, no Rio de Janeiro, 
que passou a apoiar sete mil milita-
res de dez unidades com atividades 
como almoxarifado, transporte de su-
perfície, licitações, contratos, tecno-
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logia de informação, arquivo, entre 
outros. A iniciativa de separar as ati-
vidades administrativas do lado ope-
racional busca uma estrutura organi-
zacional focada na operacionalidade.
 Além disso, o plano prevê 
o incremento de tecnologia da in-
formação	 e	 a	 intensificação	 no	 uso	
de simuladores para redução nos 
custos de horas de voo; uso inten-
sivo de tecnologia de ponta como 
aeronaves não tripuladas e satélites.
 “Essas novas aeronaves 
(KC-390 e Gripen NG) têm recur-
sos tecnológicos que requerem pro-
fissionais	 especializados	 e	 focados	
integralmente na sua atividade”, ex-
plica o Comandante. “É um dinheiro 
que vem de impostos, da sociedade 
brasileira. Então, temos que melho-
rar a capacitação e a produtivida-
des dos nossos recursos”, avaliou.
	 Mudanças	 a	 partir	 de	 2017	
– O cronograma de ações prevê mu-
danças a partir de 1º de janeiro de 
2017.	Os	Comandos	Aéreos	Regio-
nais de Manaus, Brasília e Canoas 
serão extintos em 31 de dezembro 
deste	 ano.	 E	 no	 final	 de	 2017,	 os	
de Belém, Recife, Rio de Janeiro e 
São Paulo. As tarefas administrati-
vas passarão a ser desempenhadas 
por outros órgãos da Aeronáutica.
 Na parte operacional, serão 
criadas Alas, uma para cada região 
do Brasil. Elas farão o trabalho de 
coordenação operacional das unida-
des sediadas sob sua jurisdição. “As 
vantagens estão na concentração do 
planejamento e controle operacio-
nal. As Alas serão órgãos de execu-
ção com a melhoria dos processos 
de desenvolvimento da doutrina 
de emprego. Hoje, não se separa o 
avião de transporte, de reconheci-
mento, de patrulha, de transporte. 
Tem	 que	 trabalhar	 junto”,	 afirma.
 Algumas unidades aéreas 
serão transferidas, como é o caso do 
Esquadrão	Phoenix	(2º/7º	GAV),	que	
opera o P-95 M Bandeirulha, com o 
objetivo de concentrar as unidades 
aéreas em bases operacionais. O gru-
po vai migrar de Florianópolis (SC) 
para Canoas (RS). “A concentração 

não vai reduzir a capacidade opera-
cional”, enfatizou o Comandante.
 Fases - Na exposição, o Co-
mandante fez uma rápida retrospec-
tiva sobre as fases do poder aéreo no 
Brasil. A primeira geração é demar-
cada no período de 1941 até 1966, 
quando a Força Aérea se consolida 
como uma nova Força Armada do 
País, principalmente pelo aspecto da 
integração nacional – que exigia mui-
to do transporte aéreo. O Campo dos 
Afonsos, berço da aviação militar, e 
a Base Aérea do Galeão foram rece-
bidos do Exército e da Marinha pelo 
então Ministério da Aeronáutica.
	 Os	 anos	 1966	 até	 1991	 fi-
cam marcados com o surgimento 
do sistema de Defesa Aérea e Con-
trole de Tráfego Aéreo (SISDAC-
TA), que privilegia um modelo de 
uso compartilhado da rede de ra-
dares e controle. Outro fato que 
marca esta segunda geração é o 
surgimento da indústria aeronáu-
tica no país, decorrente da criação 
do Instituto Tecnológico de Aero-
náutica (ITA) na década de 1950.
 A terceira geração é deli-
mitada entre os anos de 1991 até 
2016, quando se acentou o uso de 
comando e controle, decorrente das 
novas tecnologias que passaram 
a ser utilizadas. Especialmente, a 
partir da experiência da guerra do 
Golfo pela velocidade e coorde-
nação que exigia, quando o poder 
aéreo foi preponderante. Nesse pe-
ríodo, a FAB expandiu a moderni-
zação das suas aeronaves, como é o 
caso do F-5, C-95, C-130 e adqui-
riu novos vetores, como é o caso 
do A-29 Super Tucano, P-3 AM, 
H-60 Black Hawk e AH-2 Sabre.
 Para os próximos 25 anos, 
até 2041 – quando a FAB completará 
cem anos –, se desenha a quarta ge-
ração do poder aéreo. Esta fase deve 
ser marcada pela capacidade dissua-
sória. De acordo com o Comandante, 
integrar a nação - algo que marcou o 
início da FAB - permanece forte na 
missão da instituição, especialmente 
sobre o apoio na região amazônica.
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Solenidade reverencia memória 
do Patrono da Força Aérea

 A Base Aérea dos Afonsos 
(BAAF), no Rio de Janeiro foi o 
palco da cerimônia militar em ho-
menagem ao Patrono da Força Aé-
rea Brasileira (FAB), Marechal do 
Ar Eduardo Gomes. Ele completa-
ria 120 anos, no dia 20 de setembro. 
A solenidade foi presidida pelo Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Ros-
sato, que contou com a presença de 
oficiais-generais	 do	Alto	Comando	
da Marinha, Exército e Aeronáutica. 
O evento reverenciou a memória do 
líder chefe, que sempre desfraldou 
o estandarte do civismo nos emba-
tes pelos princípios da liberdade.
 Em solo um dos destaques 
da cerimônia foi a aeronave K-263 
Curtiss Fledging, que protagoni-
zou na década de 1930 o início das 
atividades do Correio Aéreo Na-
cional (CAN), além do automóvel 
Itamarati executivo, responsável 
por atender o então Ministro da 
Aeronáutica, na década de 1960, o 
Marechal do Ar Eduardo Gomes. 
Os itens fazem parte do acervo do 
Museu Aeroespacial (MUSAL).
 Como forma de deferência 
o Tenente-Brigadeiro Rossato colo-
cou	flores	no	busto	do	Marechal	do	

Ar Eduardo Gomes, onde estiveram 
postados ao seu redor uma guarda 
de honra formada por cadetes da 
Academia da Força Aérea (AFA). 
Em seu discurso o Comandante da 
Aeronáutica destacou que este é o 
momento	 de	 refletirmos	 sobre	 as	
responsabilidades e como pode-
mos contribuir para o aprimora-
mento operacional e administrativo 
da Instituição que nos foi herdada.
 "Tornar a Força Aérea 
mais	 leve,	 eficiente	 e	 capaz,	 pre-
servando tradições e costumes, é 
uma tarefa complexa que deman-
da pré-disposição, comprometi-
mento e vontade de cada um dos 
quase	 70	 mil	 homens	 e	 mulheres	
que escolheram o ‘azul’ como for-
ma de vida para si e para seus fa-
miliares”,	 afirmou	 o	 Comandante.
 O Brigadeiro Eduardo Go-
mes, Patrono da FAB é exemplo de 
atenção e carinho dispensados a Ae-
ronáutica. O Comandante da Base 
Aérea dos Afonsos, Coronel Avia-
dor Luís Cláudio Ottero destacou a 
importância da cerimônia. “A Base 
Aérea dos Afonsos é o berço da 
aviação. Espero que essa cerimônia 
possa ser realizada sempre aqui".
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Fortalecimento da educação a distância será 
um dos objetivos do novo Diretor de Ensino

 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
Dirceu Tondolo Nôro assumiu, no 
dia 05 de setembro, o cargo de Dire-
tor-Geral de Ensino da Aeronáutica. 
Ele substitui o Tenente-Brigadeiro 
do Ar Antonio Carlos Moretti Ber-
mudez, que acumulava o cargo com 
o de Comandante-Geral do Pessoal.
 Para o novo Diretor, os 
desafios	 do	 comando	 estão	 atre-
lados à reestruturação por que vai 
passar a Força Aérea Brasileira 
(FAB), já que haverá impactos 
na área de recursos humanos. Ele 
afirma	 que	 uma	 boa	 formação	 de	
militares começa com processos 
seletivos	 eficientes.	 "Nossas	 se-
leções precisam ter cada vez mais 
seriedade, abrangência e lisura", 
afirma	o	Tenente-Brigadeiro	Nôro.
 Um dos pontos principais a 
ser fortalecido no ensino da Aero-
náutica, segundo o novo Diretor, é a 
educação a distância. A modalidade, 
além	 de	 ficar	 disponível	 ao	 aluno	
24 horas por dia, é mais inclusiva, 
pois pode ser acessada por militares 
de qualquer parte do País, e evita 
gastos com transferências, deslo-
camentos e diárias. "Temos estudos 
muito avançados para o investimen-
to	 no	 ensino	 a	 distância",	 afirma	
ele. O Diretor relembra que a FAB 
possui reconhecimento nessa área: 
neste ano, o Instituto de Logística 
da Aeronáutica (ILA) recebeu, em 
São Paulo (SP), o Prêmio Learning 
& Performance Brasil devido às 

experiências em ensino a distância.
 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, ressaltou a 
importância da educação na cons-
trução do futuro da Força Aérea. 
Em seu discurso durante a soleni-
dade de troca de comando, ele ci-
tou o pensador francês Jean Piaget, 
que diz que o principal objetivo da 
educação é criar pessoas capazes 
de ir além daquilo que já foi feito 
pelas gerações anteriores. Assim, é 
grande	o	desafio	do	novo	Diretor,	já	
que ele será o "responsável pela for-
mação doutrinária e intelectual das 
pessoas que, de fato, darão vida ao 
nosso sonho de estarmos preparados 
para o futuro", diz o Comandante.
 O Tenente-Brigadeiro Ber-
mudez, que agora se dedica ex-
clusivamente ao Comando-Geral 
do Pessoal (COMGEP), deu an-
damento, durante seu comando, a 
projetos importantes para a For-
ça, como plano de modernização 
do ensino, o ingresso feminino na 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar (EPCAR), que vai acontecer no 
início	 de	 2017,	 e	 a	 ocupação	 das	
novas instalações do Centro de Ins-
trução e Adaptação da Aeronáuti-
ca (CIAAR). Em suas palavras de 
despedida do Departamento de En-
sino da Aeronáutica, também falou 
sobre mudanças: "o futuro não é 
para onde estamos indo, mas algo 
que estamos construindo", disse.
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