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Dia da Força Aérea e do Aviador 
e comemorado em Brasília

 O Presidente da República 
Michel Temer presidiu a cerimô-
nia militar alusiva ao Dia da For-
ça Aérea Brasileira e do Aviador 
realizada no dia 21 de outubro, na 
Base Aérea de Brasília (BABR). 
No total, 180 personalidades fo-
ram homenageadas com a entrega 

da Ordem do Mérito Aeronáutico 
(OMA), a maior condecoração da 
FAB. A solenidade contou com a 
presença do Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, além dos Co-
mandantes da Marinha e do Exér-
cito, autoridades civis e militares.
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Autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário se reúnem em Brasília 

Vice Almirante Savio Almeida Nogueira lança livro
 "A Marinha na Amazônia Ocidental"
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 Durante quase quatro horas 
as principais autoridades dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judici-
ário federais estiveram debatendo a 
segurança pública nacional. Em tor-
no de uma mesma mesa, o Presiden-
te da República, Michel Temer, a 
presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), Cármen Lúcia Antunes 
Rocha, os presidentes do Senado, 

Renan Calheiros (PMDB-AL), e da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
elaboraram sugestões para o com-
bate à criminalidade no País. O Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, 
saiu da reunião certo que “tratou-se 
de um encontro histórico”. Segundo 
ele, foi proposto “um mutirão para 
reduzir a criminalidade no Brasil”.

(MD ASCOM/ FM)

(CECOMSAER/ FM)
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Conferência dos Comandantes 
dos Exércitos do Cone Sul

 De 11 a 13 de outubro, acon-
teceu a Conferência dos Coman-
dantes dos Exércitos do Cone Sul, 
com a participação de cinco países: 
Argentina, Brasil, Chile, Paraguai 
e Uruguai. A atividade visou, entre 
outros objetivos, tratar de temas es-
pecíficos estabelecidos em comum 

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, esteve presente 
na Diretoria do Patrimônio Históri-

acordo e de interesse dos Exérci-
tos participantes, considerando os 
diversos campos relacionados à 
Defesa; estreitar os laços de coo-
peração e amizade e incrementar 
medidas de confiança mútua entre 
as Forças Terrestres do Cone Sul.

(CCOMSEX/ FM)

co e Documentação da Marinha para 
o lançamento do livro de autoria do 
Vice-Almirante, Domingos Savio.
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Solar Almirante Alexandrino é reinaugurado 
em Rio Pardo (RS)

 O Solar Almirante Ale-
xandrino, construído em 1710, 
local onde nasceu e viveu o Al-
mirante Alexandrino Faria de 
Alencar, foi reinaugurado no dia 
25 de setembro, na cidade de Rio 
Pardo (RS). O local, que abriga o 
museu da cidade, havia sido in-
terditado após o Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico do 
Estado avaliar necessidades de 
melhorias estruturais. As princi-
pais intervenções aconteceram no 
telhado, no piso, nas aberturas e 
nos barrotes. A cerimônia de rei-
nauguração contou com a presen-
ça do Capitão dos Portos de Porto 
Alegre, Capitão de Fragata João 
Gilberto de Oliveira, bem como 
de autoridades civis e militares.
 O prédio passou por um 
período de seis meses de obras. 
Nas primeiras fases, troca do 
assoalho e dos barrotes, o ser-
viço foi executado por militares 
de organizações militares su-
bordinadas ao Comando do 5º 
Distrito Naval. Posteriormente, 

a Prefeitura de Rio Pardo este-
ve à frente dos trabalhos, reade-
quando portas, janelas e abertu-
ras, finalizando a parte interna e 
a pintura do Solar do Almirante.
 Construído em 1710, o pré-
dio apresenta linhas arquitetônicas 
portuguesas e foi o casarão de uma 
das primeiras famílias açorianas a 
povoar a cidade de Rio Pardo. Em 
1848, no local, nasceu Alexandri-
no Faria de Alencar, político de 
forte influência e que entrou para 
a Marinha do Brasil como Aspi-
rante a Guarda-Marinha em 1865.
 Logo encaminhou reque-
rimento ao imperador Dom Pe-
dro II, solicitando ser empregado 
na Esquadra em Operações na 
Guerra contra o Paraguai. Depois 
disso, o Almirante Alexandrino 
assumiu o posto de Ministro da 
Marinha nos governos de Afonso 
Pena, Nilo Peçanha, Hermes da 
Fonseca, Venceslau Brás e Artur 
Bernardes. O prédio possui 12 sa-
las distribuídas em dois andares.
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Autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário se reúnem em Brasília 

 Durante quase quatro horas 
as principais autoridades dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judici-
ário federais estiveram debatendo 
a segurança pública nacional. Em 
torno de uma mesma mesa, o Presi-
dente da República, Michel Temer, 
a presidente do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Cármen Lúcia Antu-
nes Rocha, os presidentes do Sena-
do, Renan Calheiros (PMDB-AL), 
e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
-RJ), elaboraram sugestões para o 
combate à criminalidade no País. O 
ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
saiu da reunião certo que “tratou-se 
de um encontro histórico”. Segundo 
ele, foi proposto “um mutirão para 
reduzir a criminalidade no Brasil”.
 Jungmann disse que as For-
ças Armadas podem também contri-
buir nesta mobilização pela redução 
da criminalidade em ações na faixa 
de fronteira. Acompanhado dos Co-
mandantes da Marinha, Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira; do Exército, General de Exér-
cito Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas; da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, 
e do Chefe do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas (EMCFA), 
Almirante de Esquadra Ademir So-
brinho, o ministro Jungmann disse 
que “o mais importante do encon-
tro foi o próprio encontro inédito”.
 “Se reuniu todos os pode-
res. É uma reunião inédita onde to-
dos estiveram debatendo e discutin-
do as questões”, disse Jungmann.
 O ministro contou que cou-

be ao Ministro da Justiça e Cidada-
nia, Alexandre de Moraes, em nome 
do governo federal, apresentar um 
plano de cooperação federativa. 
Este plano agora será apresentado 
aos governadores, aos prefeitos e 
aos secretários estaduais de segu-
rança pública, como desdobramen-
to da reunião ocorrida no dia 28 de 
outubro, no Palácio do Itamaraty.
 Jungmann pontuou algumas 
propostas levadas pelas autoridades, 
como uma Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) apresentada pelo 
Senador Renan Calheiros para in-
vestigar o financiamento do crime 
organizado em campanhas políticas. 
O procurador Geral da República, 
Rodrigo Janot, defendeu que o Brasil 
faça valer os acordos internacionais 
para punir criminosos no âmbito do 
Mercosul. A presidente do STF defen-
deu um levantamento de dados que 
possa mapear a criminalidade no país 
e, deste modo, permitir as autoridades 
o combate aos grupos criminosos.
 A preocupação com a crise na 
segurança pública nacional levou à 
mobilização dos Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário a promove-
rem reunião, no Palácio Itamaraty, 
para debater o tema. O objetivo é 
propor um pacto para equacionar os 
principais gargalos existentes no país.
 Na primeira parte, o Minis-
tro da Justiça e Cidadania, Alexan-
dre de Moraes, apresentou uma pro-
posta de cooperação federativa em 
matéria de segurança pública. Após 
a reunião, o Palácio do Planalto di-
vulgou um comunicado conjunto.
 A proposta deste encontro 
foi da presidente do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Ministra Cármen 
Lúcia. Ela mobilizou o Presidente 
Michel Temer e os presidentes do 
Senado, Renan Calheiros (PMDB-
-AL), e da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Participaram também 
os ministros José Serra (Relações 
Exteriores), General Sergio Etche-
goyen (Gabinete da Segurança Insti-
tucional) e Dyogo Oliveira (Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão).
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Representantes do Japão quer conhecer modelo 
de segurança integrada adotado pelo Brasil

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Representantes do Japão, 
próximo país a sediar os Jogos 
Olímpicos, em 2020, participaram 
no dia 19 de outubro do seminário 
“Lições Aprendidas na Segurança 
dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
Rio 2016”, que reuniu diversas au-
toridades que estiveram envolvidas 
no planejamento de segurança des-
te grande evento sediado no Brasil.
 O adido das Forças Arma-
das do Japão, Coronel Toru Yama-
chi, explicou que o contato com 
autoridades brasileiras foi iniciado 
antes mesmo dos Jogos e será ainda 
maior no futuro. “Queremos saudar 
o sucesso do Brasil com a realiza-
ção dos Jogos Rio 2016 e utilizar as 
lições aprendidas para aprimorar o 
nosso modelo de segurança”, disse. 
De acordo com ele, o modelo bra-
sileiro utilizado no enfrentamento 
ao terrorismo é um dos pontos que 
o Japão pretende considerar. “No 
que se refere a medidas antiterror, 
pude perceber a importância da 
integração entre os órgãos envol-
vidos”, afirmou o adido japonês.
 E justamente a palavra in-
tegração foi destacada por quase 
todos os envolvidos ao se falar dos 
legados deixados ao Brasil com a 
realização dos Jogos. O chefe do 
Estado Maior-Conjunto das Forças 
Armadas, Almirante Ademir So-
brinho, ressaltou a importância da 
cooperação entre os órgãos dos três 
eixos responsáveis pela segurança 
– Defesa, Inteligência e Segurança 
Pública. “A prova do sucesso des-
sa integração é o fato de nós não 
termos sido os atores principais, 
essa é a nossa grande alegria: os 

atletas brilhando, as torcidas na 
euforia e tudo ocorrendo num am-
biente de tranquilidade”, disse.
 O Chefe da Assessoria Espe-
cial para Grandes Eventos (AEGE) 
do Ministério da Defesa, General 
Luiz Felipe Linhares, apresentou 
um balanço das ações realizadas 
pelo eixo de Defesa Nacional: efeti-
vo de mais de 43 mil militares, mais 
de 12 mil patrulhas realizadas, mais 
de mil incidentes cibernéticos, sem 
qualquer interrupção das redes, 139 
estruturas estratégicas protegidas, 
mais de 600 escoltas a dignitários e 
cerca de 500 procedimentos de var-
reduras ou monitoramento de insta-
lações ligadas aos Jogos Olímpicos.
 Entre as inovações que ain-
da não haviam sido utilizadas em 
grandes eventos no Brasil, o gene-
ral destacou o uso de interferidores 
contra drones, a criação de um pro-
tocolo para emprego de tropas em 
operações de garantia da lei e da 
ordem e o Comitê Integrado de En-
frentamento ao Terrorismo (CIET), 
órgão de assessoramento que reu-
niu todos os órgãos responsáveis 
pelo enfrentamento ao terrorismo. 
“Com o CIET, a integração no en-
frentamento ao terrorismo deu um 
passo além com esse comitê forma-
do pela Justiça, pela Defesa e pela 
ABIN, que consolida experiências, 
junta capacidades e entrega o resul-
tado contra o terrorismo”, afirmou.
 O seminário “Lições Apren-
didas na Segurança dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016” 
seguiu até o dia 20 de outubro, 
no auditório do Comando Militar 
do Planalto (CMP), em Brasília.
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Câmara dos Deputados destaca importância do Programa Atletas de Alto Rendimento
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(MD ASCOM/ FM)

 A Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional 
(CREDN) da Câmara dos Deputa-
dos realizou no dia 04 de outubro, 
em Brasília, audiência pública para 
debater o Programa Atletas de Alto 
Rendimento (PAAR), desenvolvido 
em parceria pelos Ministérios da De-
fesa e do Esporte. O Programa per-
mitiu a classificação de 145 atletas 
militares no Time Brasil durante os 
Jogos Olímpicos Rio 2016 e a con-
quista de 13 medalhas para o País.
 Em atendimento ao Reque-
rimento nº 163/166, de autoria dos 
deputados Pedro Vilela (PSDB/AL) 
e Luiz Carlos Hauly (PSDB/PR), 
participaram da primeira mesa de 
debates o secretário de Pessoal, En-
sino, Saúde e Desporto do Ministério 
da Defesa, Brigadeiro Ricardo Ma-
chado, o Diretor do Departamento 
de Desporto Militar, Almirante Pau-
lo Zuccaro, o secretário Nacional 
de Esporte de Alto Rendimento do 
Ministério do Esporte, Luiz Lima, e 
o Terceiro Sargento do Exército Vi-
cente Lenilson, medalha de prata no 
atletismo nas Olimpíadas de Sidney.
 “É muito importante estar-
mos aqui hoje para apresentarmos o 
que estamos fazendo junto com as 
Forças Armadas em prol do esporte 
nacional”, ressaltou o secretário do 
MD, Brigadeiro Ricardo Machado. 
Durante a audiência, o Almirante 
Zuccaro relatou os aspectos gerais 
do Departamento de Desporto Mili-
tar, em especial, o Programa Atletas 

de Alto Rendimento e o Programa 
Forças no Esporte (Profesp), além de 
destacar a história do desporto mili-
tar e a organização das atividades. 
 “Nós, militares, estamos di-
retamente envolvidos com o esporte 
nacional desde sempre. Com o su-
cesso dos nossos atletas militares 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016 ago-
ra já estamos preparando os próxi-
mos ciclos olímpicos e engajados na 
preparação para os Jogos Mundiais 
Militares de 2019”, disse Zuccaro.
 O almirante também ex-
plicou o programa de base volta-
do para crianças em situação de 
vulnerabilidade social. “Nós be-
neficiamos hoje cerca de 21 mil 
crianças e adolescentes em todo 
País. Esses dois Programas, PAAR 
e Profesp, são sinérgicos e re-
forçam um ao outro”, afirmou.
 O deputado Luiz Hauly 
destacou a importância e os bene-
fícios do investimento no esporte 
e agradeceu a participação na au-
diência. “É uma honra para Co-
missão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional poder recebê-los”.
 O secretário Luiz Lima, do 
Ministério do Esporte, lembrou ain-
da que nenhum atleta vence sozinho. 
“Com todos unidos, teremos um es-
porte nacional melhor. A Marinha, 
o Exército e a Aeronáutica tem na 
sua história uma grande contribui-
ção à educação física brasileira. E 
a gente está muito feliz com essa 
parceria e o objetivo é manter todos 

os programas de sucesso do Minis-
tério do Esporte”, reforçou Lima.

 Segunda Mesa
 A audiência pública seguiu 
com a composição da segunda mesa 
de debates, que teve a presença do 
deputado federal João Derly (Rede/
RS) e dos atletas que integraram 
o Time Brasil, Terceiro Sargento 
da Marinha, Bárbara Seixas (vô-
lei de praia), Terceiro Sargento do 
Exército, Rafael Silva (judô), e o 
Terceiro Sargento da Aeronáutica, 
Bernardo Oliveira (tiro com arco).
 A medalhista de prata nos 
Jogos Rio 2016, Bárbara Seixas, fa-
lou sobre o orgulho de fazer parte 
das Forças Armadas e sobre todos os 
incentivos recebidos. “Eu fico mui-
to feliz de fazer parte desse projeto 
porque eu pude vivenciar o apoio 
do Programa. Agora, nos Jogos Rio 
2016, nós tivemos uma infraestru-
tura muito boa no CCFEx, tanto na 
quadra de treinamento quanto na 
hospedagem, na alimentação, todos 
os detalhes. Nós fomos muito bem 
amparados lá, e eu acho que isso 
foi um diferencial para nós, já que 

nossa arena era a dez minutos dali. 
E antes disso, eu já era muito ani-
mada com o projeto porque, além 
do apoio financeiro, nós temos todo 
o suporte na área de saúde e treina-
mento. Isso para um atleta que está 
começando e também para um atle-
ta de alto rendimento é importan-
te”, comentou a atleta da Marinha.
 O Terceiro Sargento do 
Exército, Rafael Silva, que disputa a 
categoria acima de 100 kg e foi me-
dalha de bronze nos Jogos Olímpi-
cos do Rio, afirmou que o apoio das 
Forças Armadas foi fundamental 
para o sucesso de sua carreira. “Eu 
entrei para o Programa em 2010, e 
no início é bem difícil. O esporte 
de alto rendimento é caro e bastante 
oneroso. Então, ter o apoio do Exér-
cito me ajudou bastante, tanto no 
meu dia a dia para pagar conta de 
luz e aluguel no fim do mês, quanto 
nas competições internacionais. Por 
isso, foi fundamental na minha pre-
paração para os Jogos de Londres, 
em 2012, e a continuidade do apoio 
para os Jogos de 2016”, contou 
o lutador, conhecido como Baby.

O Brigadeiro Ricardo Machado, Secretário do Ministério da Defesa, ressaltou a participação 
das Forças Armadas em prol do esporte nacional

O Diretor do Departamento de Desporto Militar, Almirante Paulo Zuccaro, falou sobre os aspectos gerais 
dos Programas Atletas de Alto Rendimento e Forças no Esporte
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Ministro da Defesa destaca importância do Congresso Nacional 
analisar END, PND e Livro Branco

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

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, destacou a importância de o 
Congresso Nacional analisar três docu-
mentos que norteiam a defesa brasilei-
ra. Tratam-se da Política Nacional de 
Defesa (PND), da Estratégia Nacional 
de Defesa (END) e do Livro Branco 
de Defesa Nacional (LBDN). Jung-
mann apresentou este posicionamento 
durante palestra que marcou a abertura 
da XIII Conferência do Forte de Copa-
cabana, no dia 14 de outubro, em um 
hotel da zona sul da capital fluminense.
 “A atualização desses docu-
mentos, realizada a cada quatro anos, é 
necessária justamente para incorporar o 
exame das características e dos desafios 
da conjuntura internacional e regional 
contemporâneas às nossas políticas e 
estratégias de defesa”, disse o ministro 
para uma plateia composta por milita-
res, diplomatas e estudantes. A confe-
rência é promovida Fundação Konrad 
Adenauer e pelo Centro Brasileiro de 
Relações Internacionais (CEBRI).
 Segundo o ministro, os três 
documentos serão apresentados ao 
Congresso na próxima semana após 
ter sido levado ao conhecimento do 
Presidente Michel Temer. Ele lem-
brou que quando parlamentar apre-
sentou emenda ao PLC 136 “em que 
torna impositiva a análise dos docu-
mentos” pelo Legislativo nacional.
 “A Política Nacional de Defesa 
atualizada reconhece que, em decorrên-
cia da globalização, os Estados têm-se 
desenvolvido e se tornado mais inter-
dependentes, e associações político-
-econômicas de países que se formam 
ou se fortalecem em busca de maior 
influência internacional”, ressaltou.
 Para o ministro, “os benefí-

cios desse processo, contudo, não se 
distribuem equitativamente, deixan-
do à margem países e regiões, o que 
perpetua as assimetrias de desenvol-
vimento”. E prosseguiu: “Com re-
lação ao ambiente regional, a PND 
reafirma a delimitação conceitual do 
nosso entorno estratégico, que com-
preende a América do Sul, o Atlântico 
Sul, a Antártida e a África ocidental”.
 Jungmann disse que “a ênfa-
se no entorno estratégico não deve, no 
entanto, excluir relações privilegiadas 
com parceiros tradicionais, nem com 
novos parceiros em outros continentes”.
 “Esta Conferência oferece 
oportunidade especial para que vol-
temos nossa atenção para as tradicio-
nais relações com a União Europeia 
– uma grande referência para no to-
cante à integração. Entendemos que a 
América do Sul também pode seguir 
fomentando seus mecanismos de co-
operação e integração, inspirada na 
referência europeia e atenta para os 
desafios comuns que compartilhamos 
no nosso subcontinente”, destacou.

 Os quatro Ds
 O ministro deu ênfase tam-
bém ao que chamou dos quatro 
“Ds” que consubstanciam a agen-
da do Ministério da Defesa no Bra-
sil. São eles: Defesa, Desenvolvi-
mento, Diplomacia e Democracia.
 A categoria “Defesa”, segun-
do ele, reúne os conceitos, os valo-
res e os objetivos que fundamentam 
a nossa política de defesa e que es-
tão expressos nos três documentos 
de defesa de que falamos há pouco.
 “O “Desenvolvimento” remete 
ao lugar de destaque que tem a defesa no 

projeto de desenvolvimento nacional, 
aos Projetos Estratégicos das Forças 
Armadas, à Base Industrial de Defesa 
e à necessidade de projetarmos novas 
oportunidades comerciais e parcerias 
no plano internacional. Não existe de-
fesa sem Base Industrial de Defesa, ou 
pelo menos não com autonomia e inde-
pendência. Trabalharemos pelo estímu-
lo aos produtos da BID e pela preserva-
ção dos projetos estratégicos das Forças 
Armadas, que são motivos de orgulho 
nacional para nosso País”, afirmou.
 “Vale ainda ressaltar que a 
nova realidade fiscal do País exigi-
rá, da parte do Ministério da Defesa 
e dos Comandos das três Forças, ele-
vado grau de resiliência e adaptação a 
fim de manter nossos projetos estraté-
gicos. Alguns desses projetos haviam 
sido lançados em 2008, por ocasião 
da primeira Estratégia Nacional de 
Defesa, quando o Brasil passava por 
um período de expansão econômica e 
crescimento de sua projeção política 
e estratégica em escala global. Hoje, 
como sabemos, o cenário é bem me-
nos positivo no curto prazo”, disse.
 Já a esfera da “Diplomacia” 
evoca “os princípios que regem as 
relações internacionais do Brasil e o 
objetivo de conjugar interesses con-
flitantes. Isso exige uma articulação 
muito fina entre o Itamaraty e a De-
fesa. Para isso, estou iniciando, junta-
mente com o ministro José Serra, uma 
coordenação mais sistemática entre os 
Ministérios da Defesa e das Relações 
Exteriores. Lançaremos, em breve, um 
mecanismo de consultas recíprocas 
e uma série de painéis temáticos para 
formulação de políticas conjuntas com 
base em uma agenda convergente”.
 E, “finalmente, a referência 
à “Democracia” traduz o mais abso-
luto respeito à ordem constitucional e 
política de nosso País e evoca a trans-
parência e a crescente participação 
da sociedade na agenda da defesa na-
cional. Esses quatro “Ds” compõem 
uma grande estratégia de defesa, que 
combina dissuasão e cooperação e que 
pauta nossas relações internacionais, 
em especial com os nossos vizinhos”.



FOLHA MILITAR Outubro 2016 6

Ministro Jungmann participa de reuniões bilaterais 
em Trinidad e Tobago

Jungmann participa de reuniões bilaterais com 
ministros da Defesa de Portugal e da Guatemala
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(MD ASCOM/ FM)

(MD ASCOM/ FM)

 No primeiro dia da viagem 
oficial a Trinidad e Tobago, o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, 
recebeu ministros do Chile, Portu-
gal e Canadá. As reuniões bilaterais 
ocorreram para atualização de temas 
de interesses dos respectivos paí-
ses na área de defesa e cooperação. 
Jungmann participou dia 11 de outu-
bro da abertura da XII Conferência 
dos Ministros da Defesa das Amé-
ricas (CMDA), em Port of Spain.
 Com o Ministro da Defesa do 
Chile, José Antônio Gomes Urrutia, 
Jungmann destacou a importância de 
diálogo na área de defesa que envol-
va também os ministros das Relações 
Exteriores dos dois países. Jungmann 
e Urrutia acordaram que a primeira 
reunião deva ser realizada no Brasil.
 Durante o encontro, os dois 
ministros trataram também da coo-

 O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, que se encontra 
em Trinidad e Tobago para a XII 
Conferência dos Ministros de De-
fesa das Américas (CMDA), cuja 
abertura oficial ocorreu no dia 11 
de outubro, às 9h (10h pelo horá-
rio oficial de Brasília), participou 
de dois encontros bilaterais. O pri-
meiro deles foi com o Ministro 
da Defesa de Portugal, José Al-
berto de Azeredo Ferreira Lopes.
 Após ampla troca de visões 
estratégicas sobre os atuais desdo-
bramentos em termos de segurança 
da Europa e da América do Sul, o 
ministro Ferreira Lopes elogiou a 
parceria estabelecida em Portugal 
pela Embraer com o estabelecimen-
to da OGMA e o desenvolvimento 
conjunto do KC 390. O ministro por-
tuguês sugeriu que novas parcerias 
entre os dois países podem ser esta-
belecidas a partir do maior conheci-
mento mútuo entre Brasil e Portugal.
 Por sua vez, o ministro 
Jungmann sugeriu que se esta-
beleça o Diálogo de Indústria de 
Defesa Brasil-Portugal. Neste 
caso, o primeiro encontro poderia 
ocorrer em território português, 
no primeiro trimestre de 2017.
 A segunda reunião bilateral 
foi com o Ministro da Defesa da 
Guatemala, General F. Mansilla. 
Na conversa, o general agradeceu 
ao ministro Jungmann a excelente 

peração na indústria de defesa. Urru-
tia disse do interesse em aprofundar 
a cooperação com a Embraer e rece-
beu o convite do ministro brasileiro 
para conhecer a Embraer Defesa e 
Segurança, em Gavião Peixoto (SP).
 A segunda reunião bilateral 
foi com o Ministro da Defesa do Ca-
nadá, Harjit Sajjan. Numa conver-
sa mais informal, os dois ministros 
enfocaram as diferenças de ambos 
países  entre as forças de segurança 
e de defesa. No encontro, as duas au-
toridades manifestaram interesse na 
possibilidade de agilizar um acordo 
de cooperação no setor de indús-
tria de defesa. Jungmann e Sajjan 
concordaram que a participação em 
operações de paz em terceiros países 
deva ser feita sob a égide da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU).

cooperação recebida do Exército 
Brasileiro. A Força Terrestre tem 
enviado instrutores à Guatemala 
para cursos nas escolas oficiais. Ele 
solicitou a ampliação do convênio, 
com a participação de instruto-
res da Marinha e da Aeronáutica. 
O ministro Jungmann concordou 
com a ampliação desta cooperação.
 Ainda no encontro, o General 
Mansilla pediu que fosse retomada 
a negociação de contrato de compra 
de aeronaves A 29 Super Tucano. 
Ficou acertado que, nos próximos 
meses, uma delegação composta 
por oficiais da Aeronáutica da Gua-
temala visitará a Embraer Defesa e 
Segurança, em Gavião Peixoto (SP).

 Conferência
 O ministro Raul Jungmann 
chegou no dia 10 de outubro a 
Port of Spain, capital de Trinidad 
e Tobago, para a XII Conferên-
cia dos Ministros da Defesa das 
Américas. Nas primeiras horas 
naquele país, Jungmann recebeu 
colegas do Chile, Canadá, Portu-
gal e Guatemala. Um dos objeti-
vos é ampliar o debate sobre defe-
sa nacional e indústria de defesa.
 Os ministros tentam ela-
borar a Declaração de Porto de 
Espanha, prevista para ser divul-
gada oficialmente no dia 12 de 
outubro, no encerramento da con-
ferência. Após a abertura da XII 
CDMA, aconteceu uma plenária 
na qual os ministros se pronuncia-
rem sobre os mais diversos temas.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Raul Jungmann defende cooperação regional nas fronteiras
na XII Conferência de Ministros de Defesa das Américas

Foto: Andrés D
iaz

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, defendeu no dia 11 
de outubro, que os países latino-
-americanos devam “incrementar 
a cooperação regional” nas fron-
teiras como forma preventiva para 
combater crimes transnacionais. 
Jungmann discursou na cerimônia 
de abertura da XII Conferência de 
Ministros de Defesa das Améri-
cas (CMDA), em Port of Spain, 
capital de Trinidad e Tobago.
 Jugmann enfatizou que a 
cooperação regional passa pelo 
“fortalecimento institucional e da 
capacitação, em cada um dos pa-
íses membros, em temas como se-
gurança nas fronteiras, portos e 
aeroportos, materiais nucleares, 
biológicos, químicos e radiológicos, 
segurança cibernética, entre outros”.
 “Remeto-me agora ao 
tema que nos congrega no dia de 
hoje – ameaças à defesa e à se-
gurança num mundo volátil. En-
tre elas está, sem dúvida, a ame-
aça do terrorismo, tão dispersa 
e tão imprevisível”, destacou.
 O ministro citou experiên-
cia recente do Exército Brasileiro 
no enfrentamento a ataques ciber-
néticos durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos ocorrido no Rio de 
Janeiro. No discurso, Jungmann 
também tratou a distinção entre 
defesa e segurança. Segundo ele, a 
legislação brasileira permite que as 

Forças Armadas colaborem com ta-
refas de segurança, mas de maneira 
subsidiária e temporalmente limita-
da. Citou como exemplos o empre-
go das Forças Armadas na Copa do 
Mundo, em 2014, e nas Olimpíadas.

 Nobel da Paz e Haiti
 Ainda no discurso, o mi-
nistro felicitou o Presidente da 
Colômbia, Juan Manuel Santos, 
Prêmio Nobel da Paz 2016, “pelo 
esforço de pacificação do país”. 
Jungmann reiterou “o compromis-
so brasileiro de apoiar o governo 
colombiano na etapa pós-conflito 
que se avista, em especial no as-
pecto militar, por meio de ofere-
cimento de instrutores e monito-
res de desminagem humanitária”.
 Desde 2006, o governo bra-
sileiro teria enviado 54 militares do 
Exército e da Marinha para missões 
bilaterais, dos quais nove encon-
tram-se atualmente na Colômbia. 
“Ademais, por meio do compartilha-
mento de doutrinas e de intercâm-
bios na área de produtos de defesa, 
estamos também dispostos a auxi-
liar as Forças Armadas colombianas 
em sua futura transição do papel de 
atores de um complexo conflito in-
terno para o de garantes da sobera-
nia nacional e de participantes em 
futuras missões de manutenção de 
paz das Nações Unidas”, afirmou.
 Jungmann informou tam-

bém que o Ministério da Defesa atu-
alizou a Politica Nacional de Defe-
sa (PND), a Estratégia Nacional de 
Defesa (END) e o Livro Branco de 
Defesa Nacional (LBDN). São “do-
cumentos que expressam os nossos 
principais objetivos em matéria de 
defesa e a forma de alcança-los”. 
E anunciou que está em proces-
so de elaboração do Livro Verde 
da Defesa, documento que tratará 
da gestão de recursos ambientais 
no âmbito das Forças Armadas.
 O ministro concluiu o discur-
so assegurando que o Brasil se soli-
dariza com as famílias das vítimas 
do furacão Matthews e manifestou 
condolências aos povos e governos 
de Cuba e do Haiti, ambos severa-
mente castigados pelo furacão. “Te-

mos aproximação com todas as sub-
-regiões do continente e mantemos 
duradoura presença no Haiti- país ao 
qual estendo minha palavra de espe-
cial encorajamento após os efeitos 
devastadores do furacão Matthew 
e às vésperas de eleições, que pre-
cisaram ser adiadas em função dos 
estragos causados pela tormenta”.
 A plenária prosseguiu du-
rante à tarde com as delegações 
ultimando o esboço da Declaração 
de Porto de Espanha. A expectativa 
era de que o documento fosse assi-
nado no dia 12, durante o encerra-
mento da conferência. Jungmann 
também participou de reuniões 
bilaterais com representantes da 
Defesa dos Estados Unidos, Para-
guai, Jamaica e Antígua e Barbuda.

Jungmann discursou na cerimônia de abertura da XII Conferência de Ministros de Defesa das Américas 
(CMDA), em Port of Spain
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Fiesp homenageia Forças Armadas e reforça apoio a parcerias nos projetos sociais

Foto: D
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(MD ASCOM/ FM)

 A Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp) reu-
niu no dia 28 de outubro, oficiais 
generais da Marinha, do Exército 
e da Aeronáutica para uma home-
nagem às Forças Armadas. Num 
discurso, o presidente da entidade, 
Paulo Skaf, destacou que “as For-
ças Armadas trazem muito vanta-
gem para o Brasil”. “Não consigo 
imaginar como seria o nosso país 
se não existisse a Marinha, o Exér-
cito e a Aeronáutica”, contou Skaf.
 O líder empresarial prome-
teu também apoiar projetos sociais e 
esportivos em curso, como o Solda-
do Cidadão e o Programa Forças no 
Esporte (Profesp). O Ministro da De-
fesa, Raul Jungmann, junto com os 
Comandantes das Forças Armadas, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira (Marinha), General Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas (Exército), 
e Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato 
(Aeronáutica), e o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), Almirante Ademir 
Sobrinho, destacou também o apoio 
da Fiesp aos atletas paralímpicos.
 “Temos as melhores ex-
pectativas de estabelecermos uma 
parceria com o SESI para construir-
mos e solidificarmos as “pontes” 
entre o esporte de base e o esporte 
de excelência em nosso País”, disse. 
 E continuou: “Ainda no seg-
mento desportivo, o Ministério da 
Defesa encontra-se de braços aber-
tos, à luz de análise jurídica já rea-
lizada sobre a legislação em vigor 
e que será consolidada em Portaria 
Ministerial, para acolher novos ato-

res, quiçá oriundos do pujante em-
presariado industrial paulista, no rol 
de apoiadores do desporto militar”.
 Segundo Jungmann, “jun-
tos, poderemos compartilhar as 
conquistas e, naturalmente, as res-
ponsabilidades na continuação 
e no fomento desses programas 
que proporcionam tantas alegrias 
e benefícios à nossa sociedade”.
 “Finalmente, refiro-me ao 
programa do SESI-SP de apoio a 
atletas paralímpicos e destaco a im-
portância de trazermos algumas de 
suas características para o nosso 
projeto piloto de apoio ao parades-
porto, o João do Pulo”, afirmou.
 A noite era de festa. No im-
ponente prédio da Fiesp, na aveni-
da Paulista, os salões foram abertos 
para receberem os principais coman-
dantes militares das Forças Armadas. 
À frente, o ministro Raul Jungmann 
conduzia os oficiais generais da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica. 
A primeira parada foi no gabinete da 
Presidência da Fiesp. Lá, o ministro, 
os comandantes das Forças, o chefe 
do EMCFA, e o secretário de Produ-
tos de Defesa do Ministério, Flávio 
Basílio, tiveram uma breve reunião.
 Depois, seguiram para o 
salão de recepção. O diretor do 
Departamento da Indústria de De-
fesa (Comdefesa), Jairo Cândi-
do, fez o discurso de boas-vindas.
 Ele recordou o período de 
crise econômica pelo qual o País 
atravessa e que atinge os principais 
setores produtivos, mas ressaltou 
que, mesmo assim, as Forças Arma-
das conseguiram que o Brasil reali-

zasse os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos “sem a perda da eficiência”.
 Já o ministro Raul Jungmann 
ressaltou a tradicional homenagem 
que a entidade industrial presta às 
Forças Armadas. “Ao manter a tra-
dição de oferecer essa homenagem 
anualmente, a Fiesp reforça os laços 
que, lastreados na Base Industrial de 
Defesa, unem as Forças Armadas ao 
setor industrial de nosso país”, disse.

 No encerramento, Paulo 
Skaf reforçou a proposta de seguir 
com as parcerias e lembrou visi-
tas feitas às organizações militares 
com destaque para as 48 horas em 
que passou no Haiti. “Lá, pude ver 
a postura diferenciada do soldado 
brasileiro. É bem diferente dos ou-
tros países. E por isso nós temos 
que nos orgulhar muito”, finalizou.

Delegação da Suécia discute questões 
de cooperação industrial

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Vice-ministro da Suécia, 
Jan Salestrand, e demais mem-
bros da delegação estiveram reu-
nidos com o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, e o Comandan-
te da Aeronáutica, Nivaldo Luiz 
Rossato, no dia 18 de outubro. 
Na audiência, Jan Salestrand tra-
tou de assuntos como cooperação 
industrial e o processo de desen-
volvimento do caça Gripen NG.
 Raul Jungmann, durante 
a reunião, afirmou que a parceria 
com a Suécia é algo estratégico 
e a expectativa é que se estenda 
no tempo e possa ser ampliada. O 
Ministério da Defesa acompanha 
as intenções da Índia na aquisição 
do caça Gripen NG, fabricado na 
Suécia, pela Saab. Jan Salestrand 
lembrou do compromisso a longo 
prazo com o Brasil, na cooperação 
bilateral, e manifestou o interes-
se na aquisição de novos produtos.
 Para o processo do Gripen, 
engenheiros brasileiros já se en-
contram na cidade de Linköping, 
que sedia a fábrica na Suécia. Em 
novembro, será inaugurado o Cen-
tro de Inovação e Pesquisa Sueco-

-Brasil (Cisb), aqui no Brasil, 
prosseguindo com intercâmbio 
de conhecimentos e tecnologias.
 No encontro, participaram, 
além do vice-ministro, o Vice-mi-
nistro para Assuntos da União Eu-
ropeia e Comércio Internacional, 
Oscar Stenström; o Comandante 
da Força Aérea da Suécia, Gene-
ral Mats Helgesson; o Embaixador 
da Suécia para o Brasil, Per-Arne 
Hjelmborn; o presidente da Saab, 
Hakan Buskhe; e o Coronel Chris-
ter Olsson, adido de Defesa pela 
Embaixada da Suécia no Brasil.

 Visão Geral sobre a Defesa
 Antes da audiência com 
Jungmann, a delegação da Suécia 
foi recebida pelo Chefe do Estado-
-Maior Conjunto, Almirante Ademir 
Sobrinho, que realizou uma breve 
apresentação sobre o funcionamento 
do Ministério da Defesa. O vice-mi-
nistro da Suécia e o almirante troca-
ram informações sobre as estruturas 
de defesa de seus países e discuti-
ram sobre situações de Serviço Mi-
litar e o futuro das Forças Armadas.
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O XXVIII Encontro Nacional dos Veteranos da FEB é realizado no Maranhão

Livros da AHIMTB 
divulgados no evento 

 O 24º Batalhão de Infanta-
ria Leve e a Associação dos Vetera-
nos da FEB – Seção São Luís (AN-
VFEB) sediaram o XXVIII Encontro 
Nacional dos Veteranos da Força Ex-
pedicionária Brasileira (XXVIII EN-
VFEB), ocorrido no período de 19 a 
22 de outubro, na Capital maranhense.
 A atividade, que contou com 
a participação de aproximadamen-
te 130 pessoas, dentre elas oito Ex-
-Combatentes, teve como principal 
objetivo debater o futuro das Associa-
ções dos Veteranos em todo o Brasil.
 Os participantes tiveram a 
oportunidade, também, de presen-
ciar uma homenagem realizada aos 
“Febianos” na Câmara Municipal 
de São Luís, onde igualmente foi 
lembrado o Brigadeiro Rui Moreira 
Lima, em alocução do Comandante 
do 24º Batalhão de Infantaria Leve 
(24º BIL), organização militar que 
apoiou o evento. O ilustre Brigadei-

ro Rui, piloto de caça do “Senta a 
Pua”, é maranhense de Colina e foi 
um dos aviadores que mais realizou 
missões de combate sob os céus da 
Itália. Já em seus últimos anos de 
vida, ele esteve nesse mesmo Palá-
cio em que ocorreu o XXVIII EN-
VFEB, para ser condecorado com 
a Medalha do Mérito Legislativo 
Manuel Beckman, em um reconhe-
cimento oportuno, ainda que tardio.
 Dessa forma, ao longo dos 
cinco dias, diversas homenagens 
aos heróis da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) sucederam-se, na 
Federação das Indústrias, na Câmara 
Municipal, no Fórum, e na Assem-
bléia Legislativa, onde o Deputado 
Cabo Campos fez as honras da Casa. 
 Nascido em São Gonçalo 
– RJ, ainda criança o futuro depu-
tado fez com a família o caminho 
inversos dos retirantes, deixando o 
Sul Maravilha com destino ao Ma-
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ranhão, onde após 22 anos na PM/
MA hoje é combativo deputado em 
defesa de nobres causas, honrando o 
nome da casa que abriga a ALEMA 
– Assembleia Legislativa do Mara-
nhão – Palácio Manuel Beckman. 
 Por uma feliz coincidên-
cia, a Força Aérea Brasileira come-
morou, justamente nesse período, 
o Dia do Aviador, quando a Ban-
da de Musica do Campo de Lan-
çamento de Alcântara realizou um 
brilhante concerto no antigo e tradi-
cional Teatro Álvares de Azevedo, 
no Centro Histórico de São Luís.
 Dos 25 mil homens, 73 En-
fermeiras e um Grupo de Aviação 
de Caça que o Brasil enviou para 
atuar no teatro de operações na Itá-
lia, durante a Segunda Guerra Mun-
dial, apenas oito Veteranos puderam 
se fazer presentes nesse evento, em 
São Luís, no XXVIII ENVFEB, to-
dos com mais de 90 anos de idade.

 O XXVIII ENVFEB apre-
sentou uma movimentada agenda 
cultural. Alguns livros publicados 
pela AHIMTB foram apresentados 
aos participantes do XXVIII EN-
VFEB em São Luis, destacando-se 
BRASIL – Lutas Internas (Org Cel 
C M Bento e Cel L E Caminha), con-
tendo temas de interesse especifico 
para o Maranhão, como a epopeia 
de Manoel Beckmann, conhecido 
pelos maranhenses como Bequi-
mão, enforcado em 1685 por rebe-
lar-se contra o monopólio comercial 
português, bem como a Balaiada. 
 Durante o encontro foi lan-
çado o livro organizado pela Profa. 
Dilercy Adler, presidente da Acade-
mia Ludovicense de Letras, sobre a 
FEB, e três documentários, entre os 
quais Estrela de David no  Cruzei-
ro do Sul, realização da AHIMTB 
em parceira com a Pátria Filmes.

(Israel Blajberg/ FM)

(CCOMSEX/Israel Blajberg/ FM)

Prof. Israel Blajberg, 1º Vice-presidente da Casa da FEB – RJ, faz a abertura do XXVIII 
Encontro Nacional dos Veteranos da FEB, no auditório da Federação das Industrias do MA

Veterano Anselmo Alves, 94, Presidente da 
ANVFEB de São Luiz e o profº Israel Blajberg

Vereador Ivaldo rodrigues (PDT) entrega homenagem da Câmara Municipal de São Luis 
a 2 veteranos da Força Expedicionária Brasileira
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 O CEPE/CEPEG/16 da 
ADESG/RS realizou sua viagem 
de estudos, de 02 a 09 de outu-
bro, ao centro do país, nos esta-
dos de São Paulo e Rio de Janeiro.
 A delegação compos-
ta por 17 pessoas entre alunos, 
adesguianos e Comissão Execu-
tiva, foi chefiada pelo Coronel 
Inf R/1 Rogério Petry de Abreu, e 

pela Tenente Coronel Adeilza de 
Assis Costa, Diretora-Adjunta.
 Em São Paulo fo-
ram feitas visitas ao CTA/ITA; 
INPE; Parque Tecnológico de 
São  José dos Campos; MEC-
TRON, EMBRAER e Basílica 
de Nossa Senhora de Aparecida.
 No Rio de Janeiro visi-
taram a AMAN; Força de Sub-

Viagem de estudos do Curso de Extensão em Política, Estratégica e Gestão 2016 de Porto Alegre
da Delegacia da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra do Rio Grande do Sul

MECTRON – tecnologia e fabricação de mísseis Escola Superior de Guerra

EMBRAER – Segurança e DefesaITA - Saguão de entrada

marinos e a Frota de Superfície, 
incluído Navio Aeródromo São 
Paulo, o Forte de Copacaba-
na e a ESG - Fortaleza São João.
 Em todas as visitas a comi-
tiva sempre foi muito bem recebi-
da e tiveram a oportunidade de ver 
os aspectos científicos e tecnoló-
gicos que estão sendo disponibi-
lizados em todas as instituições. 

Puderam ver os aspectos relacio-
nados com as rotinas e os Plane-
jamentos Estratégicos realizados, 
além de ver de perto os produtos 
produzidos e vivenciar os diver-
sos simuladores disponibilizados.
 A viagem de estudo foi um 
sucesso e muito elogiado por to-
dos àqueles que dela fizeram parte.

(ADESG RS/ FM)
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XVII Conferência de Diretores de Colégios 
de Defesa Ibero-Americanos

 Em 03 de outubro de 2016, 
foi realizada na Escola Superior de 
Guerra (ESG) a solenidade de aber-
tura da XVII Conferência de Dire-
tores de Colégios de Defesa Ibero-
-Americanos (XVII CDCDIA).
O Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, Comandante da 
ESG, como anfitrião, formalizou a 
abertura da solenidade e apresen-
tou as boas-vindas aos participan-
tes. Destacou a satisfação e a hon-
ra de a ESG representar o Brasil, 
sediando tão importante evento. 
Prosseguiu com uma palestra ins-
titucional para mostrar algumas 
peculiaridades deste Estabeleci-
mento de Ensino, em especial aque-
las que abordam seu passado e sua 
inserção no cenário nacional, e do 
Ministério da Defesa brasileiro.
 Em continuidade à ceri-
mônia, iniciaram-se as exposi-
ções dos diretores dos Colégios 
de Defesa, abordando temas so-
bre Ciberdefesa e Ciberseguran-
ça, Impacto das Alterações Cli-
máticas na Segurança Nacional e 

Operações de Manutenção da Paz.
Tomaram parte no evento as 
delegações da Bolívia, Bra-
sil, Chile, Colômbia, El Salva-
dor, Equador, Espanha, México, 
Portugal, Uruguai e Venezuela.

 A Conferência
 A Conferência de Colégios 
de Defesa Ibero-Americanos foi 
criada por ocasião da VIII Cúpula de 
Chefes de Estado e de Governo, re-
alizada em 1988, na cidade do Porto 
(Portugal), quando os participantes 
resolveram que, a partir do ano se-
guinte, como marca da cooperação 
e do entendimento em matéria de 
Defesa, os países Ibero-Americanos 
deveriam iniciar reuniões periódi-
cas, materializadas pelos organis-
mos acadêmicos encarregados des-
ses estudos. Naquela oportunidade, 
o Ministro da Defesa da Espanha 
propôs seu País como sede da I 
Conferência de Diretores de Colé-
gios de Defesa Ibero-Americanos, 
cuja realização ocorreu em 1999.
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Aconteceu no mês de outubro
na Escola Superior de Guerra

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) recebeu, no mês de ou-
tubro deste ano, as visitas do Con-
selheiro Jeffrey Borenstein, oficial 
para Assuntos Político-Militares 
da Embaixada dos Estados Uni-
dos (EUA) no Brasil, os estagiá-
rios do Curso Superior de Política 
e Estratégia (CSUPE) e do XLIII 
CEPE da ADESG de Curitiba/PR.
 No dia 21, o General de Bri-
gada R/1 Zambão, o Conselheiro 
Jeffrey e Ory Abramowicz, oficial 
para Assuntos Políticos do Consula-
do dos EUA no Rio de Janeiro, reuni-
ram-se para tratar de assuntos perti-
nentes à matéria. O encontro contou 
com a presença do General Zambão 
e demais integrantes da Escola.
 Já no dia 24, os estagiá-
rios do Curso Superior de Política 
e Estratégia (CSUPE) conhece-

ram as instalações da sede da ESG 
no Rio de Janeiro. Ministrado no 
Campus - Brasília, o CSUPE con-
tou, em 2016, com 44 integrantes, 
entre civis do alto nível da admi-
nistração pública e militares das 
Forças Armadas, que se dedicaram 
à macroanálise das conjunturas e 
cenários nacional e internacional, 
de modo a possibilitar a avaliação 
de políticas e estratégias, em espe-
cial na área de Defesa Nacional.
 No dia 31, o Brigadeiro Ro-
drigues Filho recebeu os estagiários 
do XLIII CEPE da ADESG da cida-
de de Curitiba/PR. Na oportunida-
de, o Corpo Permanente da Escola 
prestigiou a uma apresentação ins-
titucional da ADESG e, ao término, 
a comitiva pode conhecer as insta-
lações da Escola no bairro da Urca.
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ESG comemora Dia do Aviador e da FAB

 A Escola Superior de 
Guerra (ESG) promoveu, no dia 
19 de outubro, atividades come-
morativas ao Dia do Aviador e 
da Força Aérea Brasileira, que 
é celebrado em 23 de outubro.
 Inicialmente, foi realiza-
da, no auditório Professor Oliveira 
Júnior, a solenidade presidida pelo 
Comandante da ESG, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Rafael Rodrigues Fi-
lho, acompanhado do Assistente do 
Exército na ESG, General de Bri-
gada Arnaldo Alves da Costa Neto, 
e do Assistente da Aeronáutica na 
ESG, Brigadeiro Intendente José 
Carlos da Silva. Após o canto do 
Hino Nacional Brasileiro, o estagiá-
rio do Curso de Altos Estudos e Polí-
tica e Estratégia (CAEPE) e profes-
sor Luis Gonzaga Mattos Monteiro 
proferiu a leitura da Ordem do Dia 
do Comandante da Aeronáutica alu-
siva a data. Na sequência, os pre-
sentes foram convidados a entoar 
o Hino dos Aviadores e a participa-
rem de um café da manhã festivo.
 Em continuidade com as co-
memorações, o Chefe do Centro de 
Comunicação Social da Aeronáuti-
ca (CECOMSAER), Brigadeiro do 
Ar Ary Soares Mesquita, proferiu 
palestra sobre a Força abordando 
a evolução histórica e destacan-
do as gerações que seguiram até 
os dias atuais. Durante a apresen-
tação, o Brigadeiro falou sobre o 
CECOMSAER e o desempenho de 
cada setor, mostrando a relevância 

da participação ativa da Institui-
ção junto aos veículos de comuni-
cação. Destacou, ainda, a política 
da comunicação e a estratégia da 
comunicação na Força e, ao tér-
mino, recebeu do Coronel Avia-
dor Márcio de Calazans Braga um 
certificado e o agradecimento em 
nome do Comandante da Escola.
 Para ilustrar as comemora-
ções, foi montada uma exposição 
sobre as Expressões do Poder Na-
cional e o futuro da Força Aérea 
Brasileira. Já a Fazenda da Aero-
náutica de Pirassununga ofereceu 
degustação de alguns dos produtos 
produzidos na unidade como io-
gurtes, doce de leite, queijo e ca-
chaça. O Centro de Instrução de 
Aviação do Exército contribuiu 
expondo alguns dos materiais de 
emprego de busca e salvamento.
 As comemorações encer-
raram após um almoço oferecido 
pela Divisão de Intendência Opera-
cional da Diretoria de Intendência 
da Aeronáutica, comandada pelo 
Coronel Intendente Marco Auré-
lio de Azevedo Souza. A unidade 
é capaz de atender a cerca de 500 
pessoas por refeição. Utilizada em 
missões e apoio a exercícios, a equi-
pe conta com cerca de 20 militares 
e uma estrutura composta de um 
Modulo de Alimentação a Pontos 
Remotos, salões para refeição, co-
zinha equipada, padaria, área de 
lavatório, banheiros e sala de café.
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Visita de Estudos à Academia da Força Aérea

 Os estagiários do Curso 
Avançado de Defesa Sul-Ameri-
cano (CAD-SUL) e do Curso de 
Altos Estudos de Política e Estra-
tégia (CAEPE) da Escola Superior 
de Guerra (ESG) visitaram, res-
pectivamente nos dias 11 e 18 de 
outubro, a Academia da Força Aé-
rea (AFA), em Pirassununga – SP.
 As comitivas conheceram 
as instalações e participaram de 
apresentação sobre a operaciona-
lidade da unidade. O CAD-SUL 
foi recepcionado pelo Coronel In-
fantaria Alexandre Esteves da Sil-
va, Chefe da Divisão de Ensino 
da Academia, e o CAEPE, pelo 
Comandante da AFA, Brigadeiro 
do Ar Saulo Valadares do Amaral.
 No dia 11, os estagiários 
participaram da formatura diá-
ria dos Cadetes, que apresenta-
ram o esquadrão ao Diretor do 
CAD-SUL e Assistente da Aero-
náutica na ESG, Brigadeiro In-
tendente José Carlos da Silva.
 Já no dia 18, os Cadetes 
apresentaram-se ao Comandante 
da ESG, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Rafael Rodrigues Filho, que assis-
tiu à troca da Guarda da Academia, 
acompanhado do Diretor do CA-
EPE e Assistente do Exército na 
ESG, General de Brigada Arnaldo 
Alves da Costa Neto e do Briga-

deiro Valadares. Na ocasião, os es-
tagiários do CAEPE percorreram 
o acampamento com as barracas 
da Intendência operacional, conhe-
ceram as instalações de campanha 
e ainda o Módulo de Alimenta-
ção a Pontos Remotos – MAPRE.
 O Comandante da Fazenda 
da Aeronáutica de Pirassununga, 
Coronel Intendente Carlos Alberto 
de Azevedo, fez uma breve expla-
nação acerca da história, do fun-
cionamento e da produção animal e 
vegetal, assim como do processo de 
fabricação e logística. As comitivas 
conheceram as instalações da fa-
zenda, a Adega e a loja de produtos.
 Os estagiários assistiram 
a uma palestra do Comandante do 
Esquadrão de Demonstração Aérea 
da Esquadrilha da Fumaça (EDA), 
Tenente-Coronel Aviador Líbero 
Onoda Luiz Caldas, que discor-
reu sobre os desafios dos pilotos 
nas missões aéreas, suas atribui-
ções, valores, e sobre a missão da 
Esquadrilha da Fumaça. No local, 
os estagiários conheceram o mu-
seu, o hangar e as divisões de so-
bressalentes, suprimentos, com-
bustíveis e munição, fardamento e 
material de saúde. Os estagiários 
do CAEPE tiveram a oportunidade 
de finalizar a visita com a apresen-
tação da Esquadrilha da Fumaça.

Foto: E
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Dia da Força Aérea e do Aviador é comemorada em Brasília  

 O Presidente da República 
Michel Temer presidiu a cerimônia 
militar alusiva ao Dia da Força Aé-
rea Brasileira e do Aviador realiza-
da no dia 21 de outubro. No total, 
180 personalidades foram home-
nageadas com a entrega da Ordem 
do Mérito Aeronáutico (OMA), 
a maior condecoração da FAB. A 
solenidade contou com a presen-
ça do Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, além dos Coman-
dantes da Marinha e do Exérci-
to, autoridades civis e militares.
 A Ordem do Mérito Aero-
náutico é concedida pela FAB a 
personalidades civis e militares, 
brasileiras ou estrangeiras, por te-
rem se destacado no exercício da 
sua profissão ou em reconhecimen-
to aos serviços prestados ao País. O 
Coronel Intendente, Marco Auré-
lio de Souza, foi um dos militares 
da FAB agraciados com a honraria. 
“É um sentimento de orgulho. Eu 
acho que receber essa homenagem 
é o reconhecimento de 33 anos de 
trabalho dedicados à FAB. Quan-
do eu era cadete, participei da en-
trega da OMA como integrante 
da tropa, mas nunca imaginei que 
um dia seria eu recebendo essa 
homenagem”, revelou o militar.
 Todos os anos os cadetes da 
Academia da Força Aérea, localiza-
da na cidade de Pirassununga (SP), 
participam da entrega da Ordem do 
Mérito Aeronáutico em Brasília. A 

unidade militar é responsável por 
formar os aviadores, intendentes e 
infantes da FAB. Ao som do Hino 
dos Aviadores, entoado pela Ban-
da de Música da BABR, os jovens 
militares desfilaram em continên-
cia ao Presidente Michel Temer.
 O Ministro da Justiça Ale-
xandre de Moraes também recebeu 
a condecoração. “Eu me sinto muito 
honrado e agradecido por ser conde-
corado pela Força Aérea. Eu tenho 
muita estima e apreço pelas Forças 
Armadas. Eu estive em algumas or-
ganizações da FAB verificando junto 
com o Tenente-Brigadeiro Rossato 
todo o belíssimo trabalho realizado 
em defesa do nosso território. Junto 
com a Força Aérea nós queremos 
ampliar o trabalho de proteção das 
nossas fronteiras”, disse o ministro.
 Em seu discurso, o Pre-
sidente da República destacou a 
importância da FAB para o Bra-
sil. “Ao longo de décadas, a Força 
Aérea foi responsável por grandes 
conquistas. Temos aviação militar 
moderna. Temos indústria aero-
náutica de projeção internacional. 
Temos uma das mais reputadas es-
colas de tecnologia aeronáutica do 
mundo, o ITA. Temos sistema de 
controle aéreo moderno. Temos 
um Correio Aéreo Nacional con-
solidado, que integra nosso terri-
tório e o conecta ao mundo. Nada 
disso seria possível sem nossa For-
ça Aérea”, realçou Michel Temer.
  Vinte e três de outubro, Dia 
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do Aviador e da Força Aérea Brasi-
leira, foi a data em que Alberto San-
tos Dumont realizou o primeiro voo 
com um aparelho mais pesado do 
que o ar, o 14 Bis. O feito ocorreu 
em 1906, no Campo de Bagatelle, 
Paris. Santos Dumont percorreu 60 
metros em sete segundos, voando a 
dois metros do solo com o 14 Bis 
perante a Comissão Oficial do Ae-
roclube da França (instituição de 
reconhecimento internacional auto-
rizada a homologar descoberta ae-
ronáutica marcante) e mais de mil 
espectadores.
 Em homenagem ao Pai da 
Aviação, foi realizada - durante a 
solenidade em Brasília - uma ence-
nação em que o personagem Santos 
Dumont (interpretado pelo Coronel 
da reserva, Francisco Garonce) foi 
apresentado a atual Força Aérea Bra-
sileira. No teatro, ele recebeu uma 
honraria em agradecimento pela 
invenção que mudou a história do 
mundo e permitiu o nascimento da 
aviação. O Capitão Aviador Ramon 
Fórneas, um dos pilotos brasileiros 
enviados a Suécia para realizar trei-
namento no caça Gripen, participou 
da encenação que uniu o passado 
e o presente. “Hoje, temos vários 
motivos para comemorar. Não só os 
aviadores, mas todos aqueles fazem 
parte da FAB e contribuem para 
esse trabalho”, destacou o militar.

 Saudação
 Momentos antes da cerimô-
nia em celebração ao Dia da Força 
Aérea e do Aviador, o Tenente-
-Brigadeiro Rossato recebeu a tra-
dicional saudação da Marinha e do 
Exército em homenagem as datas. 
Na mensagem destinada a Força 
Aérea Brasileira, lida pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, foram 
destacadas as principais atividades 
da FAB. “Ao celebramos esse dia, 
experimentamos o sentimentos 
de orgulho, respeito e admiração 
pelos irmãos de armas que, inspi-
rados pelos perseverantes e visio-
nários precursores da aviação, se 
dedicam a manutenção da sobe-
rania do espaço aéreo brasileiro e 
ao desenvolvimento e integração 
nacional”, ressaltou o Almirante.
 Além das autoridades mi-
litares da Marinha e do Exército, 
estiveram presentes membros do 
Ministério da Defesa e Adidos Mili-
tares de Forças Armadas estrangei-
ras. “Ao recebemos os cumprimen-
tos pelas comemorações alusivas 
ao Dia da Força Aérea Brasileira 
e do Aviador, gostaria de externar, 
em nome de todo nosso efetivo, o 
apreço e carinho dispensados ao 
Comando da Aeronáutica”, enfati-
zou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
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 Apresentar a execução da 
proposta de transformação da estru-
tura organizacional e operacional da 
Força Aérea Brasileira (FAB). Esse 
foi o objetivo da palestra do Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossa-
to, realizada no dia 04 de outubro 
para os oficiais da reserva no Clube 
da Aeronáutica de Brasília (DF). O 
evento contou com a presença do ex-
-ministro da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Lélio Viana Lôbo, 
além de oficiais-generais da ativa e 
da reserva, ministros do Superior 
Tribunal Militar (STM) e membros 
do Alto-Comando da Aeronáutica.
 No evento o Tenente-Bri-
gadeiro Rossato detalhou as duas 
vertentes principais no processo de 
reestruturação da FAB. A primeira 
delas é a concentração das atividades 
administrativas, que devem gerar 
como vantagens o incremento da efi-
ciência administrativa, a otimização 
do emprego de recursos materiais e 
humanos e permitir que as unidades 
fiquem focadas em suas atividades-
-fim. Já a reestruturação organiza-
cional trará como vantagens, entre 
outras, segundo o Comandante, a 
concentração do planejamento e 
controle operacional e melhoria de 
eficácia e eficiência nos processos.
 “Nós temos certeza que o fu-
turo da Força Aérea, com os aviões 
modernos que vamos ter, com siste-
mas de comando e controle, exigirão 
também uma estrutura organizacio-
nal que estamos propondo”, ressal-
ta o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Na palestra, o Comandante 

da Aeronáutica pontuou a evolu-
ção histórica da FAB desde a cria-
ção do ministério da Aeronáutica, 
em 1941, até os dias de hoje, des-
tacando como a FAB deve estar in-
serida no atual contexto. “Estamos 
entrando na quarta geração (2016-
2041), calcada em uma Força Aérea 
com grande capacidade dissuasória, 
operacionalmente moderna e atu-
ando de forma integrada”, afirmou.
 Também foram tratados te-
mas como a otimização dos recursos 
humanos, incremento de militares 
temporários e os projetos estratégi-
cos da Força Aérea. Nesse particu-
lar, o Tenente-Brigadeiro Rossato 
ressaltou os projetos Gripen NG 
e KC- 390 como imprescindíveis. 
“Esses dois aviões são parte funda-
mental da Força Aérea para o nosso 
futuro próximo. Outro programa de 
nossa responsabilidade pela pró-
pria Estratégia Nacional de Defe-
sa é a questão espacial”, afirmou.
 A palestra sobre a reestrutu-
ração da FAB foi apresentada ain-
da no Rio de Janeiro, São Paulo e 
também novamente em Brasília. 
O evento faz parte da programa-
ção de comemorações do Dia do 
Aviador e da Força Aérea Brasi-
leira, celebrado em 23 de outubro.
 “Esse encontro propor-
ciona rever antigos amigos e ao 
mesmo tempo é uma forma de se 
atualizar sobre a Força Aérea. É 
importante saber em loco, direta-
mente do Comandante, quais são 
as diretrizes dessa reestruturação”, 
explicou o Coronel Intendente da 
Reserva, José Luiz de Ascenção.
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Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, fala sobre reestruturação da FAB 
em Brasília e no Rio de Janeiro

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, esteve na 
Universidade da Força Aérea (UNI-
FA), para ministrar uma palestra 
sobre o andamento do projeto de 
reestruturação administrativa, ope-
racional e organizacional da Força 
Aérea Brasileira. A apresentação 
aconteceu no dia 05 de outubro, 
e contou com a presença de ex-
-ministros e Ex-Comandantes da 
Aeronáutica, oficiais da reserva e 
alunos da Escola de Comando e 
Estado-Maior da Aeronáutica - que 
serão os futuros comandantes das 
organizações militares da Força.
 O Tenente-Brigadeiro Ros-
sato ressaltou que, em 2015, quando 
havia se reunido com esse mesmo 
grupo, já tinha apresentado alguns 
pontos da ideia de reestruturação, 
mas que, no último ano, o que era 
planejamento transformou-se em 
execução e alguns resultados já são 
vividos. Ele citou, como exemplo, a 
criação dos Grupamentos de Apoio 
(GAPs), que já estão em funciona-
mento, para concentrar atividades 
administrativas e permitir que as 
organizações se dediquem, exclu-
sivamente, à sua atividade-fim.
 O Comandante também 
apresentou o novo organograma 
do Comando da Aeronáutica e rei-
terou a importância da diminuição 
de gastos com pessoal, diminuindo 
o número de militares de carreira 

e crescendo o de temporários, cuja 
proporção, hoje, está na ordem de 
50/50. "Os temporários já possuem 
formação acadêmica, excelente for-
mação, alguns têm mestrado, dou-
torado, muitos possuem experiência 
no mercado e podem compartilhá-
-la com a Força Aérea. Nesse sen-
tido, economizamos com forma-
ção e com previdência", afirma. 
 Outro aspecto debatido foi 
a diminuição das horas de voo. Se-
gundo o Comandante, há um cená-
rio de corte de gastos, mas também 
deve-se ter em mente que a frota 
atual, mais moderna, cumpre a mes-
ma missão com menos horas de voo.
 Sobre os projetos estraté-
gicos de reaparelhamento da For-
ça Aérea, o Tenente-Brigadeiro 
Rossato reforçou a importância 
de todos eles, mas destacou que a 
escassez de recursos faz com que 
seja necessária a priorização e que, 
nesse sentido, o novo caça Gri-
pen NG, e o futuro cargueiro, KC-
390, são considerados essenciais.
 Finalmente, o Comandan-
te reforçou a ideia de que precisa 
da compreensão e do engajamento 
do efetivo para a reestruturação, 
e que espera sugestões e solu-
ções nesse processo de adequação 
do que foi planejado à realidade 
de cada organização. "Ninguém 
precisa ter medo de mudar, nem 
de errar e voltar atrás. O proble-
ma é permanecer estático", disse.
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Ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, afirma que FAB 
pode se tornar exemplo no aproveitamento de energia solar

 A iniciativa de aproveitar a 
energia solar para suprir o consumo 
das unidades do Comando da Ae-
ronáutica pode se tornar exemplo 
para outros órgãos da administra-
ção pública federal. O assunto foi 
tema de reunião entre o Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, e o Ministro de Minas e 
Energia, Fernando Coelho Filho, no 
dia 26 de outubro, em Brasília (DF).
 “Temos áreas propícias para 
instalar (as usinas) e queremos utili-
zar mais o recurso da usina da ener-
gia solar nas nossas unidades. Os 
norte-americanos, por exemplo, uti-
lizam muito isso”, exemplificou o 
Comandante da Aeronáutica. A For-
ça Aérea dos Estados Unidos dispõe 
de 18 usinas solares, contabilizando 
em operação e ainda em desenvolvi-
mento, distribuídas por todo o país.
 Os primeiros projetos de-
senvolvidos para geração de ener-
gia preveem a construção de usinas 
fotovoltaicas (parques solares) em 
áreas da FAB para suprir o consu-
mo de energia elétrica em unidades 
no Rio Grande do Sul e em Aná-
polis (GO). A ideia envolve duas 
modalidades de contrato: permuta e 
compensação feitos com a iniciativa 
privada. Os projetos desenvolvidos 
pelo Quinto Comando Aéreo Re-

gional devem ser apresentados em 
seminário sobre sustentabilidade 
que será realizado no próximo ano 
pela Consultoria-Geral da União.
 “Não tenho dúvida que o 
projeto da Aeronáutica será o pri-
meiro a sair”, afirmou o ministro, 
que destacou a experiência já acu-
mulada por técnicos e engenhei-
ros da instituição nos projetos de 
construção de energia solar. Ele 
também ressaltou o pioneirismo da 
Força Aérea Brasileira entre os ór-
gãos da esfera federal. “E que sirva 
de exemplo, não só para as outras 
forças - das Forças Armadas, mas 
também universidades, institutos 
federais, enfim, vários outros ór-
gãos pelo País afora que podem, 
no futuro, também contar com esse 
tipo de apoio”, complementou. Os 
técnicos da Aeronáutica e do Mi-
nistério de Minas e Energia devem 
trabalhar juntos para aprimorar o 
modelo já desenvolvido pela FAB.
 O ministro acredita que, nos 
próximos anos, o uso de energia so-
lar no Brasil vai expandir anos em 
“uma velocidade muito rápida”. 
Uma das razões é o compromisso 
que o país assumiu na COP 21 (acor-
do internacional que busca manter 
o aquecimento global abaixo dos 
2°C) de aumentar as fontes reno-
váveis de energia além da hídrica.
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 O comandante do Quin-
to Comando Aéreo Regional (V 
COMAR), localizado em Canoas 
(RS), que desenvolveu os primeiro 
projetos de usinas na FAB, Major-
-Brigadeiro Jeferson Domingues 
de Freitas, explica que a resolução 
687 da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) restringe em 
5 MW a potência de geração para 
usinas conectadas à rede de distri-
buição. Segundo o oficial-general, 
o consumo de energia das unida-
des operacionais, como bases aé-
reas, requer pelo menos o dobro 
de potência instalada de geração.
 “Nossa prioridade é usar os 
recursos da instituição para cumprir 
a atividade fim da FAB. A energia elé-
trica é um ponto de apoio”, explica o 
Major-Brigadeiro Domingues sobre 
a necessidade de reduzir despesas.
 Energia solar abastece 
destacamentos isolados na região 
Norte - O Comando da Aeronáu-
tica já utiliza a geração de energia 
solar para abastecer Destacamen-
tos de Controle do Espaço Aéreo 
(DTCEA) em regiões isoladas do 
Norte. As unidades são responsá-
veis por manter radares, estações 
meteorológicas e antenas VHF, 
entre outros serviços essenciais ao 

tráfego aéreo no espaço brasileiro. 
Tiriós, localizado no Estado do Pará 
na fronteira com o Suriname, por 
exemplo, só é acessado por transpor-
te aéreo. Não há estrada ou rios na-
vegáveis na região. A energia gera-
da por placas solares abastece o sítio 
radar durante o dia, à noite é utiliza-
do óleo diesel. Em funcionamento 
desde 2015, possibilitou a econo-
mia de 45 % nos custos de energia.
 Outro exemplo está em Su-
rucucu, no noroeste do Estado de 
Roraima. As 144 placas fotovoltai-
cas produzem até 20kw de potência, 
capazes de sustentar, de forma autô-
noma, o funcionamento do DTCEA 
por até 15 horas diárias desde 2013.
 Condecoração – Após a 
reunião, o ministro recebeu a Or-
dem do Mérito Aeronáutico no grau 
de Grande Oficial. A OMA, con-
siderada a maior condecoração da 
FAB, é concedida em 23 de outubro 
pela passagem do Dia do Aviador e 
da Força Aérea Brasileira. Trata-se 
de uma homenagem a personalida-
des civis e militares, brasileiras ou 
estrangeiras, por terem se destacado 
no exercício da sua profissão ou em 
reconhecimento aos serviços pres-
tados ao País. Neste ano, a comenda 
foi entregue a 180 personalidades.
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EsFCEx homenageia Patrono 
do Quadro Complementar de Oficiais

 No dia 04 de outubro, a 
Escola de Formação Complemen-
tar do Exército e Colégio Mili-
tar de Salvador (EsFCEx/CMS) 
prestou uma homenagem à Pa-
trono do Quadro Complementar 
de Oficiais, a baiana Maria Qui-
téria de Jesus Medeiros, na praça 
da Soledade, em Salvador (BA).
 A solenidade contou com 
a participação dos oficiais-alunos 
do Curso de Formação de Ofi-
ciais do Quadro Complementar 
(QCO), além de oficiais do QCO 
e de alunos do Colégio Militar de 
Salvador e do Colégio Soledade, 
contando, também, com uma re-
presentação da Marinha do Bra-
sil e da Polícia Militar da Bahia.
 
  Quem foi Maria Quitéria?
 A heroína baiana, Maria 
Quitéria (1792-1853) nasceu na fa-
zenda Serra da Agulha, na fregue-
sia São José de Itapororocas (hoje 

Feira de Santana). Foi a primeira 
brasileira a integrar uma Unidade 
militar no País. Sem o aval de seu 
pai para lutar pela consolidação da 
Independência do Brasil, em 1822, 
a sertaneja fugiu de casa e, com o 
uniforme de seu cunhado, passan-
do-se por homem, alistou-se com 
a alcunha de Soldado Medeiros.
 No pouco tempo em que 
sua identidade permaneceu ocul-
ta, conquistou a confiança e o 
respeito de comandantes e pa-
res por sua bravura, disciplina 
e perícia no manejo das armas.
  Em Salvador, participou 
de combates como o que ocorreu 
na Pituba, bairro que sedia hoje a 
EsFCEx. A luta de Maria Quité-
ria influenciou outras mulheres, 
que formaram um grupo feminino 
liderado por ela. Por mérito aos 
seus feitos, foi promovida a alferes 
e condecorada no grau Cavaleiro 
da Ordem Imperial do Cruzeiro.

(CCOMSEX/ FM)
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12ª Região Militar ganha Troféu Ouro no prêmio 
de qualidade em gestão do Amazonas

 No dia 30 de setembro, a 
Federação das Indústrias do Estado 
do Amazonas (FIEAM) anunciou o 
resultado da 17ª Mostra de Melho-
rias para a Qualidade. O Comando 
da 12ª Região Militar (12ª RM) foi 
o único ganhador do Troféu Ouro na 
modalidade Gestão. Essa é terceira 
vez consecutiva que a organização 
militar ganha nessa modalidade, 
evidenciando a continuidade de 
um trabalho de gestão e qualidade.
 De acordo com o Coman-
dante da 12ª Região Militar, Ge-
neral de Divisão Antônio Maxwell 
de Oliveira Eufrásio, a participação 
no Programa Qualidade Amazo-
nas (PQA) 2016 permite à organi-
zação ver com clareza as próprias 
falhas para, assim, aprender a olhar 

de forma sistêmica e gerencial os 
processos internos, o que dá à cor-
poração a oportunidade de avaliar 
erros e de melhorar sua gestão.
 O PQA tem como finalida-
de fomentar a competitividade do 
Estado do Amazonas, por intermé-
dio da produtividade e da qualidade 
das organizações privadas e públi-
cas, incentivando a empreenderem 
esforços em prol de Qualidade, 
Produtividade e Competitividade.
 Destaca-se, também, a opor-
tunidade de adoção de melhores 
práticas durante a realização das 
etapas do evento. Segundo o que 
consta no site oficial do PQA 2016, 
o prêmio é considerado, pela classe 
empresarial, como o “Oscar da Qua-
lidade” no Estado do Amazonas.

(CCOMSEX/ FM)
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Conferência dos Comandantes 
dos Exércitos do Cone Sul

 Na segunda-feira, 11 de 
outubro, iniciou-se a Conferência 
dos Comandantes dos Exércitos 
do Cone Sul. A abertura do even-
to foi realizada pelo Comandante 
do Exército Brasileiro, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, que ressaltou a impor-
tância da cooperação e integração 
das Forças Armadas dos países re-
presentados (Argentina, Brasil, Chi-
le, Paraguai e Uruguai) para a ma-
nutenção da estabilidade na região.
  A Conferência, que ocor-
reu até o dia 13 de outubro, tem 
como objetivos tratar de temas de 
interesse dos Exércitos participan-
tes; explorar e promover intercâm-

bios e programas de cooperação 
que permitam a aproximação des-
ses Exércitos; e estreitar os laços 
de cooperação e amizade entre as 
Forças Terrestres do Cone Sul.
  Participam do encontro o 
Tenente-General Diego Luís Suñer 
(Chefe do Estado-Maior Geral do 
Exército Argentino), General de 
Exército Humberto Patrício Ovie-
do Arriagada (Comandante em 
Chefe do Exército Chileno), Ge-
neral de Exército Oscar Luís Gon-
zález Cañete (Comandante do 
Exército Paraguaio) e General de 
Exército Guido Manini Ríos (Co-
mandante do Exército Uruguaio).

(CCOMSEX/ FM)

Foto: Ten Edvaldo

Visita dos Comandantes dos Exércitos 
do Cone Sul ao SISFRON

 No dia 13 de outubro, os 
Comandantes dos Exércitos do 
Cone Sul (Argentina, Brasil, Chi-
le Paraguai e Uruguai) visitaram, 
na 4ª Brigada de Cavalaria Me-
canizada, o projeto-piloto de im-
plantação do Sistema de Monito-
ramento de Fronteiras (SISFRON).
  A visita encerrou a progra-
mação da Conferência de Coman-
dantes dos Exércitos do Cone Sul, 
que teve a finalidade de promover 
os intercâmbios e os programas de 

cooperação desenvolvidos entre os 
Exércitos participantes, permitindo 
aprofundar a aproximação entre as 
Forças, estreitando os laços de co-
operação e amizade e incrementan-
do as medidas de confiança mútua.
  O SISFRON pretende forta-
lecer a capacidade de ação do Exér-
cito Brasileiro na faixa de frontei-
ra, em uma área de 1,2 milhão de 
quilômetros quadrados, sendo con-
siderado o maior sistema de moni-
toramento de fronteiras do mundo.

(CCOMSEX/ FM)
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VIII Encontro dos Integrantes 
do Sistema Cultural do Exército

Cerimônia na EsPCEx ressalta importância 
do professor para a juventude em formação

 Aconteceu, de 18 a 21 de 
outubro, na Diretoria do Patrimô-
nio Histórico e Cultural do Exército 
(DPHCEx), localizada nas instala-
ções do Palácio Duque de Caxias, 
na cidade do Rio de Janeiro, o VIII 
Encontro dos Integrantes do Sistema 
Cultural do Exército (VIII EISCEx). 
Neste ano, o evento contou com o 
apoio do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército (DECEx) 
e da 1ª Região Militar (1ª RM).
 Durante a semana, foram 
abordados temas importantes para 
o nosso Sistema Cultural, dentre 
eles, a implantação de um siste-
ma de cadastramento de Museus 
Militares; a informatização do 
controle de acervos no âmbito na-
cional; parcerias e projetos cultu-
rais com Universidades; e a ges-
tão da informação e de processos.
 A abertura do Encon-
tro foi oficialmente realizada no 
auditório da 1ª RM, com as pa-

 A Escola Preparatória de 
Cadetes do Exército (EsPCEx), 
estabelecimento de ensino “onde 
tudo começa” para a carreira de 
oficial do Exército Brasileiro, ho-
menageou o Dia dos Professo-
res com uma série de atividades.
 Nos dias 11 e 13 de outubro, 
os militares e civis da Escola parti-
ciparam de um evento artístico-cul-
tural, um Sarau Escolar, com intuito 
de integrar o público interno, opor-
tunidade única de uma convivên-
cia amistosa da “família EsPCEx”.
No dia 14 de outubro, ocorreu uma 
formatura comemorativa à data, 
com a presença do Comandante da 
11ª Brigada de Infantaria Leve, Ge-
neral de Brigada Carlos Sérgio Ca-
mara Saú. A cerimônia ressaltou a 
importância do ofício dos mestres 
que servem de luz para a juventude 

lavras de boas-vindas do Chefe 
do DECEx, General de Exérci-
to João Camilo Pires de Campos.
 A atividade contou com a 
presença do Diretor do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Ma-
rinha, Vice-Almirante José Carlos 
Mathias; do Diretor de Educação 
Superior Militar, General de Di-
visão Júlio César de Arruda; do 
Diretor do DPHCEx, General de 
Brigada Severino de Ramos Ben-
to da Paixão; do Coordenador do 
Projeto História Oral do Exército, 
General de Brigada Leslie Antô-
nio Alcoforado; do Chefe do Cen-
tro de Estudos e Pesquisa de His-
tória Militar do Exército, General 
de Brigada Márcio Tadeu Bettega 
Bergo; além de outras autoridades 
civis e militares, diversos pesqui-
sadores e palestrantes, que contri-
buem para a troca de conhecimen-
tos e experiências na área cultural.

em formação, contribuindo para que 
o aluno busque uma aprendizagem 
contínua, baseada nas experiên-
cias e convicções de seu professor.
 Dando início à solenidade, 
o Coronel Antônio José Luchetti, 
decano da EsPCEx, hasteou o Pa-
vilhão Nacional e o Aluno Augusto 
Marques Azevedo, da 2ª Companhia 
de Alunos, vencedor do Concurso 
Literário da Escola, apresentou um 
texto de sua autoria. O Aluno, dian-
te da Escola em forma, recebeu das 
mãos da Professora Maria Salute 
Rossi Luchetti, da Divisão de Ensi-
no, o prêmio a que fez jus, ofertado 
pelo Grêmio Recreativo e Literário.
 Em seguida, foi entoada a 
Canção da Escola e o Comandante 
do Estabelecimento de Ensino cum-
primentou os professores que se en-
contravam em destaque no palanque.

(CCOMSEX/ FM)

(CCOMSEX/ FM)
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 Começou no dia 03 de outu-
bro, o Estágio de Preparação de Co-
mandantes, Chefes e Diretores de 
Organizações Militares (EPCOM). 
A cerimônia de abertura aconteceu 
no Teatro Pedro Calmon, no Quar-
tel-General do Exército, e registrou 
a presença de mais de 200 militares 
que estarão comandando em 2017.
 O evento busca atualizar 
os militares sobre normas, dou-
trinas, procedimentos e condutas 
executados pela Força. O Chefe do 
Estado-Maior do Exército, General 
de Exército Fernando Azevedo e 
Silva, presidiu a abertura da ativi-
dade, momento em que exibiu um 
vídeo com uma mensagem do Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 

Villas Bôas, para os participantes 
do EPCOM 2016. “O exercício do 
comando é o ápice da carreira do 
militar”, ressaltou Gen Fernando.
 O EPCOM aconteceu até o 
dia 07 de outubro e contou com pa-
lestras de integrantes da Secretaria 
de Economia e Finanças, do Cen-
tro de Inteligência do Exército, do 
Departamento-Geral do Pessoal, do 
Superior Tribunal Militar, do Co-
mando Logístico, do Comando de 
Operações Terrestres, do Departa-
mento de Engenharia e Construção, 
da Secretária-Geral do Exército, do 
Departamento de Ciência e Tec-
nologia, do Gabinete de Seguran-
ça Institucional da Presidência da 
República e do Departamento de 
Educação e Cultura do Exército.

Estágio reúne em Brasília futuros Comandantes
e Diretores de Organizações Militares
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CIAA realiza seminário em comemoração 
ao Dia do Mestre

 Nos dias 11 e 13 de outubro, o 
Centro de Instrução Almirante Alexan-
drino (CIAA) realizou um seminário 
de ensino em comemoração ao Dia do 
Mestre. O evento, aberto à participação 
de docentes, pedagogos, militares e ser-
vidores civis das organizações militares 
de ensino da Marinha do Brasil, foi re-
alizado com os propósitos de contribuir 
para a consolidação interna da Política 
de Ensino da Marinha e das Orientações 
sobre Ética Militar-Naval para Docen-
tes, e aperfeiçoar o corpo docente. Esses 
propósitos estão relacionados ao obje-
tivo estratégico de capacitar recursos 
humanos, estabelecido no Plano de De-
senvolvimento Institucional do CIAA.
 No evento foram realizadas as 
palestras: "Política de Ensino da Mari-

nha (PoEnsM)", pela Capitão de Fra-
gata (T) Rosa Neire Dopcke, da Dire-
toria de Ensino da Marinha (DEnsM); 
"Estratégia de desenvolvimento da 
carreira acadêmica", pela professora 
Juliana de Moraes Prata, Mestre em 
Educação da Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro; "Estudo de caso sobre 
deficiência em aprendizagem", pelo 
Capitão de Fragata (T) Carlos Eduar-
do Perez da Costa, do CIAA; "Orien-
tações sobre Ética Militar-Naval para 
Docentes (OEMND)", pelo Capitão de 
Mar e Guerra (RM1-FN) Paulo Rober-
to Ribeiro da Silva, da Escola Naval; 
e "Avaliação externa do ensino", pela 
Capitão de Fragata (T) Natália Morais 
Corrêa Borges de Aguiar, da DEnsM.
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Dia da Assistência Social é comemorado 
no Comando da Força Aeronaval

 No dia 05 de outubro, a 
Diretoria de Assistência Social da 
Marinha (DASM) realizou, no au-
ditório do Comando da Força Aero-
naval, o “Dia da Assistência Social 
no Comando da Força Aeronaval”.
 O evento teve como abertura 
a palestra sobre a Assistência Social 
na Marinha do Brasil e os serviços 
e facilidades oferecidos pelo Abri-
go do Marinheiro (AMN), proferida 
pelo Diretor de Assistência Social 
da Marinha, Contra-Almirante De-
nilson Medeiros Nôga. Na ocasião, 
foram apresentados os projetos e as 

ações sociais voltados para a Famí-
lia Naval e promovidas pelo AMN 
e pelas Voluntárias Cisne Branco.
 Também foi realizada a pa-
lestra “Educação Financeira: Finan-
ças Pessoais”, proferida pelo Capitão 
de Mar e Guerra (da Reserva Re-
munerada) Luiz Paulo Guimarães.
 O evento contou com a pre-
sença de militares e de servidores 
civis das organizações militares 
subordinadas e apoiadas pelo Nú-
cleo de Assistência Social do Co-
mando da Força Aeronaval e teve 
ótima avaliação pelos participantes.
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Centro de Munição da Marinha recebe 
a visita do Comandante da Marinha

 No dia 03 de outubro, o 
Comandante da Marinha, Almiran-
te de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, visitou o Centro de 
Munição da Marinha (CMM). O 
CMM é um órgão de distribuição 
integrante do Sistema de Abaste-
cimento da Marinha, situado na 
cidade do Rio de Janeiro (RJ) e 
que tem como tarefas o armazena-
mento, o controle de estoque e o 
fornecimento de munições às or-
ganizações militares da Marinha.
 O Almirante de Esquadra 
Leal Ferreira foi acompanhado 
pelo Diretor do Abastecimento da 
Marinha, Vice-Almirante (IM) He-
lio Mourinho Garcia Júnior, pelo 
Chefe de Gabinete do Comandan-

te da Marinha, Contra-Almirante 
José Augusto Vieira da Cunha de 
Menezes, e pelo Diretor do Cen-
tro de Controle de Inventário da 
Marinha, Contra-Almirante (IM) 
Antonio Bernardo Ferreira. Eles 
foram recebidos pelo Diretor do 
CMM, Capitão de Mar e Guerra 
(IM) Alexandre Chaves de Jesus.
 O Comandante da Marinha 
conheceu um pouco da rotina de 
trabalho e as instalações situadas na 
Ilha do Boqueirão e na Ilha do Rijo. 
No decorrer da visita, ele se diri-
giu à tripulação e exortou a todos 
a manterem o empenho e a dedica-
ção ao serviço, características mar-
cantes do pessoal da Força Naval.
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Comitiva brasileira participa de evento de Centros 
de Treinamento de Operações de Paz

 Com objetivo de promover 
parcerias de treinamento e contri-
buir para o fortalecimento da estru-
tura da Associação Internacional dos 
Centros de Treinamento de Opera-
ções de Paz (IAPTC), 197 represen-
tantes de 55 países se reuniram, de 
26 a 29 de setembro, na cidade de 
Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina.
 A abertura do evento fi-
cou a cargo do atual presidente da 
Associação, General de Divisão 
Gláucio Lucas Alves, do Exérci-
to Brasileiro. Além dos debates, 
a reunião também proporcionou 
aos participantes a troca de expe-
riências sobre Operações de Paz e 
a realização de eventos integrado-
res, que proporcionam oportuni-
dades de networking com parcei-
ros de outros países e instituições.
 A comitiva brasileira pre-
sente ao evento foi composta pelo 
Diretor de Obras Civis da Mari-

nha do Brasil e Ex-Comandan-
te da Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina das Nações Uni-
das no Líbano (UNIFIL), Contra-
-Almirante Flávio Macedo Brasil, 
além de militares do Ministério 
da Defesa e do Centro Conjunto 
de Operações de Paz do Brasil.
 Durante o encontro, os par-
ticipantes civis e militares puderam 
debater vários temas como o futuro 
dos treinamentos para missões de 
paz sob as perspectivas da Organi-
zação das Nações Unidas, da Or-
ganização do Tratado do Atlântico 
Norte, da União Africana, da União 
Europeia e da Organização para Se-
gurança e Cooperação na Europa.
 Essa é a 22ª Conferência 
anual da Associação e contou com 
a presença de lideranças locais, 
como a Ministra da Defesa Bós-
nia e Herzegovina, Marina Pendes, 
além de diversos oficiais generais. 
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 O Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, esteve 
presente na Diretoria do Patrimô-
nio Histórico e Documentação da 
Marinha para o lançamento do li-
vro de autoria do Vice-Almirante, 
Domingos Savio, Chefe da Pro-
curadoria Especial da Marinha. 
 Para o Almirante Savio, a 
Amazônia e "rica por natureza e 
pela sua imensidão, a Amazônia 
guarda inúmeros contrastes em de-
corrência de suas necessidades bá-
sicas ainda não atendidas, carentes 
de uma priorização para a região. 
É composta por uma população 
valente que busca a sobrevivência 
pelo que a terra lhe proporciona. 
Não só isso, vivendo em pequenas 
comunidades, adapta-se à realidade 
das grandes distâncias e dos em-
pecilhos gerados pela dificuldade 
de locomoção até os municípios 
mais próximos. Aqui, as cores se 
misturam e tornam a região no que 
há de mais rico e exuberante no 
mundo, a Amazônia, definida pelo 
poeta da terra, Thiago de Mello, 
como "a pátria da água", onde o 
escritor e historiador Leandro To-
cantins afirma que "o rio comanda
a vida". Para Euclides da Cunha, o 
rio se converteu em "mundo ma-
ravilhoso", que estimulava a ima-
ginação e a expressão artística: "A   
própria superfície lisa e barrenta 
era mui outra. Porque o que se me 
abria às vistas desatadas naquele 

excesso de céus por cima de um 
excesso de águas, lembrava... uma 
página inédita e contemporânea do 
Gênesis" (Cunha, 1995b, p. 230).
 É nesse cenário que a Mari-
nha do Brasil oferece a seus milita-
res uma profícua convivência com 
a natureza, gerando a eles aprimo-
ramento profissional, motivações e 
novos desafios na missão de cuidar 
de suas hidrovias interiores, numa 
região com características muito pe-
culiares, onde: o transporte fluvial é 
dominante; as populações e cidades 
são concentradas às margens dos 
rios; a inexistência de apoio logís-
tico é latente realidade; os regimes 
de vazante e cheia dos rios deter-
minam o ritmo da navegação; as 
dificuldades de comunicação por 
meios radioelétricos convencionais 
obrigam o uso de satélites; o clima 
é inóspito; a instabilidade atmos-
férica que dificulta as operações 
é frequente; os rios são sinuosos e 
de geografia variável ao longo do 
ano; além da existência de múl-
tiplas fronteiras pouco habitadas.
Essas características específicas, 
somente ao ambiente amazônico,  
conferem à Força Naval brasileira 
um papel da mais alta relevância, 
na monitorização e controle da área 
fluvial, pelo emprego de seus meios 
navais, aeronavais e de fuzileiros na-
vais, capazes de operar, por longos 
períodos de tempo, afastados de suas 
bases, assegurando assim um eficaz 
controle dos rios de suas margens."

Vice Almirante Savio Almeida Nogueira lança livro "A Marinha na Amazônia Ocidental"

(FM)

Vice Almirante Savio Almeida Nogueira autografando seu livro 

Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, editor da Folha Militar, Vice-Almirante Savio Almeida 
Nogueira, Profº Edson Schettine de Aguiar, Vice-Almirante José Carlos Mathias, Diretor da 
DPHDM, Profª Suzana Santana de França e o Comandante Francisco César Monteiro Gondar
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Comitiva do Superior Tribunal Militar 
visita o Com9ºDN

 O Comando do 9º Distrito 
Naval (Com9ºDN) recebeu, no dia 
30 de setembro, a visita de uma co-
mitiva de ministros do Superior Tri-
bunal Militar (STM) durante o Curso 
de Vitaliciamento para Magistrados 
da Justiça Militar da União. O gru-
po participou de palestras sobre a 
presença da Marinha na Amazônia 
e visitou o Navio de Assistência 
Hospitalar “Soares de Meirelles”.
 O Comandante do 9° Distri-
to Naval, Vice-Almirante Luís An-
tônio Rodrigues Hecht, ministrou a 
palestra “A atuação do Com9°DN 
na Amazônia Ocidental”, abordan-
do os temas voltados ao histórico, 
organização, características da área, 
meios operativos e apoio logístico 
do Com9°DN. Em seguida, a En-
carregada da Assessoria Jurídica e 
do Núcleo de Polícia Judiciária do 
Comando, Capitão de Fragata Nú-
bia Maria Santos Rodrigues, minis-

trou a palestra voltada às ativida-
des do setor jurídico no Comando.
 Com o objetivo de conhecer 
as atividades desenvolvidas pelo 
Com9°DN na Região Amazônica, a 
comitiva do STM realizou uma vi-
sita ao Navio de Assistência Hospi-
talar “Soares de Meirelles” atracado 
no Porto de Manaus. Na visita, eles 
conheceram de perto a importância 
da presença da Marinha na região.
 Na comitiva, estavam os 
Ministros do STM, José Coêlho 
Ferreira, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Cleonilson Nicácio, General 
de Exército Luis Carlos Gomes de 
Mattos; o Ministro do STM e Dire-
tor da Escola Nacional de Forma-
ção e Aperfeiçoamento de Magis-
trados da Justiça Militar da União 
(ENAJUM), José Barroso Filho; e 
o Ministro do STM e Vice-Diretor 
da ENAJUM, Almirante de Es-
quadra Carlos Augusto de Sousa.
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Autoridade Marítima realiza workshop com Associa-
ção Brasileira das Empresas de Apoio Marítimo

 Com o objetivo de incre-
mentar o diálogo entre a Autorida-
de Marítima (AM) e segmentos do 
Apoio Marítimo, foi realizado pela 
Diretoria de Portos e Costas (DPC) 
e a Associação Brasileira das Em-
presas de Apoio Marítimo (Abeam), 
com o apoio da Empresa Gerencial 
de Projetos Navais (Emgepron), 
o I Workshop da Navegação de 
Apoio Marítimo. O evento ocor-
reu na Academia da Transpetro, no 
Rio de Janeiro, em 05 de outubro.
 A Segurança da Navegação, 
as Normas da Autoridade Marítima e 
as Atividades de Apoio Marítimo no 
Brasil foram os principais temas das 
palestras, proferidas durante todo o 
dia por militares e representantes de 
entidades ligadas ao setor. Diversos 
temas foram debatidos entre os par-
ticipantes, de modo a dirimir even-

tuais dúvidas. Dessa forma, a DPC 
e a Capitania dos Portos do Rio de 
Janeiro puderam identificar as prin-
cipais dificuldades e desafios do se-
tor, com foco nas atividades da AM.
 Estiveram presentes autori-
dades militares e civis, entre elas, 
o Diretor-Geral de Navegação, Al-
mirante de Esquadra Paulo Cezar 
de Quadros Küster, que realizou a 
abertura oficial da programação; o 
Diretor de Portos e Costas, Vice-
-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, que proferiu palestra sobre a 
“Atuação da DPC e a Atividade da 
Navegação de Apoio Marítimo”; 
o presidente da Abeam, Ronaldo 
Lima; além de representantes de or-
ganizações militares, da Abeam, do 
Sindicato Nacional das Empresas de 
Navegação Marítima e de diversas 
empresas da comunidade marítima.
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Diretor-Geral de Navegação, Almirante de Esquadra Paulo Cezar de Quadros Küster
 durante abertura oficial da programação

Palestra do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho
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Soamar-Rio realiza encontro em homenagem a militares e Time Brasil

 A Sociedade Amigos da Ma-
rinha do Rio de Janeiro (Soamar-
-Rio) promoveu o 1º Encontro Anu-
al, no dia 30 de setembro, na Barra 
da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). 
Na ocasião, a Soamar-Rio homena-
geou os almirantes e atletas do Time 
Brasil que participaram dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
 Durante o evento festivo, 
a diretoria da instituição ofertou 
uma placa comemorativa aos al-
mirantes envolvidos nos jogos e 
às sargentos Cristiane dos Santos 
Silva, Rosane Reis, Gilda Maria 
de Oliveira, Joice Souza da Silva, 

Juliana Rodrigues Veloso e Ma-
ria Eduarda de Souza Miccuci.
 Em seu discurso, o presi-
dente da Soamar-Rio, José Anto-
nio de Souza Batista, ressaltou a 
competência e o profissionalismo 
dos militares que participaram da 
segurança dos Jogos Rio-2016 e 
demonstraram ao Brasil e ao mun-
do sua competência. Ele também 
mencionou o trabalho realizado 
pela Comissão de Desportos da 
Marinha no preparo dos competi-
dores e a capacidade dos militares 
em competir com representantes 
das grandes potências esportivas.
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Presidente da Soamar-Rio, José Antonio de Souza Batista discursa acompanhado da diretoria

Atletas do Time Brasil receberam placa comemorativa
Contra-Almirante César Lopes Loureiro, Comandante da Divisão Anfíbia recebe uma placa 

de Melchisedech Afonso Carvalho, Presidente do Conselho Deliberativo da Soamar-Rio

Vice-Almirante Leonardo Puntel, Comandante do 1º Distrito Naval recebe a panóplia 
do Dr. Márcio Telles de Menezes do Prado Maia, 2° Vice-Presidente da Soamar-Rio

Presidente da Soamar-Rio, José Antonio com o 2° Vice-Presidente, Dr. Márcio Prado Maia 
e o jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, editor da Folha Militar entre outros convidados
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Maiores informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br 

ComemCh comemora os 74 Anos de Criação 
da Força Naval do Nordeste

 O Comando em Chefe da 
Esquadra realizou, no dia 06 de 
outubro, a cerimônia alusiva ao 
74º Aniversário da Criação da For-
ça Naval do Nordeste (FNNE).
 O evento foi presidido pelo 
Comandante de Operações Na-
vais, Almirante de Esquadra Sérgio 
Roberto Fernandes dos Santos, e 
contou com as presenças dos Ex-
-Ministros da Marinha, Almiran-
tes de Esquadra Alfredo Karam e 
Mauro César Rodrigues Pereira; 
dos Ex-Comandantes da Marinha, 
Almirantes de Esquadra Roberto de 
Guimarães Carvalho e Julio Soares 

de Moura Neto; do Comandante em 
Chefe da Esquadra, Vice-Almirante 
Celso Luiz Nazareth; do presiden-
te do Clube Naval, Vice-Almirante 
Paulo Frederico Soriano Dobbin; 
e do Presidente da Associação dos 
Ex-Combatentes do Brasil – secção 
Rio de Janeiro, Segundo-Tenente 
Melchisedech Afonso Carvalho.
 Destacou-se, ainda, a pre-
sença dos veteranos, ex-integrantes 
da Força Naval do Nordeste, além 
de representações da Escola Na-
val, do Centro de Instrução Almi-
rante Wandenkolk e do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha.
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Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Serviço Militar 
Voluntário (SMV) no 

1º Distrito Naval
Nível 

Superior

   
 
    
    273   
 
 
  

R$ 55,00

 

13/10/2016 à 
02/12/2016 

Exército

Oficiais Técnicos, 
Sargentos Técnicos 
e Cabos Especialis-

tas temporários

Fundamental, 
médio/técnico 

ou superior
Quadro de 

reserva
R$ 60,00

06/10/2016 à 
30/10/2016 
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