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Presidente Temer recebe os cumprimentos
de fim de ano dos oficiais generais

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

Dia do Marinheiro é celebrado em Brasília
no Grupamento de Fuzileiros Navais

Exército e Aeronáutica. Durante o
tradicional almoço com os militares e integrantes do Ministério da
Defesa, o Presidente Temer destacou o trabalho das Forças Armadas,
que vão além da defesa nacional.
(MD ASCOM/ FM)
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No dia 13 de dezembro,
foi realizada a cerimônia alusiva
ao Dia do Marinheiro e de imposição da Medalha Mérito Tamandaré, presidida pelo Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra

Eduardo Bacellar Leal Ferreira, no
Grupamento de Fuzileiros Navais
de Brasília. A data é uma homenagem ao nascimento do Almirante
Tamandaré, patrono da Marinha.
(CCSM/ FM)
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Capitão Aviadora Carla Borges e a primeira mulher
a comandar a aeronave presidencial

Foto: Sd William Reis e Sd Elizeu Gomes
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Ministro Jungmann e Comandante do Exército,
General Villas Bôas, participam de formatura
na Academia Militar das Agulhas Negras

Foto: CCSM

Foto: Marcos Corrêa/PR

O Presidente da República, Michel Temer, acompanhado da
primeira-dama, Marcela Temer, recebeu em 16 de dezembro, no Clube
Naval, os cumprimentos de fim de
ano dos oficiais generais da Marinha,

No dia 03 de dezembro,
aconteceu o evento mais importante
do ano letivo da Academia Militar
das Agulhas Negras: a cerimônia
de declaração dos novos Aspirantes a Oficial do Exército Brasileiro.
Os 428 Cadetes, das Armas,
Quadro e Serviço, sendo quatro de
Nações Amigas, participaram de

duas cerimônias distintas: no começo da manhã, restituíram o Espadim,
réplica reduzida do Sabre de Caxias
e símbolo da honra militar, que o
Cadete impunha durante seus anos
de formação; em seguida, receberam a espada de oficial, que carregarão durante toda a carreira na Força.
(CCOMSEX/ FM)
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Presidente Michel Temer e a Capitão Aviadora Carla Borges

No dia 22 de dezembro de
2016, a Capitão Aviadora da Força Aérea Brasileira (FAB) Carla
Borges escreveu mais um capítulo
em uma história profissional marcada pelo pioneirismo. Integrante

da primeira turma de mulheres no
curso de formação de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea
(AFA) em 2003, a militar passa a
ser a primeira mulher a comandar
a aeronave presidencial brasileira.
(CECOMSAER/ FM)
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Almirante de Esquadra Küster discursando na abertura do II Encontro Nacional de Presidentes

No dia 17 de novembro,
a Sociedade Amigos da Marinha
(SOAMAR) em parceria com
o Comando do 4° Distrito Naval, com o Centro de Comunicação Social da Marinha e com
a Capitania dos Portos do Maranhão, promoveu o II Encontro Nacional de Presidentes de
SOAMAR, em São Luís (MA).
O evento foi presidido
pelo Diretor-Geral de Navegação, Almirante de Esquadra
Paulo Cezar de Quadros Küster,
que, a convite, representou o Comandante da Marinha. Durante o
evento, foi citado o I Encontro,
ocorrido em 2015, em Brasília
(DF), como exemplo de sucesso.
Após a abertura do en-

contro, o anfitrião e Comandante
do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Alípio Jorge Rodrigues da
Silva, fez uma apresentação cujo
título foi “A Marinha do Brasil”.
O Encontro Nacional de
Presidentes de SOAMAR é uma
oportunidade de troca de experiências e integração entre militares
da Marinha do Brasil e presidentes
das SOAMAR existentes no País.
A Sociedade Amigos da Marinha
foi fundada em julho de 1979 e é
uma instituição sem fins lucrativos composta por civis e militares
que têm por objetivo colaborar
e divulgar as ações da Marinha.
Após o encerramento do encontro foi feita a
foto oficial com os presentes.
(CCSM/ FM)

● Comandante da Aeronáutica, Tenente-

-Brigadeiro do Ar Luiz Rossato
participa da formatura de 100 novos pilotos de combate da FAB
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II Encontro Nacional de Presidentes
da SOAMAR é realizado em São Luís

●Diretoria de Portos e Costas realiza
treinamento para oficiais
● DPC e IIDM realizam workshop
sobre Direito Marítimo
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Panorama Militar
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Brasília no Grupamento de Fuzileiros
Navais.
● Dia do Marinheiro é comemorado
no México na Embaixada do Brasil
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● Ministro Raul Jungmann e o Coman-

dante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Rossato participam da
formatura de 177 cadetes na Academia
da Força Aérea
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Presidente Temer recebe no Palácio do Planalto
oficiais generais recém-promovidos
Foto: Marco Corrêa/PR

Doze oficiais generais,
recém-promovidos na Marinha,
no Exército e na Aeronáutica, estiveram, em 07 de dezembro, no
Palácio do planalto, para os cumprimentos ao Presidente Michel
Temer e ao Ministro da Defesa,
Raul Jungmann. Numa cerimônia
rápida, os militares se apresentaram com as respectivas esposas e
com a participação dos Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo
Bacellar Leal Ferreira; do Exército, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
Em discurso, o Presidente Temer disse que as Forças Armadas são motivo de orgulho. “A
própria unidade nacional, convenhamos, ela dependeu muito das
Forças Armadas brasileiras, desde
os primeiros momentos do nosso
país. Por isso que quando eu digo
do profissionalismo, da dedicação
com que serve ao país, digo que são
referências no âmbito do Estado e
mais ainda na própria sociedade
brasileira”, destacou o presidente.
O presidente destacou também algumas características: “A
Saiba mais sobre o
Ministério da Defesa
em nossos sites

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

ideia de ordem que impera nas
Forças Armadas, a ideia da hierarquia, a ideia de uma certa liturgia
dentro das Forças Armadas, deve
servir de exemplo para toda a administração pública e para a nossa
formação social”. E prosseguiu:
“Por isto mesmo, eu ressalto a carga de responsabilidade associada
à promoção dos senhores oficiais.
Cresce sobre os ombros dos senhores, o peso que trazem as funções de liderança em instituições,
como nossas Forças Armadas”.
Michel Temer também destacou que cabe “aos senhores e
seus subordinados, a tarefa precípua da defesa nacional”. E é importante, segundo o presidente,
porque o Brasil tem uma vastidão
territorial extraordinária e, sobre
mais, abriga riquezas enormes naturais e também riquezas humanas.
O presidente lembrou, no
discurso, que os militares têm funções das mais diversas, como assegurar a soberania da nação, atividades na faixa de fronteira. Neste
momento, o ministro Raul Jungmann lembrou também da operação
Carro Pipa, sob a liderança do Exército, que leva água potável a cerca
de quatro milhões de nordestinos.
“Naturalmente as Forças
Armadas, sem embargo dessas
condições difíceis, muitas vezes,
contribuem além da obrigação primeira da defesa nacional, para os
esforços de desenvolvimento do

país. Há partes do nosso território em que os militares são a única manifestação concreta da presença do Estado”, disse Temer.
O presidente lembrou sobre
as vezes que participou de ações
da Operação Ágata: “Interessante
até, eu quero registrar, viu ministro
Raul, que das vezes que fui, vossa
Excelência já deve ter ido, às fronteiras brasileiras, nós verificávamos que as pessoas das fronteiras
sentiam que a presença do Estado
se dava pelas Forças Armadas e
não pelas circunstâncias apenas da
Defesa Nacional. Mas até por uma
ação social, a chamada ação cívico-social prestava serviços relevantíssimos àquelas populações ribeirinhas, às populações dos sertões
mais profundos do nosso país, gente
que eu acho que nunca viu um dentista, um médico. Distribuição de
água para 4 milhões de nordestinos.
Então, essa atividade cívico-social
que as Forças Armadas prestam ao
país, não pode ser esquecida, deve
ser sempre lembrada e relembrada”.
E continuou: “Portanto, estou até dizendo, em não poucos
rincões do Brasil são os militares
que levam homens e mulheres à
possibilidade de acesso a serviços
básicos, como acabei de revelar
nas experiências que tive em visita aos pelotões de fronteira do
Brasil e a outras tantas partes do
Estado brasileiro. Em uma sociedade, meu senhores e minhas senhoras, em que ainda são muitas
as carências, trata-se de atividades
que não será demais louvar e voltar a louvar em todos os instantes”.
Participaram da cerimônia o Ministro chefe do Gabinete
de Segurança Institucional (GSI),
General Sergio Etchegoyen; o
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante Ademir Sobrinho, além
de assessores civis e militares da
Defesa e das Forças Armadas.
(MD ASCOM/ FM)
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Governo brasileiro homenageia colombianos que cooperaram com vítimas de acidente aéreo
Foto: Felipe Barra/MD

Com honras de Estado, o
governo brasileiro condecorou em
16 de dezembro, no Palácio do Planalto, os cidadãos colombianos em
reconhecimento à atuação no resgate
às vítimas do acidente com o avião
que transportava a delegação da Associação Chapecoense de Futebol e
jornalistas. O Presidente Michel Temer e os Ministros da Defesa, Raul
Jungmann, e das Relações Exteriores, José Serra, entregaram a Ordem
do Mérito da Defesa e a de Rio Branco aos homenageados, além de condecorar a cidade de Medellín com a
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.
“O Brasil recebe hoje nossos
irmãos colombianos de braços e de
coração abertos. Nunca as palavras
bastaram para agradecer a todos. A
inesquecível lição de humanidade
que nos deram e continuam a dar.
A Colômbia chorou com o Brasil.
Mais do que as medalhas e as condecorações, levem, na verdade, os
sentimentos que nós todos estamos
expressando de amizade à Colômbia, de agradecimento à Colômbia
e de um abraço fraternal a todos os
colombianos. Contem sempre com
o Brasil”, discursou o Presidente da
República, Michel Temer, durante
a cerimônia no Palácio do Planalto.
A Ordem do Mérito da Defesa é concedida a personalidades
civis e militares que prestaram relevantes serviços às Forças Armadas.
Foram condecorados com os graus
de Grande Oficial e Comendador, o
Comandante da Força Aérea Colombiana, General Carlos Eduardo Bueno; o Comandante Geral da Polícia
Nacional, General Jorge Hernando

Nieto Rojas; o Chefe do Comando
Aéreo de Combate (Base Aérea Rio
Negro), Coronel Fábio Alberto Sánchez Montoya; o Secretário de Segurança e Convivência de Medellín,
Gustavo Villegas Restrepo, e o Subsecretário de Proteção Social de Antioquia, Juan David Arteaga Florez.
"O governo, do Presidente
Juan Manuel Santos, das autoridades policiais, forças armadas, que
não mediram esforços, trabalhando
noite e dia para que tudo pudesse
ocorrer ao tempo e a hora. De forma que este é um gesto de gratidão para com os brasileiros nessa
hora tão dolorida, sofrida. Dentro
dessa tristeza, disso tudo, um momento de alegria, confraternização,
paz e proximidade entre Brasil e
Colômbia que agora estão muito
mais juntos", afirmou Jungmann.
Já a Ordem de Rio Branco,
concedida a brasileiros e estrangeiros
em reconhecimento a serviços prestados ao Brasil, foi entregue ao prefeito de Medellín, Frederico Gutiérrez Zuluaga; a secretária de Governo
de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez Velez; ao diretor executivo da
Agência de Cooperação de Medellín
e Área Metropolitana, Sergio Escobar Solórzano; ao diretor do Departamento Administrativo de Gestão de
Risco e Atenção a Desastres de Medellín; a apresentadora da TV Caracol; ao jovem Johan Alexis Ramírez
Castro, de 15 anos, e ainda ao prefeito de Chapecó, Luciano Buligon.
“Foi em meio à tragédia
do voo da Chapecoense que a solidariedade e compaixão do povo
colombiano emocionaram a todos

nós brasileiros. Ao condecorarmos
com a Ordem de Rio Branco expressamos nossos agradecimentos
à generosidade de todos que, nas
circunstâncias mais difíceis, estiveram no local da queda da aeronave. Não somos mais apenas países vizinhos, somos dois países
irmãos”, disse o ministro José Serra.
O Ministério das Relações
Exteriores também agraciou a cidade de Medellín, com a insígnia
da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração
brasileira atribuída a estrangeiros.
Reconhecimento
O ministro Raul Jungmann
recebeu os colombianos homenageados na Base Aérea de Brasília,
juntamente com o embaixador da
Colômbia no Brasil, Alejandro Borda, e o Comandante da Força Aérea
Brasileira, Brigadeiro Nivaldo Luiz
Rossato. O primeiro a descer da aeronave foi o embaixador do Brasil
na Colômbia, Júlio Bitelli, seguido
do prefeito de Medellín, Federico
Gutiérrez Zuluaga, que foi agraciado com a Ordem de Rio Branco.
"A solidariedade do povo
colombiano ajuda a mudar a percepção das pessoas em relação ao nosso país. Isso que a gente viu agora
é a Colômbia, ajuda mútua, solidariedade, pois somos irmãos Brasil
e Colômbia", destacou Zuluaga.
O jovem Johan Alexis Ramírez Castro, conhecido como o "anjo"
que foi um dos primeiros a ajudar
no dia do acidente, chegou ao Brasil
vestido com o uniforme do Atlético
Nacional. "É minha primeira vez
aqui. Estou muito feliz porque é a
primeira vez que viajo de avião, mas
para podermos andar de avião e virmos a outro país a única forma foi por
meio de uma tragédia. Me dói", comentou o garoto após a aterrissagem.
No Planalto, Johan além de
receber o grau de Cavaleiro da Ordem
de Rio Branco, ganhou de presente do
ministro Raul Jungmann uma camisa
da seleção brasileira, gravada com o
seu nome e o simbólico número 10.
O prefeito de Chapecó, Lu-

ciano Buligon, condecorado com a
Ordem de Rio Branco, disse que a
homenagem do governo brasileiro
foi um reconhecimento à Colômbia, que teve um sentimento, acima
de tudo, de fraternidade. “As medalhas aqui oferecidas pelo Presidente da República é, sem dúvida
nenhuma, meritória para Colômbia.
E nós estamos aqui para somar os
aplausos do Brasil e dizer que não
há mais merecimento do que à Colômbia nesse momento”, ressaltou.
Alejandro Borda, embaixador da Colômbia no Brasil, falou
da emoção em receber essa homenagem. “Essa tragédia nos tocou
por igual na Colômbia. Não afetou
somente a nação brasileira. Toda
Colômbia se uniu frente a essa dramática tragédia que representou a
perda de tantas vidas. Era o dever da
Colômbia, dever do departamento
da Antioquia e dever da cidade de
Medellín, ajudar sem medir nenhum
esforço na recuperação das vítimas
e fazer todos os esforços institucionais para que os procedimentos
tão dolorosos caminhassem da melhor forma possível”, comentou.
Após o encerramento das
homenagens em Brasília, os colombianos retornaram à Base Aérea e
seguiram de volta para a Colômbia.
Apoio
Além da entrega da Ordem do Mérito aos colombianos, o
Ministério da Defesa também determinou que a Força Aérea Brasileira (FAB) realizasse o transporte
dos corpos das vítimas do acidente
aéreo com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, e ainda o traslado do radialista Rafael
Hensel e do jogador Alan Ruschel.
Desde o dia da tragédia,
ocorrido em 29 de novembro, o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, e
o Comandante da FAB, Brigadeiro
Nivaldo Rossato, mobilizaram esforços no sentido de assegurar todo o
tipo de apoio logístico para os familiares das vítimas, além da colaboração com as investigações da tragédia.
(MD ASCOM/ FM)
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Presidente Temer recebe os cumprimentos de fim de ano dos oficiais generais
Foto: Marcos Corrêa/PR

O Presidente da República,
Michel Temer, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, recebeu
em 16 de dezembro, no Clube Naval,
os cumprimentos de fim de ano dos
oficiais generais da Marinha, Exército
e Aeronáutica. Durante o tradicional
almoço com os militares e integrantes
do Ministério da Defesa, o Presidente
Temer destacou o trabalho das Forças
Armadas, que vão além da defesa nacional. “Eu visitei muitos batalhões
de fronteiras e ficava impressionado
com as ações cívico-sociais patrocinadas pelas Forças Armadas. A porta
de entrada que os brasileiros das regiões mais longínquas do País tinham
para o poder público era por meio da
presença das Forças Armadas, particularmente, por essas ações sociais”,
relatou. O Presidente Michel Temer
disse que os militares estão à frente de
instituições de Estado dedicadas sempre aos interesses maiores do Brasil.
Ele ainda ressaltou que o momento exige coragem para mudar a
fisionomia de um País. Temer elogiou
o trabalho do Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, pautada pelo diálogo. “Leva
a Defesa adiante para promovê-la perante outros setores da sociedade”.
Temer lembrou do esforço
dos militares na promoção do desenvolvimento, do progresso científico e
tecnológico do Brasil. “Essas são responsabilidades que requerem esforço
diário, dedicação e, não raro, abnegação. É quase um sacerdócio em nome
da pátria”, comentou em seu discurso.
Ao final de suas palavras,

o presidente desejou ao alto escalão das Forças Armadas e familiares
um ano novo pleno de realizações.
O Ministro Jungmann iniciou sua mensagem agradecendo o
apoio do presidente nas questões de
interesse da Defesa. “Refiro-me a
temas relevantes que vão do orçamento da Pasta e dos programas estratégicos de cada Força”, afirmou.
Jungmann destacou o envio
pelo presidente dos documentos da
Defesa para análise e revisão do Congresso Nacional. “A sociedade tem-se interessado em conhecer e debater
temas relevantes da defesa, por isso
queremos que o Congresso Nacional,
o empresariado e a sociedade civil
se envolvam plenamente na afirmação da Defesa como uma das políticas públicas mais sólidas, legítimas
e consensuais do Estado brasileiro”.

De acordo com o ministro a
agenda de Defesa guarda relação estreita
com três outras agendas públicas: desenvolvimento, diplomacia e democracia.
Projetos estratégicos
Sobre os projetos estratégicos
das Forças Armadas, Raul Jungmann
falou sobre o Programa Nuclear da Marinha e o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). “Etapas
importantes da execução desses projetos já foram concluídas, consagraremos
nossa condição de país autônomo em
termos de domínio de tecnologia nuclear e meios apropriados para a dissuasão
em nossas águas jurisdicionais”.
No Exército, o ministro
pontuou o projeto-piloto do Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras (Sisfron), que atingiu 70% de sua execução em 2016.

O projeto FX-2 foi também lembrado pelo ministro Jungmann, que “dará significativo ganho
de operacionalidade para a Força
Aérea no cumprimento da missão
de defesa de nosso espaço aéreo”.
Por fim, Jungmann mencionou
o Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações (SGDC), que será lançado em março de 2017. “Esse satélite
representa um grande salto de inclusão
digital, já que levará banda larga a todo
o território nacional, e também a imprescindível função militar de assegurar
a nossa soberania e a segurança de nossas informações estratégicas”, afirmou.
Agradecimento
O Comandante da Marinha,
Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, iniciou seu discurso saudando
o Presidente Temer. “É com grande
satisfação que a família militar, aqui
representada por oficiais generais e
suas esposas, se reúne para prestar
uma homenagem a vossa excelência neste tradicional evento de fim de
ano, reforçando o respeito e a lealdade dos soldados, aviadores e marinheiros ao seu comandante supremo”.
O Almirante Leal Ferreira recordou o ambiente seguro e pacífico
no qual foi realizado os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. “Esta
experiência demandou novas capacitações e gerou um processo sinérgico
de integração com diferentes organizações das três esferas de governo”,
comentou o Comandante da Marinha.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Marcos Corrêa/PR

Foto: Marcos Corrêa/PR
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Selo dos 20 anos da PND é lançado na abertura
da Jornada de Estudos Estratégicos da Defesa

Defesa alimentar e biossegurança são temas
de acordo entre Defesa e UnB

va, que visa estimular a integração dos
diversos atores que trabalham com
assuntos de Defesa e contribuir para
ampliação do debate sobre Defesa
Nacional junto à sociedade brasileira.
“A instituições representadas
aqui nesta sala participaram ativamente da construção desse pensamento estratégico ao longo da nossa
História, em especial da evolução do
pensamento de defesa”, afirmou o
ministro. Na palestra inicial do evento, Jungmann ainda mencionou os
objetivos nacionais de Defesa, a cooperação entre países para execução
de projetos de Defesa e a possibilidade da ocorrência de conflitos que
exigem sanções políticas e econômicas. "Esses temas são fundamentais
para que o Brasil fortaleça sua dupla
dimensão de Defesa: a cooperação
e a dissuasão", salientou o ministro.
Raul Jungmann encerrou sua
palestra propondo aos participantes
da Jornada o debate sobre questões
da pasta como o limite do soft power brasileiro e cenários estratégicos globais e regionais, entre outros.
A terceira edição da Jornada
de Estudos Estratégicos tem representantes do Ministério das Relações
Exteriores, do Gabinete de Segurança
Institucional da Presidência da República, da Escola Superior de Guerra,
do Instituto Brasileiro de Estudos de
Defesa Pandiá Calógeras, da Escola
de Guerra Naval, da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, da Universidade da Força Aérea,
do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, da Associação Brasileira
das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança, universidades e
instituições de fomento à pesquisa.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Tereza Sobreira/MD

A Jornada de Estudos Estratégicos, promovida pela Chefia de
Assuntos Estratégicos do Ministério
da Defesa, em 17 de novembro, no
auditório do Comando Militar do Planalto, foi palco do lançamento do selo
personalizado e do carimbo comemorativo dos 20 anos da Política Nacional de Defesa (PND). Para o Ministro
da Defesa, Raul Jungmann, a homenagem marca os anos de reflexão e
aprofundamento da Política de Defesa
do país, traduzidos pelo documento enviado ao Congresso Nacional.
Concedido pelo Ministério
da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações e pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, as
peças filatélicas foram recebidas pelo
ministro da Defesa em ato solene.
“A edição de 1996 da PND foi
produto de reflexão interministerial no
âmbito da antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos, dos antigos Ministérios militares, do Itamaraty e da antiga
Casa Militar. Os objetivos centrais
elencados em 1996 foram reafirmados
nas Políticas de Defesa posteriores”,
contou o ministro em seu discurso.
Também participaram do
lançamento o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
(EMCFA), Almirante Ademir Sobrinho; os Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do Exército, General Eduardo Dias
da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
Após o lançamento do selo
comemorativo, Jungmann abriu a
3ª edição da Jornada de Estudos Estratégicos, que teve como tema “O
pensamento Estratégico de Defesa no
Brasil”. O ministro elogiou a iniciati-
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Em acordo de cooperação
assinado, em 18 de outubro, no gabinete do Estado-Maior das Forças
Armadas (EMCFA), o Ministério
da Defesa (MD) e a Universidade
de Brasília (UnB) firmaram a parceria para a execução de pesquisas e ações sobre sanidade, defesa
alimentar e biossegurança, e outros temas com enfoque sanitário
de interesse da Defesa Nacional.
O acordo traduz prioridades
do MD após a criação do projeto defesa alimentar, que visa desenvolver
doutrinas para coibir a contaminação intencional das fontes de água e
alimentos como uma forma de comprometer o poder militar. O projeto
prevê ações a serem realizadas em
termos de documentos técnicos,
como manuais, normas de procedimentos. Por isso o envolvimento
do meio acadêmico como forma
de validação dessa documentação.
O reitor da Universidade de
Brasília, Ivan Marques de Toledo
Camargo, destacou a importância
da cooperação entre as instituições
como sendo um ganho de todos.
“Nós trazemos problemas reais
para serem resolvidos dentro da
universidade e trazemos soluções
que a universidade vem pesquisando para resolver problemas nacionais. Nós colocamos o que tem de
melhor nesse tipo de parceria, que
é o nosso estudante, cativando para

o processo de pesquisa”, explicou.
Segundo o professor Cristiano Melo, da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da
UnB, doenças infecciosas trazem
grandes prejuízos ao país, pois
atingem grandes faixas populacionais. Por isso a importância
de se coibir a entrada de alimentos clandestinos que têm potencial
de contaminação nas fronteiras.
O Ministério da Defesa
tem buscado parcerias com universidades nas áreas de pesquisa
por meio de seus projetos. “É o
primeiro acordo nessa área com a
UnB. Você junta uma capacidade
das Forças com uma necessidade
de pesquisa para os seus alunos”,
destacou o chefe do EMCFA, almirante Ademir Sobrinho. Ele informou que as soluções contribuirão
no combate a doenças infecciosas,
no aperfeiçoamento de conservação de alimentos e de rações alimentícias utilizadas pela tropa.
A Unb já tem expertise na
área de defesa alimentar. A faculdade de veterinária é a responsável por
fazer o monitoramento e a proteção
das nossas fronteiras sanitárias em
termos de manejo de plantel de rebanhos, de culturas e produções grãos
de alimentos, das doenças transfronteiriças que migram de um país para
outro. A universidade possui esse
controle estatístico e laboratorial.
(MD ASCOM/ FM)
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Ministérios da Defesa, Relações Exteriores e Gabinete de Segurança Institucional
aproximam agendas internacionais e criam mecanismo de coordenação
Foto: Tereza Sobreira/MD

Raul Jungmann fez um levantamento das ações conjuntas das Relações Exteriores,
das Forças Armadas e do MD

Os Ministros da Defesa,
Raul Jungmann, das Relações Exteriores, José Serra, e do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República, General Sérgio Etchegoyen, reuniram-se, em
17 de novembro, para definir uma
agenda internacional convergente
de defesa e segurança. Para implementar essa agenda, foi criado um
mecanismo de coordenação interministerial e serão realizados seminários sobre temas estratégicos e
ligados à base industrial de defesa.
Durante o encontro, o ministro Raul Jungmann fez um levantamento histórico das ações conjuntas
das Relações Exteriores, das Forças
Armadas e do Ministério da Defesa em prol dos interesses nacionais.
Jungmann lembrou que a Política
Nacional de Defesa, lançada em
1996 e atualizada periodicamente
(a última versão foi assinada pelo
Presidente da República e encaminhada ao Congresso, juntamente
com a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa),
teve a participação de diplomatas e
militares. Discorreu, ainda, sobre
as áreas de interesse estratégico do
Brasil e pontos específicos da agenda convergente entre os ministérios.
Para Jungmann, “um país
como o Brasil, continental e que tem
aspirações globais, precisa articular
permanentemente suas políticas nas
áreas de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional. Nenhum país do

mundo que se pretende respeitado,
importante, e com projeção no cenário global, pode deixar ter essas duas
políticas sincronizadas e coordenadas”. O Ministro da Defesa celebrou o fato de que as pastas estavam
“unidas e coesas” na agenda externa.
O ministro José Serra apresentou um quadro atualizado da política externa brasileira e da conjuntura regional e mundial, sublinhou
a importância do aprofundamento
da cooperação militar com países
vizinhos, a África e outras regiões
do mundo, destacou o fato de que
a agenda internacional de defesa se
pauta pelas diretrizes da diplomacia
e afirmou o potencial de trabalho
conjunto em diversas áreas, inclusive
na exportação de produtos de defesa.
Para Serra, por se tratarem
de áreas que representam o Estado brasileiro, é extremamente importante que as duas pastas trabalhem juntas, avaliando de forma
detalhada a implementação efetiva
dos acordos de cooperação. Afirmou que toda ação de cooperação
externa que o Itamaraty e a Defesa
fazem deve ser coordenada, tendo
em mente os interesses nacionais.
O Ministro Etchegoyen assinalou o caráter histórico do encontro entre as pastas. Ressaltou que o
Brasil é um país pacífico, mas não
pode ser “desprevenido” nem perder
a referência dos interesses nacionais.
“Mais que pacífico – complementou
–, o Brasil é um país provedor de

paz”. Acrescentou, entre os temas
prioritários mencionados na reunião, a agenda cibernética e nuclear.
Entre os temas que serão
priorizados no mecanismo de coordenação estão missões de paz,
indústria de defesa e exportações,
cooperação na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, segurança na
região de fronteira e relação com
países vizinhos (Cone Sul e Unasul).
A reunião contou com as
presenças dos Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, do Exército, General Eduardo Villas Bôas, da Força
Aérea Brasileira (FAB), Brigadeiro
Nivaldo Rossato, do Chefe do Estado Maior-Conjunto das Forças

Armadas, Almirante Ademir Sobrinho, dos Secretários-gerais da Defesa, General Joaquim Silva e Luna,
e do Itamaraty, embaixador Marcos
Galvão, e do presidente da Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), embaixador Roberto Jaguaribe.
Também participaram o secretário de Produtos de Defesa do
Ministério da Defesa, Flávio Basilio,
o chefe de Assuntos Estratégicos,
Brigadeiro Alvani da Silva, o Chefe
de Operações Conjuntas, General
Claudio Moura, e o Chefe de Logística, Almirante Luiz Henrique Caroli além de subsecretários e chefes
de departamento de várias áreas do
Ministério das Relações Exteriores.

(MD ASCOM/ FM)
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Ministérios da Defesa e Relações Exteriores organizam Seminário de Coordenação Temática
Foto: Tereza Sobreira/MD

Com o propósito de buscar
convergências entre as agendas dos
Ministérios da Defesa (MD) e das
Relações Exteriores (MRE), realizou-se, em 07 de dezembro, o 1º Seminário de Coordenação MD-MRE,
organizado pelo Instituto Brasileiro
de Estudos de Defesa Pandiá Calógeras (IBED-MD) e o Instituto
de Pesquisa de Relações Internacionais (IPRI-FUNAG-MRE).
O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, comentou: “considero
esta reunião, em sequência da outra (realizada com o Ministro José
Serra), das mais importantes, estratégicas, históricas para o Brasil.
Não é para Relações Exteriores,
não é para a Defesa, é para o Brasil, porque aqui podemos clarear e
contribuir muito para nossos conceitos, nossas abordagens, nossas
convergências e divergências”.
No evento, realizado no
auditório do MD, embaixadores
e autoridades militares abordaram assuntos como cenário internacional – visões e perspectivas;
fronteiras – vias de aproximação e
áreas problemas; adidos de defesa
e seu apoio à diplomacia e às relações internacionais; operações de
Paz; e Base Industrial de Defesa.
A mesa inicial contou com
a presença do diretor do Instituto
de Pesquisas em Relações Internacionais da Fundação Alexandre de Gusmão, ministro Paulo
Roberto de Almeida; do diretor

do Pandiá Calógeras, Demétrio
Carneiro da Cunha Oliveira; e do
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante
Ademir
Sobrinho.
Na abertura do encontro, o
Almirante Ademir Sobrinho (CEMCFA) apresentou a visão da Defesa sobre o mundo atual. Citou a
intensificação dos conflitos étnicos
e religiosos; o incremento do tráfico
de drogas, do contrabando, do crime organizado; o crescimento do
terrorismo internacional; a falência
de Estados; a ampliação da possibilidade de acesso de criminosos e
terroristas às chamadas “armas sujas” (biológicas e radiológicas); o
emprego de redes sociais para ativação de grupos terroristas e simpatizantes; as alterações climáticas
no mundo; e a crise de refugiados.
Segundo o almirante, no
caso do Brasil, na área de defesa,
temos que equacionar políticas e
estratégias que se adequem aos interesses do País, nesse ambiente tão
permeado de ameaças e incertezas.
“Podemos afirmar, com tranquilidade, que a parceria entre a diplomacia
e a defesa brasileira será um importante catalisador da cooperação em
todos os continentes, e vai continuar contribuindo, significativamente,
para prevenção de conflitos, para
consolidação da paz e para estabilidade internacional. Vai cooperar
para que o Brasil defina seu rumo
no conserto das nações”, afirmou.

Busca de convergências
Os painéis do seminário foram resultado do encontro de alto nível entre o Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, e o Ministro das Relações Exteriores, José Serra, ocorrido
no mês passado. “Essa aproximação
é fato novo e deve ser considerada
como extremamente relevante por
se tratar de dois ministérios tipicamente de Estado. Essa busca de
convergências só tem ganhadores,
em especial o maior ganhador será
o povo brasileiro, a quem servimos com orgulho”, explicou o diretor do Pandiá Calógeras, Demétrio Carneiro da Cunha Oliveira.
Durante as exposições, os
debates transcorreram em torno
do envolvimento do País no cenário internacional. O secretário de
Planejamento Diplomático, ministro Braz Baracuhy, citou a relação Estados Unidos e China,
que poderá definir uma dinâmica
preponderante no sistema internacional nos próximos anos, com
consequências importantes para
o entorno estratégico do Brasil.
Embora grande parte dos
problemas internacionais não estejam na América do Sul, seus reflexos geram incerteza nos países
da região em matéria de segurança
e defesa. “Isso contribui para exacerbar tensões, para rearmar, para
adquirir maior capacidade militar,
porque a incerteza está associada

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090

à sensação de falta de segurança,
gerando reações”, disse o vice-chefe de Assuntos Estratégicos
do MD, General Fernando Rodrigues Goulart, em sua apresentação.
A última discussão apresentada foi a do secretario de Produtos
de Defesa, Flávio Basílio, sobre a
inclusão do Ministério da Defesa no
Conselho de Ministros da Câmara
de Comércio Exterior (CAMEX).
Participaram, ainda, dos
painéis, pelo MRE: o diretor do Departamento de Assuntos de Defesa
e Segurança, embaixador Nelson
Antonio Tabajara de Oliveira; a diretora do Departamento da América do Sul Meridional, embaixadora Eugênia Barthelmess; o diretor
do Departamento da América do
Sul Setentrional e Ocidental, embaixador Tarcísio de Lima Costa;
a diretora do Departamento de Organismos Internacionais, ministra
Maria Luiza Escorel; o coordenador
geral de Mecanismos Regionais,
conselheiro Arnaldo de Baena Fernandes; o subchefe da Divisão de
Operações de Promoção Comercial,
secretário José Renato Ferreira.
Pelo MD, também participaram o Subchefe de Logística Operacional, Brigadeiro Tarcisio Aquino
Brito Veloso; o Gerente da Seção de
Assuntos Setoriais da SCOA, Coronel Amaro Soares de Oliveira; e o Gerente da Seção de Adidos de Defesa,
Coronel Igor Sidhartha Boechat.
(MD ASCOM/ FM)
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ADESG comemora 65 anos em sessão solene
no auditório da Escola Superior de Guerra

Diretoria da ADESG com os Delegados
em comemoração aos 65 anos
Foto: ADESG ASCOM

Foto: ADESG ASCOM

da ADESG São Paulo, Drª Marcia
Rochetto. Logo em seguida, o presidente da ADESG agradeceu ao
Comandante da ESG pelo apoio recebido em 2016 e entregou ao Brigadeiro Rodrigues Filho a estatueta
do aviador. Presentes na solenidade, o Subcomandante da ESG, Gen
Diniz, autoridades civis, militares,
membros da Diretoria da ADESG,
ex-presidentes da ADESG, Delegados e Representantes de inúmeros
estados e mais de 150 convidados.
Fechando o evento a ADESG convidou a todos para um congraçamento no salão de honra da ESG.
Todos foram brindados com a apresentação do Ronaldinho do Cavaquinho, e a música do Fuzi Bossa,
do Corpo de Fuzileiros Navais.

propostas de trabalho para 2017.
Mais de 20 delegados e representantes estiveram presentes. O
almoço aconteceu no refeitório da
Escola Superior de Guerra (ESG).
Os acompanhantes e convidados foram brindados com uma visita ao sítio histórico da Fortaleza de São João.

(ADESG ASCOM/ FM)

Missa de ação de graça pelos 65 anos da ADESG
Foto: ADESG ASCOM

Na noite de 07 de dezembro, no Auditório da Escola Superior de Guerra (ESG), foi realizada
Sessão Solene em comemoração
aos 65 anos de criação da ADESG,
presidida pelo Prof. Gustavo Alberto Trompowsky Heck, acompanhado do Comandante da ESG,
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael
Rodrigues Filho, e o presidente
do Conselho Superior da ADESG,
Brigadeiro
Helio
Gonçalves.
Durante a solenidade foi
concedido o Prêmio Adauto Rocchetto ao Delegado da Adesg Vitória Espírito Santo, Adm. Ricardo
Antonio Montoito Bergmann, pelo
desempenho de suas atividades durante o ano de 2016. O prêmio foi
entregue pela viúva do ex-delegado

No dia 08 dezembro, ao
ensejo das comemoração aos 65
anos da ADESG, ocorreu uma reunião da diretoria com os Delegados
e Representantes da Associação.
No curso do encontro foi
feita uma avaliação das atividades desenvolvidas em 2016, e as

(ADESG ASCOM/ FM)

ADESG participa de Seminário sobre Ética
Foto: ADESG ASCOM

Conselheiro José Roberto
Cavalcante representando a ADESG
no Seminário sobre Ética, na Asso-

ciação Comercial do Rio de Janeiro.
Onde existe ética, não tem corrupção.

(ADESG ASCOM/ FM)

Em missa de ação pelos 65
anos da ADESG, na Igreja de Santa Cruz dos Militares, Dom Assis
(ESG CAEPE 1990), durante o ato
litúrgico, ao enaltecer o papel da
ADESG, solicitou uma oração por
todos quantos contribuíram para
o engrandecimento da instituição
ao longo de sua existência. Muitos
adesguianos estiveram presentes ao

evento. O Presidente da ADESG,
Prof Gustavo Alberto Trompowsky Heck, ao inicio da cerimônia, destacou o papel da ADESG
na manutenção dos valores da ética, da família e da soberania da
nação. O Delegado da ADESG
Ceará, Cel Duarte Frota, fez a primeira leitura do ofício religioso.
(ADESG ASCOM/ FM)
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Aconteceu na ESG em Novembro

Missa de Ação de Graças na ESG

lítica e Estratégia (CAEPE 2016),
da ESG, foram prestigiados com
a palestra "Constituição, Direito e
Política: O Supremo Tribunal Federal e os Poderes da República".
Finalizando as atividades,
nos dias 29 e 30 ocorreu o Primeiro
Seminário dos Programas de Pós-Graduação das Escolas de Altos
Estudos das Forças Armadas e da
Escola Superior de Guerra. O encontro teve como objetivo estimular a produção intelectual e a integração acadêmica de professores e
alunos das Escolas de Altos Estudos
regulamentadas pela Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). A iniciativa de aproximar pesquisadores e
alunos proporciona o compartilhamento e a obtenção de soluções para
questões de investigação científica
comum entre docentes e discentes.
(ESG ASCOM/ FM)

Foto: ESG

Foto: ESG

A Escola Superior de Guerra
(ESG) recebeu, no mês de novembro de 2016, a visita do Ministro
do Supremo Tribunal Federal, Luís
Roberto Barroso, e dos estagiários
do CEPE da ADESG do Rio de Janeiro e da ADESG de Belo Horizonte. No mesmo período, sediou o
Primeiro Seminário dos Programas
de Pós-Graduação das Escolas de
Altos Estudos das Forças Armadas
e da Escola Superior de Guerra.
No dia 08, o Brigadeiro Rodrigues Filho recebeu os estagiários do CEPE da ADESG do Rio de
Janeiro e do CEPE da ADESG de
Belo Horizonte. Na oportunidade, o
Corpo Permanente da Escola prestigiou uma apresentação institucional
de ambas as ADESG e, ao término,
a comitiva pode conhecer as instalações da Escola no bairro da Urca.
Já no dia 18, os estagiários
do Curso de Altos Estudos de Po-

Foto: ESG

Em 30 de novembro, no
Auditório Professor Oliveira Junior, da Escola Superior de Guerra
(ESG), foi realizada uma Missa em
Ação de Graças pelo encerramento
do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE-2016).
Presidida pelo Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, Dom
Orani João Tempesta, o ato litúrgico
contou com a presença do Comandante da ESG, Tenente-Brigadeiro
do Ar Rafael Rodrigues Filho, do
Assistente do Exército na ESG, General de Brigada Arnaldo Alves da
Costa Neto, do Assistente da Marinha na ESG, Contra-Almirante
Luiz Octávio Barros Coutinho, do
Assistente da Aeronáutica na ESG,
Brigadeiro Intendente José Carlos
da Silva, dos estagiários da turma "Espírito Olímpico", de padres
diplomados no CAEPE em anos

anteriores e demais convidados.
A celebração eucarística,
realizada no dia de Santo André,
teve como intenções o encerramento do CAEPE, a recuperação dos
enfermos e o repouso eterno dos
tripulantes falecidos na queda da
aeronave que transportava o time
de futebol Chapecoense, bem como
o conforto aos seus familiares.
Dom Orani relacionou a
história do apóstolo André, irmão
de Pedro, aos concludentes do CAEPE 2016, explicando que ambos
deixaram seus trabalhos de origem, passaram a integrar um novo
grupo e, após, tiveram a missão de
transmitir à sociedade tudo o que
haviam testemunhado e aprendido.
O Cardeal destacou a missão desempenhada pelas Forças Armadas
e a responsabilidade dos estagiários
na condução de um país mais justo.
(ESG ASCOM/ FM)

Orcowal

Organização Contábil Walmar Ltda
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Encerramento do Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia
Foto: ESG

Padrinhos e madrinhas entregaram
os distintivos do Curso aos seus afilhados e, na sequência, foi realizada
a inauguração da Placa da Turma
Espírito Olímpico – CAEPE 2016.
Ao dirigir-se aos formandos,
o Brigadeiro Rodrigues Filho agradeceu ao estagiário da Colômbia,
Coronel Rene Alexander Beutran
Castro, pelo apoio prestado pelo seu
país em relação à queda da aeronave
que transportava a equipe de futebol do Chapecoense. O Brigadeiro
agradeceu as palavras do orador da
turma e parabenizou o grupo pela

escolha do patrono. Fez questão
de expressar o sentimento de dever
cumprido pela conclusão do CAEPE 2016 que são os primeiros com
o título equivalente à pós-graduação
latu sensu e relembrou que o curso
não se esgota nos limites cronológicos, sendo preciso cultivar seus
ensinamentos empregando-os no
contexto de cada instituição. Após
as palavras do Comandante da ESG,
o Almirante-de-Esquadra Leal Ferreira encerrou a solenidade, parabenizando aos concludentes da Turma
Espírito Olímpico do CAEPE 2016.
(ESG ASCOM/ FM)

Foto: ESG

Coronel Intendente da Aeronáutica
Roberto Alex Ramos de Assis. Já o
representante da turma, General de
Divisão Intendente Ricardo Marques Figueiredo, junto ao Brigadeiro Rodrigues Filho, apresentou
o quadro com o retrato do patrono.
Ao término, o professor
Flávio Costa Balod discursou e
descobriu a placa da árvore "Jacarandá-Bahia", plantada pelos
estagiários do CAEPE 2016, no
jardim da Praça João Havelange,
como símbolo da união do grupo.
Ao canto do Hino Nacional Brasileiro, teve início a solenidade de encerramento, que
contou com as presenças do Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, do Comandante do
1º Distrito Naval, Almirante-de-Esquadra Leonardo Puntel, do
Ministro do Superior Tribunal Militar, Almirante-de-Esquadra Álvaro
Luiz Pinto, e demais autoridades.
À mesa de honra, o Comandante da Marinha, o Comandante
da ESG, o General de Divisão Eduardo Diniz e o General de Brigada
Costa Neto prestigiaram as palavras do orador, professor Lamartine Gaspar de Oliveira, que fez uma
retrospectiva dos estagiários desde
a chegada até a conclusão do curso.

Foto: ESG

As solenidades de diplomação e de encerramento do
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) da Escola Superior de Guerra (ESG)
aconteceram,
respectivamente,
nos dias 01 e 02 de dezembro.
A cerimônia de diplomação
foi presidida pelo Comandante da
ESG, Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, acompanhado pelo Subcomandante, General
de Divisão Eduardo Diniz, e pelo
Diretor do Curso e Assistente do
Exército na Escola, General de Brigada Arnaldo Alves da Costa Neto,
que efetuaram a entrega dos diplomas e certificados de conclusão do
curso aos integrantes do CAEPE.
Na sequência, o Coronel
Aviador do Exército dos Estados
Unidos da América, Lorenzo Harris, proferiu o agradecimento em
nome de todos os Estagiários das
Nações Amigas (ENA) e o Brigadier General da República do
Líbano, Sleiman Raad, junto ao
Comandante da ESG, descerrou a
placa ofertada pelo grupo à ESG.
A alocução sobre o Patrono da Turma Tenente Guilherme Paraense,
militar do exército e primeiro atleta
brasileiro a conquistar uma medalha de ouro olímpica na modalidade tiro esportivo, ficou a cargo do
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Ministro Jungmann e o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira,
participam da formatura de guardas-marinha na Escola Naval
Foto: Felipe Barra/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, participou em 10 de dezembro, da cerimônia de formatura de
196 guardas-marinha, na Escola Naval, na capital fluminense. Em discurso, Jungmann destacou a importância do evento num dos mais antigos
estabelecimentos de ensino do país.
“É com muita satisfação que,
neste dia festivo, compareço à histórica Ilha de Villegagnon para presenciar o vosso êxito. Trilha iniciada em
2013, marcada por intenso período
de formação acadêmica e militar, sacrifícios pessoais e desenvolvimento
de atributos e valores indispensáveis aos homens do mar”, afirmou.
O ministro desejou que os formandos “continuem guiados por este
espírito e que jamais se esqueçam do
valor da amizade de seus companheiros na lida com as fainas diárias e no enfrentamento dos mares mais bravios”.
Ao mesmo tempo, Jungmann felicitou os familiares dos novos guardas-marinha que ocuparam
as dependências da escola da Marinha. “De forma especial e afetuosa,
felicito mães, pais, familiares e amigos dos formandos que, presentes
nesta cerimônia, emprestam especial
brilho a esta conquista profissional,
enaltecendo o suporte familiar que
receberam para se dedicar, com abnegação, ao intenso processo de formação acadêmico e militar”, contou.
Desde 1782, a Escola Naval, o
mais antigo estabelecimento de ensino
superior do país, vem cumprindo, com
grandeza, sua nobre missão de formar
oficiais para os postos iniciais das carreiras dos Corpos da Armada, de Fuzileiros Navais e de Intendentes, calçados em uma forte base ética e moral.
“Tenho a plena convicção de

que os homens do mar, aqui forjados
em sólidas bases de valores morais e éticos, retribuirão à sociedade, servindo à
Pátria com desprendimento”, afirmou.
Durante esses anos de formação que se encerram no dia de
hoje, segundo o ministro, foram
também forjadas as bases de união,
amizade e companheirismo que lhes
dão a certeza de estarem, agora e
até o fim de suas carreiras, ombreados pelos irmãos que os farão se
levantarem, se porventura caírem.
Da turma Almirante Carvalhal integravam alunos de nações
amigas: Angola, Namíbia, Venezuela,
Moçambique e Senegal. “Ao confiar
a formação de seus jovens oficiais ao
Brasil, esses países, além, de estreitarem os históricos laços de amizade
e cooperação, reforçam o desejo de
trabalhar em prol da paz e da segurança coletiva nos mares”, destacou.
No discurso, Jungmann lembrou que “parte de nosso entorno estratégico imediato, o Atlântico Sul é espaço vital para o Brasil: suas águas são
santuário de biodiversidade, reserva
de recursos minerais e veículo de 95%
de nosso comércio internacional”.
E prosseguiu: “É também no
Atlântico Sul que será definida a última fronteira brasileira, que estamos,
atualmente, negociando junto à Comissão de Limites da ONU, com fundamental papel da Marinha do Brasil.”
Ele lembrou que fortaleceu,
“em nossa gestão”, a cooperação e a
interlocução dos países sul-atlânticos
por meio da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul, a ZOPACAS,
foro prioritário do ponto de vista da
política externa e da política de defesa.
“Nosso país tem vocação
para ser uma potência marítima, não

apenas por nossas características
geográficas e pelo nosso extenso e
rico litoral, mas também pela excelência de nossa Marinha”, contou.
O ministro recordou a viagem ao Líbano, no mês de novembro, onde celebrou os cinco anos do
comando brasileiro da Força-Tarefa
Marítima da UNIFIL, mantido com
considerável esforço logístico e com
valioso reconhecimento e confiança da comunidade internacional.
“Posso assegurar-lhes que
a instituição a que pertencem tem
avançado permanentemente e que o
seu futuro é alvissareiro, pois a Marinha do Brasil está conduzindo projetos estratégicos de grande relevância
para a nação. Isso ocorre em perfeita
harmonia com os anseios da sociedade, por meio de uma contribuição
decisiva e necessária para o desenvolvimento de nossa Base Industrial
de Defesa e para o avanço tecnológico e científico autônomo”, narrou.
O ministro lembrou que “a
economia brasileira passa por um
período de ajuste, que também tem
afetado, momentaneamente, os projetos das Forças Armadas, mas estou confiante na nossa capacidade
de superar esses contratempos”.
“Mesmo com essas dificuldades, as demonstrações de empenho e criatividade da Marinha muito
me impressionam, em especial na
condução do Programa Nuclear, e
na busca por alternativas para a recuperação da capacidade operacional plena de nossa Esquadra”, disse.
Presidente Temer
Na cerimônia foi feita leitura
de mensagem do Presidente Michel
Temer: “É com especial satisfação que
me dirijo aos formandos da Turma Almirante Carvalhal. Transmito a cada
um meus cumprimentos por haverem
chegado até aqui. Cumprimentos que
estendo às famílias, co-partícipes da
conquista que agora comemoramos”.
E continuou: “O mar é crucial para o desenvolvimento social
e econômico do Brasil. Constitui
imensa fonte de riquezas naturais –
descobertas e ainda por descobrir,
exploradas e ainda por explorar.

Constitui, também, espaço por onde
realizamos a quase totalidade de
nossas trocas comerciais. Nosso vasto litoral atlântico garante-nos lugar estratégico no Atlântico Sul”.
Temer lembrou que “a extensa malha hidroviária do Brasil,
a seu turno, é o meio de vida de milhões de ribeirinhos. É a base principal de nossa matriz energética. É
importante caminho de escoamento de alimentos. É, muitas vezes,
a única via de acesso a comunidades instaladas nos rincões do País”.
“Todo esse é patrimônio que,
sob a égide do Ministério da Defesa,
a Força Naval tem o dever constitucional de proteger – em nome dos
brasileiros de hoje e dos de amanhã.
Daí a grande responsabilidade que
os novos Oficiais têm diante de si.
Responsabilidade à qual nossos formandos, não tenho dúvida, saberão
corresponder, como o têm feito gerações de homens e mulheres que,
ao longo da História, vêm honrando
os quadros da Marinha do Brasil.”
E prosseguiu: “Dentro em breve, os Guardas-Marinha da Turma Almirante Carvalhal estarão patrulhando
a imensa “Amazônia Azul”, prestando
assistência médica e social a populações ribeirinhas, zelando pela segurança da navegação e pela salvaguarda da
vida humana no mar. Estarão, igualmente, ostentando nosso Pavilhão em
missões de Paz no exterior, como atualmente ocorre no Haiti e no Líbano”.
“Convicto de que estão prontos para
os desafios à frente, desejo a todos
continuado êxito em suas carreiras. O Brasil precisa de uma Marinha sempre forte, e a força maior
de sua Marinha vem dos profissionais que a integram”, concluiu.
Na formatura foram homenageados os melhores alunos da turma. Além do ministro Jungmann,
participaram da solenidade o Comandante da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, o
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante Ademir Sobrinho, além
de autoridades militares e civis.
(MD ASCOM/ FM)
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Dia do Marinheiro é celebrado em Brasília
no Grupamento de Fuzileiros Navais

Dia do Marinheiro é comemorado no México
na Embaixada do Brasil
Foto: CCSM

Foto: CCSM

Autoridades na cerimônia no Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília

Estado dos Transportes, Portos e
Aviação Civil, Maurício Quintella
Malta Lessa; o Ministro de Estado
da Educação, José Mendonça Bezerra Filho; o Ministro de Estado,
Interino, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Dyogo Henrique de Oliveira; e o Ministro de
Estado do Esporte, Leonardo Carneiro Monteiro Picciani, além de
outras autoridades civis e militares.
A Medalha Mérito Tamandaré destina-se a agraciar autoridades, instituições e personalidades civis e militares, brasileiras ou
estrangeiras, que tenham prestado
relevantes serviços na divulgação
ou no fortalecimento das tradições
da Marinha, honrando seus feitos
ou realçando seus vultos históricos.

Entrega de medalha

A Adidância Naval realizou a cerimônia de Dia do Marinheiro e entrega de medalha,
na sede da Embaixada do Brasil
no México, dia 1º de dezembro.
Na ocasião, o Chefe da
Comissão de Estudos Especiais
da Marinha Armada do México,
Contra-Almirante Jorge Víctor
Vázquez Zárate, foi condecorado
com a Medalha Mérito Tamandaré.
A solenidade foi presidida
pelo Embaixador do Brasil no Mé-

xico, Enio Cordeiro, e contou com
a presença do Embaixador e Secretário do OPANAL, Luis Filipe de
Macedo Soares; do Consul Geral
do Brasil, Embaixador João Solano
Carneiro da Cunha; de autoridades
da Secretaria da Defesa Nacional do
México; da Secretaria da Marinha
do México e outros representantes
das Forças Armadas, familiares,
Adidos Militares, diplomatas e funcionários da embaixada e consulado.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

No dia 13 de dezembro,
foi realizada a cerimônia alusiva
ao Dia do Marinheiro e de imposição da Medalha Mérito Tamandaré, presidida pelo Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, no
Grupamento de Fuzileiros Navais
de Brasília. A data é uma homenagem ao nascimento do Almirante
Tamandaré, patrono da Marinha.
Na ocasião, 179 personalidades e cinco instituições receberam a Medalha Mérito Tamandaré.
Entre os agraciados estavam os embaixadores Joseph Sayah; Andrzej
Braiter; Liliana Ayalde; e Laurent
Bili; o Presidente da Câmara dos
Deputados, Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia; o Ministro de

(CCSM/ FM)

Cerimônia do Dia do Marinheiro e entrega de medalhas no México
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Orson Féres assume presidência
da SOAMAR Brasil na XXI Convenção Nacional

Cesar Krieger é o novo vice-presidente
da SOAMAR-Brasil
Foto: CCSM

Foto: CCSM

Cesar Krieger recebe broche de vice-presidente
Comandante da Marinha acompanhado do ex-presidente da SOAMAR Brasil, Valter Porto
(à sua esquerda), e o novo presidente empossado, Orson Féres

A Sociedade Amigos da
Marinha (SOAMAR) realizou, no
dia 18 de novembro, a cerimônia
de transmissão de cargo de presidente da SOAMAR-Brasil. O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, presidiu a cerimônia e declarou empossado como
novo presidente da instituição, Orson Antônio Féres Moraes Rêgo.

Em seu discurso, o Comandante da Marinha ressaltou as realizações do então presidente Valter
Porto, no biênio 2014-2016, como
a criação de três novas SOAMAR
regionais e desejou êxito ao presidente empossado. Ao encerrar a cerimônia, o Comandante da Marinha
convidou os presentes para os cumprimentos ao presidente empossado.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

A XXI Convenção Nacional da Sociedade Amigos da
Marinha (SOAMAR) ocorreu, no
dia 19 de novembro, em São Luís
(MA), e culminou na eleição do
novo presidente da instituição.
Por aclamação e com a totalidade
dos votos, o presidente da SOAMAR Florianópolis, César Amorim
Krieger, foi escolhido como vice-presidente da SOAMAR-Brasil
para o biênio de 2016 a 2018. De
acordo com o estatuto da instituição, o vice-presidente eleito fica no
cargo por dois anos e, subsequentemente, mais dois como presidente.
Ainda no dia 19 de novembro, os soamarinos tiveram a oportunidade de participar da cerimônia

alusiva ao Dia da Bandeira, ocorrida na Capitania dos Portos do Maranhão. A convenção foi encerrada
com um evento de confraternização
em celebração à posse do novo presidente, Orson Antonio Feres Moraes Rego. Na mesma ocasião, César
Krieger recebeu das mãos de sua esposa, Raquel Krieger, o broche de vice-presidente da SOAMAR-Brasil.
O Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, Contra-Almirante Flávio Augusto Viana
Rocha proferiu algumas palavras
desejando sucesso à nova gestão da
SOAMAR, seguido das palavras de
encerramento do Comandante do
4º Distrito Naval, Vice-Almirante
Alípio Jorge Rodrigues da Silva.

(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

Valter Porto passa para Orson Féres a Cana do Leme

Da esquerda para a direita, presidente da SOAMAR-Brasil, Comandante do 4ºDN, Diretor do
CCSM e vice-presidente da SOAMAR-Brasil
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Marinha realiza cerimônia de transferência
da Secretaria–Geral da ROCRAM

Oficiais do Corpo de Fuzileiros Navais
são condecorados pela Armada colombiana
Foto: CCSM

Foto: CCSM

A Marinha do Brasil, por
intermédio da Diretoria de Portos
e Costas, realizou, em 02 de dezembro, na Escola de Guerra Naval, a cerimônia de transferência
da Secretaria-Geral da Rede Operativa de Cooperação Regional de
Autoridades Marítimas das Américas (Sec-ROCRAM). A solenidade marcou o encerramento da
XVIII Reunião Ordinária da Rede
e foi presidida pelo Comandante
da Marinha e Autoridade Marítima
Brasileira, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
A cerimônia contou com a
presença de diversas autoridades
navais, dentre as quais se destacaram o Diretor-Geral de Navegação,
Almirante de Esquadra Paulo Cezar
de Quadros Küster, e do Comandante do 1º Distrito Naval, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel.
Na ocasião, o Diretor de
Portos e Costas, Vice-Almirante
Wilson Pereira de Lima Filho, que
exerceu as funções de Secretário-Geral da ROCRAM no biênio
2015/2016, passou o cargo para
o Diretor-Geral da Marinha Mercante do México, Pedro Pablo
Zepeda Bermúdez, representado
na cerimônia pelo Capitão de Altura Enrique Casarrubias García.
A ROCRAM é uma organização de caráter regional, criada
no âmbito da Organização Marítima Internacional (IMO), por meio

da qual as Autoridades Marítimas
latino-americanas atuam de maneira integrada, em diferentes níveis de
cooperação, por meio de um contato horizontal, aberto e permanente.
Os integrantes da ROCRAM se reúnem a cada dois anos
para avaliar o progresso no período, aprovar o programa de trabalho bienal da Rede e assuntos de
interesse geral, bem como designar
a Autoridade Marítima para exercer, em caráter rotativo, de dois
em dois anos, as funções de Sec-ROCRAM, com a responsabilidade de coordenar as atividades das
Autoridades Marítimas, em conformidade com os objetivos e resoluções aprovadas nas reuniões.
Nesta reunião foram debatidos inúmeros temas de interesse
dos países membros, foi aprovada a Estratégia Marítima da Rede
para o quinquênio 2016-2020 e foi
estabelecido que a Autoridade Marítima da Bolívia assumirá a Sec-ROCRAM no biênio 2019-2020.
A Reunião Ordinária de
2016 contou com a presença de representantes da IMO e de titulares e
representantes das Autoridades Marítimas dos 13 países componentes:
Argentina, Bolívia, Brasil, Chile,
Colômbia, Cuba, Equador, México,
Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e
Venezuela, além da República Dominicana, como país observador.
(CCSM/ FM)
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Após dois anos de criação e
desenvolvimento de cursos e doutrinas de desminagem humanitária para a Armada da República da
Colombia (ARC), o Comandante-Geral do Cuerpo de Infantería de
Marina Colombiana condecorou
o Capitão de Corveta (FN) Wagner Fernandes Dias e o Capitão de
Corveta (FN) Michel Silva Camelo, com a medalha Servicios Distinguidos a la Infantería de Marina
e a medalha Servicios Distinguidos a la Escuela de Infantería de
Marina, no dia 2 de dezembro.
Durante o período de aprendizado, foram conduzidos dez cur-

sos de capacitação, formando 288
desminadores e líderes de desminagem humanitária colombianos.
Devido ao trabalho dos dois
Oficiais da Marinha do Brasil, iniciado em janeiro de 2015, os Infantes de Marina empregaram seus cinco pelotões na varredura de minas
em seu território, devolvendo vida
às cidades abandonadas pelo terror
imposto pelas Forças Armadas Revolucionarias da Colômbia e pelo
Exército de Liberação Nacional.
O projeto da Marinha
Colombiana é formar mais sete
pelotões nos anos futuros com
apoio da Marinha do Brasil.
(CCSM/ FM)
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Diretoria de Portos e Costas realiza
treinamento para oficiais

DPC e IIDM realizam workshop
sobre Direito Marítimo

Durante a abertura do ESPOC, o Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, comentou as
experiências que vivenciou enquanto Capitão dos Portos, enfatizando a relevância e a visibilidade
da atividade, bem como a grande
realização profissional dos que trabalham nas atividades afetas à Autoridade Marítima, especialmente
Capitanias, Delegacias e Agências.
A programação contou com
palestras no Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, jogos simulados na Escola de Guerra Naval e
visita à Capitania dos Portos do Rio
de Janeiro. Nessas Organizações os
militares receberam instruções sobre: inspeção naval; processo administrativo; noções de planejamento
e controle financeiro; funcionamento do Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Profissional Marítimo;
sistemas corporativos da DPC;
Normas da Autoridade Marítima;
treinamento de mídia; dentre outros
conhecimentos imprescindíveis à
atuação dos militares nas atividades
inerentes à Autoridade Marítima.

Saiba mais sobre a Marinha
em nossos sites

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

(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Foto: CCSM

A Diretoria de Portos e
Costas (DPC) promoveu, em dezembro, o Estágio Preparatório
para Oficiais Designados para
Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências (ESPOC-II/2016).
A turma foi composta por
40 oficiais dos diversos corpos e
quadros da Marinha, sendo sete
Capitães de Mar e Guerra designados para serem Capitães dos Portos; seis Capitães de Fragata, dos
quais, dois exercerão o cargo de
titular de Organizações Militares
(OM) do Sistema de Segurança do
Tráfego Aquaviário (SSTA); além
de 11 Capitães-Tenente, sendo sete
desses direcionados para o cargo
de Comando de OM do SSTA. Os
demais Oficiais exercerão funções
de assessoria aos titulares das Capitanias, Delegacias e Agências.
O estágio é realizado semestralmente e tem o objetivo
de qualificar os oficiais nomeados ou designados para exercerem funções nas OM do SSTA,
apresentando conhecimentos sobre poder marítimo, Marinha
Mercante, dentre outros assuntos.

O auditório da Diretoria de Portos e Costas (DPC) sediou um workshop sobre Direito Marítimo, em parceria com
o Instituto Ibero-Americano de
Direito Marítimo (IIDM-BR).
Além do Diretor de Portos
e Costas, Vice-Almirante Wilson
Pereira de Lima Filho, estiveram
presentes no evento o Diretor da
Procuradoria Especial da Marinha,
Vice-Almirante Domingos Sávio de
Almeida Nogueira, a Desembargadora, Helena Gaede, o Juiz Federal,
Valter Shuenquener, o presidente do
Instituto Ibero-americano de Direito
Marítimo, Alessander Lopes Pinto, e
outras autoridades civis e militares.
A reunião abordou os aspectos jurídicos acerca da remoção de
destroços, enfocando a legislação
internacional, sua internalização e

adaptação para o Direito Brasileiro. Para exemplificar estes aspectos, parte da programação do evento
foi dedicada à realização de estudo
de caso envolvendo o Navio Haidar que, em outubro de 2015, ficou
publicamente conhecido por naufragar com cerca de cinco mil bovinos no Porto do Pará, em Belém.
De acordo com o DPC “a
condução das atividades voltadas
para a salvaguarda da vida humana
no mar, a segurança da navegação
e a prevenção da poluição por embarcações nas águas jurisdicionais
brasileiras têm sido motivo de constantes desafios para a Autoridade
Marítima. Muitas de nossas leis e
regulamentos não satisfazem os casos específicos que têm sido enfrentados pela Autoridade Marítima”.
(CCSM/ FM)
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Exército realiza em Brasília
309ª Reunião do Alto-Comando

Exército promove em Brasília
revitalização do Sistema de Saúde

de recursos mantendo a operacionalidade da Força; adequação do Portfólio Estratégico do Exército Brasileiro; construção de novos Próprios
Nacionais Residenciais; e estudos
e análises sobre adequação da Missão de Paz no Haiti, no que tange às
tropas e à continuidade da missão.
Dentro da programação, no
dia 07 de dezembro, ocorreu a cerimônia de premiação do 1º Festival de Filmes Militares. O evento,
que teve o resultado divulgado no
último mês de novembro, procurou estimular a produção de material audiovisual no âmbito da
Força, proporcionando visibilidade a novos talentos nessa área.
(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Entre os dias 04 e 07 de dezembro, foi realizada a 309ª Reunião do Alto-Comando do Exército, no Forte Caxias, em Brasília.
A atividade foi presidida pelo Comandante do Exército, General de
Exército Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas, e contou com a presença dos oficiais-generais Comandantes e Chefes do Órgão de Direção
Geral, Órgão de Direção Operacional, Órgãos de Direção Setorial e
Órgãos de Assistência Direta e Imediata do Comandante do Exército.
Temas de interesse da Força
foram abordados durante a reunião,
como campanha de prevenção de
acidentes de trânsito; racionalização

vazão e qualidade a esse incremento
no atendimento, além da modernização de consultórios e da aquisição
de novos equipamentos”, ressaltou.
Para o Comandante do
Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,
trata-se de um passo importante:
“isso vai provocar uma otimização
do Sistema de Saúde da Força, que
é uma das nossas grandes preocupações no que diz respeito ao bem-estar da família militar”, destacou.
A nova medida visa ao aumento da satisfação dos beneficiários, dando maior amplitude
ao pronto atendimento, com profissionais especializados e equipamentos que permitirão diagnósticos mais rápidos e precisos.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Na segunda semana de dezembro se iniciou o processo de
revitalização do Sistema de Saúde Militar da Capital Federal, uma
política de integração que centraliza o Atendimento de Emergência
e o Pronto Atendimento Médico
(PAM) no Hospital das Forças Armadas (HFA). O Hospital Militar
de Área de Brasília (HMAB) passa
a acolher o sistema de atenção básica à saúde, recebendo pacientes
de baixa e média complexidades.
Segundo o Comandante Logístico do HFA, General de Divisão
Lauro Luís Pires de Silva, algumas
mudanças foram necessárias para
a implantação desse método: “um
novo sistema de gestão, totalmente
informatizado, foi customizado para
o HFA, a fim de que pudéssemos dar
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Ministro Jungmann e Comandante do Exército, General Villas Bôas,
participam de formatura na Academia Militar das Agulhas Negras
Foto: Felipe Barra/MD

nanda Neves Morais. E, em seguida,
os demais cadetes receberam dos
padrinhos as respectivas espadas.
Acidente na Colômbia
Encerrada a formatura, o ministro Jungmann e o general Villas
Bôas encontraram o adido militar da
Colômbia no palanque. Os dois externaram ao coronel Gustavo Murcia e seus familiares a gratidão do
governo e do povo brasileiro ao tratamento que as autoridades e a sociedade colombiana deram durante
o processo de resgate e liberação dos
corpos das vítimas do trágico acidente aéreo ocorrido em Medellin.
Atento aos comentários do
ministro Jungmann, o coronel Murcia se emocionou junto com a mulher
e os filhos. O ministro disse que nas
últimas horas conversou por telefone com autoridades colombianas,
para manifestar a gratidão da sociedade e do governo brasileiros. Após
os cumprimentos, o grupo se posicionou para o registro fotográfico.
Na formatura da AMAN
compareceram também o Comandante da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, o
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante Ademir Sobrinho, o
Comandante Militar do Leste, General Walter Braga Netto, o Brigadeiro Carlos Vuyk de Aquino, o
assessor militar do Ministério da
Defesa, Almirante Almir Garnier,
e demais oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Felipe Barra/MD

aeroporto da cidade, ele foi recebido pelo Comandante da Academia, General André Luís Novaes
Miranda, de lá se deslocou para o
hotel de trânsito na região central,
onde se encontrou com o Comandante do Exército, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
Em seguida, a comitiva seguiu para a avenida que dá acesso
à academia. O ministro foi recebido
com honras militares, salva de tiros
de canhão e passou em revista à tropa
formada nas imediações do pórtico
de entrada da AMAN. De lá, todos se
Num discurso para 428 ca- dem constitucional e à instituciona- deslocaram para o palanque central
detes formandos da Academia Mi- lidade democrática em nosso País. montado no Pátio tenente Moura.
litar das Agulhas Negras (AMAN), Caberá a vocês defender e aprofunO evento teve início com os
o Ministro da Defesa, Raul Jung- dar, ao longo de suas carreiras, essa cadetes adentrando ao pátio. A pasmann, destacou os valores apren- conquista, que reflete o amadure- sagem cadenciada arrancou aplaudidos pelos aspirantes no período cimento político de nosso Brasil.” sos da plateia que acompanhava
Jungmann afirmou para os atentamente cada passo. Terminada
de academia e que seguirão com
eles até chegarem ao posto máxi- cadetes: “vocês também desen- esta etapa, o locutor pediu um minumo ou concluírem o ciclo numa volveram o espírito de fraternida- to de silêncio aos mortos no acidente
das Armas do Exército Brasileiro. de e camaradagem que os unirá aéreo ocorrido em Medellin, na CoSegundo o ministro, como centro a seus companheiros de turma e lômbia. Ato contínuo, foi homenade excelência acadêmico e profis- de Força nas próximas décadas. geado também o Tenente Francisco
sional, a AMAN permitiu à turma Aqui vocês aprenderam um rígi- Conceição Leal, ex-combatente, que
desenvolver não somente conhe- do código de ética profissional que assistia à solenidade de formatura.
cimentos teóricos e treinamento se traduz em palavras de ordem
Coube ao aluno do 2º ano do
prático. O ministro destacou tam- como “missão dada é missão cum- curso de Material Bélico, Marco Aubém a importância da carreira. prida”, “Braço forte, mão amiga” rélio Assakura de Freitas Sportore,
“Num dia não muito dis- e o brado de guerra “Brasil aci- conduzir a espada de Duque de Catante, vocês serão oficiais generais ma de tudo”, afirmou Jungmann. xias, colocada num dispositivo nas
O ministro também apro- proximidades do palanque oficial.
que liderarão o Exército de Caxias”,
disse o ministro. “E um de vós, co- veitou o momento para “festejar”
Na sequência, o ministro
mandante da Força Terrestre, certa- a participação de cadetes de países Jungmann entregou a espada ao camente com as mesmas qualidades como Venezuela, Peru e Paraguai, dete Rômulo Morais Lima, primeide bravura, compromisso, trabalho, que integraram a turma “Sesquicen- ro colocado da Arma de Infantaria.
liderança e altivez do atual coman- tenário da Batalha de Tuiuti”. “A Natural de Teresina (PI), o formando
dante, General de Exército Eduar- presença de alunos estrangeiros é também confraternizou com os pais
do Villas Bôas”, complementou. testemunho que a formação de um Alexandre Pereira Lima e Érica FerE prosseguiu: “Estamos, grupo de elite nacional jamais pomais uma vez, em um momento im- derá perder de vista a abertura para
portante da História do Brasil. Vo- o mundo e, sobretudo, a convicção
cês são de uma geração que nasceu de que a cooperação internacional é
num Brasil livre e independente. A um dos pilares da defesa”, destacou.
democracia, conquista irreversível
Formandos da AMAN
da Nação brasileira, é uma das reO Ministro Raul Jungmann
ferências basilares da nossa política
de Defesa Nacional, ao lado do de- se deslocou no dia 03 de dezembro
senvolvimento e da diplomacia. Te- para o município de Resende, para
nho reiterado e elogiado o papel do participar de cerimônia de formaExército no respeito inabalável à or- tura dos cadetes da AMAN. No
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Guarnição de Santa Maria recebe o Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional

Ministro Raul Jungmann participa de formatura das
tropas empregadas na Operação Leão do Norte

Após a solenidade, o Chefe do GSI foi recepcionado nas
dependências do Centro de Adestramento e Avaliação - Sul (CAA-Sul), organização militar que
contou com a importante participação do General Etchegoyen no
processo de criação e implantação.
Ao final, o Ministro proferiu uma palestra no Centro de
Eventos do Hotel Dom Rafael,
para os integrantes da Agência de
Desenvolvimento de Santa Maria (ADESM), os associados do
Santa Maria Tecnoparque e do
Arranjo Produtivo Local (APL)
Polo de Defesa de Santa Maria.
(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

No dia 12 de dezembro,
o Ministro de Estado Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, General de Exército Sergio
Westphalen
Etchegoyen,
visitou a “Capital dos Blindados”.
A programação iniciou-se com uma visita ao Núcleo da
Base Administrativa da 6ª Brigada
de Infantaria Blindada e, em seguida, houve as honras militares
à autoridade visitante, por meio
de escolta mecanizada e guarda
de honra blindada. Após, foi realizada uma formatura no 1° Regimento de Carros de Combate.
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No dia 13 de dezembro, as
tropas das Forças Armadas e os
agentes dos Órgãos de Segurança
Pública, que integram a Força-Tarefa Guararapes, sob o controle operacional do General de Brigada Francisco Humberto Montenegro Junior,
participaram de uma formatura no
pátio da 7ª Região Militar, para
apresentar ao Ministro da Defesa,
Raul Jungmann, os meios empregados na Operação Leão do Norte, iniciada no dia 09 deste mesmo mês.
Na ocasião, foram apresentados 1.500 militares, dos 3.500
que participam da Operação, uma
vez que 2.000 profissionais permaneceram cumprindo as tarefas de
patrulhamento e revista de pessoal
na Região Metropolitana do Recife.
Além do pessoal, o Ministro inspecionou os helicópteros, as viaturas
motorizadas e mecanizadas, bem
como os armamentos e equipamentos utilizados pelo contingente.
Durante a solenidade, estiveram presentes as seguintes autoridades: Vice-Governador de Pernambuco, Raul Jean Louis Henry;
Comandante Militar do Nordeste,
General de Exército Artur Costa
Moura; Comandante da 7ª Região
Militar, General de Divisão José
Luiz Jaborandy Rodrigues; Chefe
do Estado-Maior do Comando Militar do Nordeste, General de Brigada
Francisco Mamede de Brito Filho;
Comandante da Força-Tarefa Guararapes, General de Brigada Francisco Humberto Montenegro Junior;

Secretário de Defesa Social, Ângelo Fernandes Gioia; Chefe da Casa
Militar, Coronel PM Eduardo José
Pereira da Silva; Superintendente
da Polícia Federal em Pernambuco,
Marcello Diniz Cordeiro; Comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Coronel PM Carlos Alberto
D’Albuquerque; Subcomandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, Coronel BM
Manoel Telles da Silva; Chefe da
Polícia Civil de Pernambuco, Delegado Antônio Barros; Gerente do
Centro Integrado de Operações da
Defesa Social (CIODS), Coronel
PM Paulo Roberto Cabral da Silva.
Operação Leão do Norte
Com um efetivo aproximado de 3.500 militares, a Força-Tarefa Guararapes atua na região metropolitana do Recife,
realizando operações do tipo polícia, tais como patrulhamento ostensivo, revista de pessoal e veículos e prisões em flagrante delito.
O emprego conjunto das
Forças Armadas foi autorizado
pelo Presidente da República, Michel Temer, em 09 de dezembro.
No mesmo dia, as tropas federais
iniciaram a atuação nas ruas para
preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Essa capacidade de pronta
resposta é uma peculiaridade do
Soldado brasileiro, graças à disponibilidade permanente e à dedicação exclusiva ao serviço da Pátria.
(CCOMSEX/ FM)
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Comitiva do Centro de Doutrina do Exército
visita a República da Coreia
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Exército participa da primeira missão brasileira
de instrução militar na Rússia
Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Entre os dias 18 e 22 de dezembro, o General de Divisão José
Carlos Cardoso, Chefe do Centro de
Doutrina do Exército (C Dou Ex),
acompanhado do Coronel José Placídio Matias dos Santos, realizou
a primeira visita exploratória do
C Dou Ex à República da Coreia.
Na ocasião, o General Cardoso pôde participar de várias reuniões de caráter doutrinário em diversos órgãos e instituições coreanas.
Foram visitados o US Army Training
and Doctrine Command - TRADOC
(Comando de Instrução e Doutrina

do Exército dos EUA), o Estado-Maior Conjunto, a Universidade
das Forças Conjuntas, a Escola de
Blindados e a Escola de Artilharia.
Como parte histórica da
visita, a comitiva teve a oportunidade de visitar a Zona Desmilitarizada (Joint Security Área DMZ) controlada pela ONU, onde
está a fronteira entre as duas Coreias, e o War Memorial, momento em que conheceu os detalhes
que envolveram a guerra da Coreia e seus efeitos nos dias atuais.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Após 188 anos de relações
diplomáticas entre o Brasil e a Rússia, com períodos de aproximação
e distensão, o Exército Brasileiro
contribuiu para o aprofundamento
da cooperação entre os dois países,
por meio da primeira missão de instrução militar do Brasil na Rússia.
A missão aconteceu no segundo semestre de 2016, início
do ano letivo na Rússia, por meio
do envio de militar brasileiro para
o ensino de Língua Portuguesa
na Universidade Militar de Moscou (VUMO - Voyennyy Universitet Ministerstva Oborony).
O Tenente-Coronel Flávio
César de Siqueira Marques, militar brasileiro designado, relatou
que, atualmente, a vertente de Portugal é ensinada na Universidade,
em virtude de históricas missões
militares russas em países africanos, como Angola e Moçambique.
O militar avaliou que o ensino da
Língua Portuguesa, com as peculiaridades empregadas pelas Forças
Armadas do Brasil, abre caminhos
para o fortalecimento da cooperação entre os dois países, facilitando
o aumento do intercâmbio entre o
Brasil e a Rússia na área de Defesa.
As aulas da disciplina “Língua Portuguesa para Assuntos Mi-

litares” propiciaram extensão ao
ensino universitário e consideraram a proficiência dos cadetes, que
já estudam essa língua estrangeira
por mais de dois anos. Dentre as
oportunidades de complementação de ensino, destaca-se, como
principal contribuição, o desenvolvimento de termos tipicamente
militares, empregados em organizações militares e nas operações.
O ensino oferecido incluiu dinâmicas em grupo, dispositivos eletrônicos de apoio e jogos didáticos,
nos quais os instruendos puderam
treinar diversos aspectos da língua
portuguesa, sempre considerando
o vocabulário e a tradução militar.
A Universidade Militar
de Moscou agradeceu ao Exército Brasileiro pelo apoio prestado
na formação dos cadetes e relatou
que é a primeira vez que a instituição recebe um militar estrangeiro,
reconhecendo que o modelo poderá ser estendido a outros idiomas.
A disciplina “Língua Portuguesa para Assuntos Militares” foi
ministrada de forma complementar
ao calendário escolar da Universidade. Assim, foram empregadas várias técnicas de ensino, que favoreceram o rendimento em sala de aula.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX
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Capitão Aviadora Carla Borges é a primeira mulher a comandar a aeronave presidencial
Foto: CECOMSAER

"Espero que outras colegas possam
pilotar o avião presidencial", falou.
O rosto da piloto Carla tornou-se conhecido ao estampar reportagens apresentando o protagonismo das mulheres na FAB na área
da aviação. Logo após a especialização em Natal (RN), foi a primeira mulher a integrar o Esquadrão
Escorpião (1º/3º GAV), localizado
em Boa Vista (RR), que emprega o
A-29 Super Tucano na defesa das
fronteiras. O pioneirismo se repetiu ao tornar-se, também, a primeira
mulher a chegar à primeira linha da
aviação de caça. Em 2011 realizou o
voo solo no A-1, avião de caça usado em missões de ataque ao solo.
Em pouco mais de dez
anos de carreira, a militar acumulou mais de 1,5 mil horas de
voo no comando de nove modelos diferentes de aeronaves.
Diferente do voo em uma
aeronave de caça, quando decolava
sozinha com o avião armado para
as missões de ataque e interceptação, por exemplo, a comandante
viaja agora com mais dois pilotos,
dois mecânicos, um especialista em
comunicações e quatro comissários. Uma configuração básica de
tripulação prevista pelo Grupo de
Transporte Especial (GTE). Criado junto com o surgimento do então Ministério da Aeronáutica em
1941, ainda como uma seção de
transporte especial no aeroporto
Santos-Dumont, no Rio de Janeiro,

der a determinados requisitos. Além
da competência operacional, o comportamento é levado em consideração. "Buscamos pilotos que tenham
uma maturidade profissional", explica o coronel. Normalmente, os
aviadores aceitos estão no posto de
capitão ou major. Cada integrante pode permanecer por até sete
anos neste quadro de tripulantes.
Mulheres na FAB - Em
1982, quando a FAB recebeu a
primeira turma feminina, as mulheres eram exceção. Passados 34
anos, a presença feminina é uma
realidade em praticamente todos
os setores: das cabines de aeronaves de combate até o comando de
uma organização militar. De acordo com dados de dezembro deste
ano do Comando-Geral do Pessoal
(COMGEP), hoje elas são um total de 11 mil mulheres, o que representa 16% de todo o efetivo.
Em relação a sua atividade-fim, as mulheres estão em todas
as aviações (caça, transporte, helicóptero, reconhecimento, busca e salvamento, patrulha). Assim
como a Capitão Carla, as primeiras aviadoras formadas pela AFA
em 2006 estão na primeira linha
de suas aviações. Em outubro deste ano, a Capitão Aviadora Joyce
de Souza Conceição tornou-se a
primeira piloto brasileira a pousar
no continente antártico. A Capitão
Adriana Gonçalves, também piloto operacional da maior aeronave
em operação atualmente na FAB,
o Boeing 767, já participou de missões internacionais da FAB, como
o transporte de tropas para o Haiti.
(CECOMSAER/ FM)

Foto: CECOMSAER

No dia 22 de dezembro de
2016, a Capitão Aviadora da Força Aérea Brasileira (FAB) Carla
Borges escreveu mais um capítulo
em uma história profissional marcada pelo pioneirismo. Integrante
da primeira turma de mulheres no
curso de formação de oficiais aviadores da Academia da Força Aérea
(AFA) em 2003, a militar passa a
ser a primeira mulher a comandar
a aeronave presidencial brasileira.
“É uma nova etapa da minha
vida. É muito orgulho para qualquer um poder transportar o Presidente da República. É a maior autoridade do País”, afirma a oficial
sobre o novo passo da carreira. A
militar tornou-se operacional nesta
aeronave após 150 horas de voo de
treinamento e outras 60 horas em
missões de simulador cumpridas
nos últimos seis meses. “É muito
além do que eu imaginava. Estou
orgulhosa de ter chegado aonde eu
cheguei. É uma conquista muito
grande para mim”, complementa.
O Airbus A-319 decolou da
Base Aérea de Brasília às 16h com
destino ao aeroporto de Congonhas,
em São Paulo. Antes de embarcar,
o Presidente da República, Michel
Temer, declarou que "as mulheres das Forças Armadas desempenham um papel extraordinário" e
destacou a segurança no voo. "É
com muita satisfação que hoje vamos fazer este voo sob o comando
da Capitão Carla", afirmou Temer.

recebeu a denominação de GTE em
1956. Com a transferência da capital federal para Brasília, a unidade também migrou para o Centro-Oeste em 1960 para continuar a
atender a Presidência da República.
“A diferença é muito grande.
O tipo de voo é diferente. A aviação
de caça tem um voo com objetivos
diferentes. Na aviação do transporte
de autoridades, preza-se mais pela
tranquilidade do voo. É muito mais
cuidadoso para evitar qualquer tipo
de distúrbio, turbulências, para realmente dar conforto para a autoridade, que muitas vezes está trabalhando a bordo”, explica a capitão.
O A-319 presidencial, batizado de “Santos-Dumont”, em uso
desde 2005 na FAB tem uma configuração diferenciada que permite
mais autonomia, mas é semelhante
ao A-319 utilizado na aviação comercial brasileira. “É uma aeronave
muito automatizada, então necessita de um estudo muito grande, um
preparo, de como funciona cada
equipamento, como interage com
os demais”, explica a aviadora. Devido aos sistemas embarcados da
aeronave, uma das principais funções do piloto é gerenciar o voo.
Seleção - O grupo de pilotos
que integra o quadro de tripulantes
dessa unidade da FAB é seleto. Para
ingressarem, os pilotos são submetidos a um conselho operacional em
que participam os chefes dos esquadrões (são três) e das seções envolvidas. De acordo com o Comandante do GTE, Coronel Marcos Aurelio
Vilela Valença, para atuar nesta unidade o perfil do aviador precisa aten-
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Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Rossato
participa da formatura de 100 novos pilotos de combate da FAB
Foto:CECOMSAER

O Programa de Especialização Operacional (PESOP) de 2016
formou, no dia 08 de dezembro, novos pilotos de combate da Força Aérea Brasileira (FAB). A cerimônia de
encerramento do PESOP foi realizada na Base Aérea de Natal (BANT)
e contou com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
No evento, também foram realizadas
premiações aos primeiros colocados
dos cursos e aos instrutores e estagiários que se destacaram em 2016.
Além disso, os formandos realizaram
o juramento do Piloto de Combate.
Em 2016, foram formados
20 pilotos de helicóptero, 25 pilotos de caça, 9 pilotos de patrulha,
56 pilotos de transporte e 02 pilotos
de reconhecimento. Depois de um
ano de muito estudo e treinamentos
intensivos, tem início a ansiedade
pela vida operacional e para conhecer a nova localidade onde servirão.
“Esse ano para nós foi decisivo, enfrentamos muitos desafios e
nos preparamos para praticamente
qualquer coisa. Espero que agora eu
possa aplicar meus conhecimentos
em missões reais, ajudar no patrulhamento da fronteira e quem sabe
um dia chegar à ponta de lança da
aviação de caça e poder operar plataformas modernas como o Gripen”, revelou o 2º Tenente Ariel
José Pimentel Kaczmark, que está
saindo do Esquadrão Joker para o

efetivo do Esquadrão Flecha (3º/3º
GAv), em Campo Grande (MS).
Antes da solenidade militar,
os formandos foram diplomados em
cada Esquadrão Aéreo, recebendo
o certificado de conclusão do Curso de Especialização Operacional,
além do Prêmio Incaer de Cultura Aeronáutica, entregue aos primeiros colocados de cada aviação.
Para o Comandante-Geral
de Operações Aéreas, Tenente-Brigadeiro do Ar Gerson Nogueira Machado de Oliveira, que
presidiu as diplomações, o Programa de Especialização tem importância estratégica para a operacionalidade da Força Aérea.
“O PESOP é o primeiro passo
na progressão operacional dos aviadores da FAB. Por isso, a primeira
coisa em que pensamos é na especialização dos Aspirantes a Aviador que
chegam aqui e só depois é que distribuímos as horas de voo pelas unidades operacionais”, explicou o Oficial
General. “O programa ultrapassou as
minhas expectativas, pois as horas
de voo foram mais do que suficientes para a especialização dos pilotos
de combate da FAB”, complementou o Comandante do COMGAR.
A formação dos pilotos
de combate é conduzida pela Primeira Força Aérea (I FAE), unidade sediada na Base Aérea de
Natal (BANT), que tem o objetivo de concentrar a especialização

operacional dos pilotos da FAB.
Para o Comandante da Primeira Força Aérea (IFAE), Brigadeiro do Ar Pedro Luís Farcic, a
realização do curso com êxito significa uma vitória. “Houve um grande
investimento em doutrina, logística
e controle para que o resultado operacional fosse o melhor de todos”,
afirmou o Comandante da I FAE.
O Brigadeiro Farcic ressaltou a importância dos pilotos
de combate. “O título de piloto de
combate da Força Aérea Brasileira,
que ora lhes é outorgado, tem um
valoroso significado. A tradição que
remonta à honrosa experiência da
Segunda Guerra Mundial, na qual
o 1º Grupo de Caça, a 1ª Esquadrilha de Ligação e Observação e a
Aviação de Patrulha lutaram bravamente contra o destemido inimigo,
hoje é revivida em sua plena intensidade”, finalizou o Oficial-General.
Programa de Especialização Operacional
Ao longo de dez meses, os
militares são formados nas aviações
de transporte, patrulha reconhecimento, asas rotativas (helicóptero) e
caça, sendo capacitados a servir nas
unidades aéreas da FAB em todo o
Brasil. O PESOP tem como objetivo preparar o piloto militar, oriundo
da Academia da Força Aérea, para
o exercício das atividades operacionais e administrativas dos primeiros
postos da carreira de aviador militar.
Ao chegarem a Natal, os Aspirantes a Aviador realizam o Curso
de Tática Aérea no Grupo de Instrução Tática e Especializada. Em
seguida, têm início os Cursos de
Especialização Operacional (CEO)
das Aviações de caça, realizado no
Esquadrão Joker (2º/5º GAV); de
asas rotativas, do Esquadrão Gavião
(1º/11º GAV); e de transporte, patrulha e reconhecimento, executado
pelo Esquadrão Rumba (1º/5º GAV).
Saúde tem novas instalações
Nessa mesma data foram inaugu-

radas as novas edificações do Esquadrão de Saúde (ES) da Base
Aérea de Natal. As instalações
comportam ambulatório médico-odontológico, atendimento de urgência e emergência, centro cirúrgico, clinica médica, ginecologia,
pediatria, geriatria, psiquiatria, psicologia, farmácia, laboratórios de análises clinicas, dentre outras especialidades, além da área administrativa.
De acordo com o Comandante do ES, Tenente-Coronel Médico
Ivan José de Araújo Campos Cardoso, as novas instalações possuem um
diferencial por ter a capacidade instalada bem maior que o antigo prédio.
“Nós saímos de uma realidade de 12
leitos hospitalares para um prédio
com 36 leitos, aumentando o atendimento, a capacidade de internação
e realização de cirurgias”, ressaltou.
Para o Comandante da
BANT, Coronel Aviador Antonio
Santoro, entregar a obra aos usuários da Guarnição de Aeronáutica de
Natal é uma vitória. “Foram muitos
desafios, pois construir um hospital
não é simplesmente construir um
prédio ou edificação básica, existem
diversas nuances. E tudo deu certo pelo trabalho em equipe”, disse.
O Esquadrão de Saúde da
BANT atende mais de 10.600 prontuários ativos, de militares e civis,
da ativa e da reserva, além de dependentes e pensionistas. Mais de
3800 atendimentos ambulatoriais
e 1700 urgências e emergências
médicas e odontológicas são realizadas mensalmente no ES. Para
isso, o Esquadrão conta com um
efetivo de 293 funcionários, entre
militares e civis do quadro médico e de apoio, sendo classificado
como unidade de saúde da Aeronáutica do 2º Escalão Reforçado.
Com 8.600 m², o novo
complexo de edifícios proporcionará maior conforto e agilidade
no serviço, otimizando o atendimento dos usuários do Sistema de
Saúde da Aeronáutica em Natal.
(CECOMSAER/ FM)
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Ministro Raul Jungmann e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Rossato
participam da formatura de 177 cadetes na Academia da Força Aérea
Foto: Tereza Sobreira/MD

anos de formação como aviadores, intendentes e infantes nesta
Academia, vocês dedicaram-se
com afinco aos estudos, adquiriram conhecimentos imprescindíveis e aprimoraram habilidades
práticas necessárias a um oficial da Força Aérea”, destacou.
E deixou como mensagem
“a reafirmação de meu compromisso, enquanto Ministro da Defesa,
com o fortalecimento institucional da agenda de Defesa e com a
garantia dos recursos necessários
com que, estou certo, vão enca- para que a capacidade operacional
rar esses sacrifícios”, assegurou. das Forças Armadas, em particular da Força Aérea, e seus projetos estratégicos sejam garantidos”.
Turma Tupã
“Vou continuar a dedicar toOs formandos deste ano deram nome à turma de Tupã. A ce- dos os meus esforços para que prorimônia no pátio central da AFA jetos como o do caça Gripen e o do
começou com honras militares ao cargueiro KC-390 tenham continuiMinistro da Defesa que, em segui- dade, de modo que a Força Aérea
da, passou em revista as tropas. Do Brasileira detenha os meios adealto do palanque central, Jungmann quados para o cumprimento de sua
e autoridades militares, civis e reli- missão. Em março do próximo ano,
giosas, acompanhavam a apresen- teremos a alegria de ver em órbita
tação dos 177 novos aspirantes. o Satélite Geoestacionário de DeOs aspirantes Matheus Al- fesa e Comunicações (SGDC), que
buquerque Brum de Souza, Eze- recebemos oficialmente na França,
quiel Gomes Teixeira e Alexandre na semana passada. Esse Satélite
Manhães, primeiros colocados nos terá uma importante função civil,
cursos da AFA, foram homena- que é levar a banda larga a todos os
geados com os prêmios Mérito brasileiros, acabando, assim, com
da Defesa, Força Aérea Brasilei- a exclusão digital; e também uma
ra (FAB) e AFA, entregues pelo imprescindível função militar, de
ministro Jungmann e pelos bri- nos assegurar a soberania e impedir
gadeiros Rossato e Valadares. que ocorram casos de espionagem.
Durante o fechamento Tudo isso representa um grande
da formatura, os cadetes devol- salto de inclusão social, do Oiapoveram o espadim, símbolo que que ao Chuí, da Cabeça do Cachormarca a condição de cadete, e re- ro a Fernando de Noronha”, disse.
ceberam dos padrinhos e madriBrigadeiro Rossato
nhas a espada que alçam ao posEm discurso aos formandos,
to de aspirante a oficial da FAB.
o brigadeiro Rossato disse que “a
partir de agora os senhores iniciaDiscurso do Ministro
No discurso, o ministro rão um verdadeiro sacerdócio em
Jungmann destacou um outro aspec- prol da manutenção da soberania
to para os formandos, que “é o da ir- de nosso espaço aéreo, sob o juramandade, do sentimento de perten- mento de, se preciso for, sacrificar
cimento a um grupo unido e coeso, a própria vida para que nossa páem que um não abandona o outro – tria continue incólume. Sob esse
o tão importante espírito de corpo”. escopo, se faz mister que todos te“Ao longo de seus quatro nham em mente que os brasileiros

Quepes lançados ao ar. Lágrimas. Abraços. Este foi o clima
no pátio da Academia da Força
Aérea (AFA) para os 177 aspirantes a oficial da Aeronáutica, que
concluíram o curso que os levará a carreira militar. Fora de forma, familiares e amigos se confraternizavam com os formandos,
após quatro anos de Academia.
O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, que participou da cerimônia, saiu do palanque junto com
o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, e
com o Diretor da AFA, Brigadeiro
Saulo Valadares Amaral, e circulou entre os cadetes. “Quero reiterar minha alegria de compartilhar
hoje com vocês este momento tão
gratificante, que é a entrega das espadas que simbolizam o poder de
comando dos oficiais da Força Aérea Brasileira”, disse em discurso.
Segundo o ministro, “a
partir de hoje, descortina-se a sua
frente a continuação de uma jornada cheia de desafios e abnegação, mas também cheia de oportunidades e superação”. Jungmann
assinalou que “a carreira militar é
marcada por grandes sacrifícios e
exige, em muitos momentos, a renúncia a aspectos ordinários para
os civis, como o conforto cotidiano e a convivência familiar”.
"Vocês podem estar certos de que têm o meu mais profundo respeito e admiração pelos
votos que fizeram ao escolher esta
carreira e pelo espírito patriótico

e brasileiras de todos os rincões de
nosso imenso território, confiarão
na idoneidade moral e no comprometimento de todos os senhores
para com nossa missão precípua”.
E continuou: “Não podemos, e não iremos decepcioná-los,
e caso o dever clame por nossa presença, estaremos sempre dispostos
e prontos para bem cumprir com
nossas atribuições constitucionais.
O mencionado Código de Honra
que sempre os acompanhou ao longo dos últimos quatro anos, agora
será endossado pelos valores pontuados em nosso plano de reestruturação do Comando da Aeronáutica: o
“Força Aérea 100”. Nesse sentido, a
coragem, atributo cujo o valor inestimável deverá estar sempre acompanhada e vigiada pela disciplina,
de maneira que possamos manter o
discernimento necessário para tomar as decisões mais difíceis de forma pertinente e oportuna, evitando
o desperdício de nosso elevado potencial e a perda de foco nas ações”.
Para o Comandante da Aeronáutica, “o senso de dever, por sua
vez, deverá estar fortemente atrelado ao patriotismo, servindo de alicerce sólido para os momentos em
que o cansaço e a dúvida por ventura
possam pesar sobre seus ombros”.
Durante a cerimônia foi lida
mensagem do Presidente Michel
Temer: “Celebramos, hoje, com
grande alegria, a declaração de novos aspirantes a oficial da Força Aérea Brasileira. Estendo minhas calorosas felicitações aos formandos da
turma Tupã, que enchem de orgulho familiares, amigos, superiores
e, sobretudo, nosso País. Gerações
de alunos encontraram, na Academia da Força Aérea, ambiente ideal
para cultivar integridade de caráter,
espírito cívico, amor à Pátria. Não
foi diferente com os jovens que ora
concluem a sua formação. Compete-lhes, agora, a missão de honrar
a tradição desta Academia. Compete-lhes a missão de viver o lema
de nossa Força Aérea: “asas que
protegem o País”. (MD ASCOM/ FM)
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Ministro Raul Jungmann e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Rossato
participam da formatura de 84 novos engenheiros do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
Foto:CECOMSAER

O Instituto Tecnológico de
Aeronáutica (ITA) formou, no dia
17 de dezembro, 84 novos engenheiros nas especialidades Aeronáutica,
Eletrônica, Civil-Aeronáutica, Mecânica-Aeronáutica, Computação e
Aeroespacial. A cerimônia contou
com a presença do Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, e
do Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, além de familiares e convidados dos formandos.
Em discurso, o Comandante da Aeronáutica destacou o
futuro dos formandos. “Essa turma é composta por engenheiros
capazes de enfrentar obstáculos
e de obter grandes conquistas”,
ressaltou o Brigadeiro Rossato.
Já o ministro Raul Jungmann destacou que a formatura
representa a concretização de um
sonho para os novos engenheiros.
“Casimiro Montenegro, quando ide-

alizou o ITA, disse que o instituto
seria o futuro da indústria aeronáutica. Ele foi tachado de sonhador e,
hoje, o ITA é uma grande realidade.
Temos o domínio da tecnologia aeronáutica e a Embraer é um grande
orgulho. Isso significa que sonhar
é preciso. E a chegada de cada um
aqui nasceu de um sonho", afirmou.
O paraninfo da turma foi

gelista de Souza, o Barão de Mauá,
banqueiro, político e diplomata,
nascido na cidade Arroio Grande,
no Rio Grande do Sul. Sozinho, Irineu construiu, em 1846, a indústria
náutica brasileira, instalada em Niterói, Rio de Janeiro. Em um ano,
já possuía a maior indústria do país.

Curiosidades da Turma
Do total de 84 formandos, 33 foram incorporados à Força Aérea Brasileira no posto de
primeiro-tenente. Os militares
vão trabalhar em diversas unio engenheiro Mário Araripe, for- dades da FAB por todo o País.
O curso que mais formou
mado em Engenharia Mecânica-Aeronáutica pelo ITA, com curso alunos este ano foi o de Compude extensão pela Harvard Business tação com 27 novos engenheiros,
School. Mário é fundador da Casa seguido pelos cursos de Mecânicado Ventos, uma das pioneiras e -Aeronáutica, com 26 formandos;
principais investidoras no mer- Aeronáutica, com 14; Aeroespacado de energia eólica do Brasil. cial, com nove; Eletrônica, com
Já como patrono, os for- seis; e Civil-Aeronáutica, com três.
mandos escolheram Irineu Evan(CECOMSAER/ FM)
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