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Neste encontro, Temer convidou ministros e vice-ministros de países do Cone Sul, 
como Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile e Uruguai

Forças Armadas do Brasil vão intensificar ações 
nas fronteiras com vizinhos sul-americanos

 As Forças Armadas bra-
sileiras vão ter uma atuação mais 
frequente nos 16.886 quilômetros 
de fronteiras com os 10 países sul-
-americanos. Para isso, o Presidente 
Michel Temer assinou novo decreto 
em que estabelece o Programa de 

Proteção Integrada das Fronteiras.
 Para o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, o modelo permitirá 
uma presença constante da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica numa 
faixa de 150 quilômetros da fronteira.

(MD ASCOM/ FM)

Esquadra comemora 194 anos
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 No dia 10 de novembro, 
foram realizadas as cerimônias re-
ligiosa e militar alusivas ao 194º 
aniversário da Esquadra. O evento 
ocorreu no ginásio da Base Naval do 
Rio de Janeiro (BNRJ), no Comple-
xo Naval de Mocanguê. A missa foi 
celebrada pelo Encarregado da As-
sistência Religiosa da Esquadra, Ca-

pitão de Fragata (CN) Odécio Lima 
de Souza. Em seguida, foi realizada 
a cerimônia militar, onde foram li-
das a mensagem do Comandante 
de Operações Navais, Almirante de 
Esquadra Sergio Roberto Fernandes 
dos Santos, e a Ordem do Dia do Co-
mandante em Chefe da Esquadra, Vi-
ce-Almirante Celso Luiz Nazareth.

Encerramento e Diplomação de Cursos da Escola 
de Comando e Estado-Maior do Exército 2016

 No dia 22 de novembro, a 
Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército (ECEME) realizou o 
encerramento dos cursos do ano 
letivo de 2016 da Escola Marechal 
Castello Branco: Curso de Políti-
ca, Estratégia e Alta Administra-
ção do Exército (CPEAEx), Curso 

Internacional de Estudos Estratégi-
cos (CIEE), Curso de Direção para 
Engenheiros Militares (CDEM) e 
Curso de Comando e Estado-Maior 
do Exército (CCEM). O evento 
teve início com o descerramento 
das placas das turmas deste ano.

(CCOMSEX/ FM)

Reestruturação administrativa da FAB domina 
encontro entre comandantes

 A reestruturação administra-
tiva em curso na Força Aérea Brasi-
leira dominou a pauta do encontro 
dos comandantes das instituições 
militares do Brasil, Tenente-Briga-
deiro Nivaldo Luiz Rossato, e da 
Argentina, Brigadeiro General Enri-

que Victor Amrein, realizado no dia 
07 de novembro, em Brasília (DF).
 O comandante brasilei-
ro apresentou os principais pon-
tos das mudanças que a institui-
ção está implementando com o 
objetivo de modernizar a gestão.

(CECOMSAER/ FM)(CCSM/ FM)
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Ministério Público Militar condecora autoridades 
nas comemorações de 96 anos

Foto: Tereza Sobreira/M
D

     

 As comemorações dos 
96 anos de criação do Ministério 
Público Militar foram marcadas 
pela entrega da Medalha do Mé-
rito Militar. O auditório do MPM, 
na capital federal, recebeu, no dia 
10 de novembro, civis e milita-
res para a cerimônia. O Ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, foi 
condecorado no grau Grã-Cruz.
 O evento teve início com 
a execução do Hino Nacional 
pela banda de música da Aero-
náutica. Em seguida, o procu-
rador-geral da Justiça Militar, 
Jaime de Cassio Miranda, em 
discurso, contou que o MPM 
vem se aperfeiçoando ao longo 
dos anos. Dentre os avanços des-
tacou a implantação do Sistema 

Eletrônico de Informação (SEI) e 
o núcleo de combate à corrupção.
 “O MPM é uma institui-
ção dinâmica e em permanente 
formação. Aqui buscamos aten-
der as expectativas da socie-
dade brasileiras com relação à 
instituição sempre com o foco 
na melhoria da gestão”, disse.
 Após o discurso, deu-
-se início a entrega das meda-
lhas. Primeiro foram homena-
geadas as instituições: Escola 
de Aprendizes – Marinheiros de 
Santa Catarina (EAMSC) e o 
37º Batalhão de Infantaria Leve 
(BIL), situado em São Paulo. 
Na etapa seguinte, ocorreram 
as outorgas das medalhas para 
personalidades civis e militares.

(MD ASCOM/ FM)

Presidente Temer promove novos oficiais 
da Marinha, Exército e Aeronáutica

(MD ASCOM/ FM)

 O Presidente da Repú-
blica, Michel Temer, promoveu 
a partir de 25 de novembro os 
novos oficias generais das For-
ças Armadas. O Diário Oficial 
publicou, no dia anterior, os no-
mes dos 12 militares da Marinha, 
Exército e Aeronáutica promovi-

dos ao generalato. Na Marinha, 10 
passaram para postos de Almiran-
te-de-Esquadra, Vice-Almirante 
e Contra-Almirante; no Exérci-
to, um Coronel foi a General de 
Brigada, e na Aeronáutica, um 
Coronel a Brigadeiro Intendente.
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Decreto do Presidente Michel Temer estabelece 
novo plano de fronteiras para o Brasil

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Decreto nº 8.903, publica-
do na edição de 17 de novembro, do 
Diário Oficial da União, estabelece 
novas linhas de atuação das Forças 
Armadas nos 16.886 quilômetros 
de fronteiras do Brasil com os 10 
países sul-americanos. Assim, o 
Governo Federal institui o Progra-
ma de Proteção Integrada de Fron-
teiras (PPIF), com efeito direto nas 
operações Ágata, realizada pelo 
Ministério da Defesa, sob a coor-
denação do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas (EMCFA).
 “Teremos uma ampla re-
formulação da Operação Ágata. 
Ela não obedecerá o modelo até 
então em prática”, afirmou o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, 
esclarecendo que os detalhes se-
rão definidos posteriormente.
 Na prática, o documen-
to extingue o Decreto nº 7.496, de 
2011, que contemplava o Programa 
Estratégico de Fronteiras (PEF). O 
decreto é assinado pelo presiden-
te Michel Temer e pelos ministros 
Raul Jungmann (Defesa), Alexan-
dre de Moraes (Justiça e Cidada-
nia), José Serra (Relações Exterio-
res), Sergio Etchegoyen (GSI) e 
Eduardo Guardia (secretário-exe-
cutivo do Ministério da Fazenda).
 De acordo com o decreto, o 
plano tem como diretriz “a atuação 
integrada e coordenada dos órgãos 
de segurança pública, dos órgãos de 
inteligência, da Secretaria da Re-
ceita Federal e do EMCFA”. Estes 
setores atuarão em cooperação e in-
tegração com os vizinhos da Amé-

rica do Sul. O decreto cria também 
o Comitê-Executivo do programa 
composto por representantes do 
GSI, da Abin, do EMCFA, da Re-
ceita Federal, da Polícia Federal, 
da Polícia Rodoviária Federal, da 
Secretaria de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça e Cidada-
nia e da Secretaria-Geral do Mi-
nistério das Relações Exteriores.

 Crimes Transfronteiriços
 Além de reformular a Ope-
ração Ágata, o Ministro da Defesa 
explicou a importância de manter a 
cooperação com os países vizinhos 
no combate as quadrilhas interna-
cionais. Jungmann esclareceu que o 
Brasil está contratando um satélite 
israelense que permite identificar 
alvos de baixa altitude, como pla-
cas de carros ou até mesmo pessoas.
 O ministro defendeu ain-
da que um tratado de comércio de 
armas firmado no âmbito do Mer-
cosul seja implementado. “É tam-
bém muito importante o acordo no 
Mercosul, já existente e desconhe-
cido, que permite que você faça a 
perseguição do criminoso além 
fronteira. Evidentemente da nos-
sa para os países do Mercosul e da 
deles para as nossas fronteiras. Isso 
implementado vai permitir que a 
barreira deixe de existir. Você está 
atrás de um criminoso. Aí chega 
na barreira e para. Ele fica livre do 
outro lado. É uma das inversões 
que devem efetivamente acon-
tecer, além do compartilhamen-
to da inteligência, é claro”, disse.

Câmara dos Deputados promove seminário 
para debater a defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 A Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional 
(CREDN), da Câmara dos De-
putados, e a Frente Parlamentar 
Mista de Defesa Nacional promo-
veram, em 23 de novembro, se-
minário para debater o setor de 
defesa e os impactos no País. Na 
abertura do evento, o Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, expli-
cou a importância de tratar o tema.
 “Tenho dito com frequên-
cia que o Brasil tem por destino 
a projeção global, mas não de-
vemos nos iludir que este cená-
rio vai ser imutável”, explicou.
 Por isso, na avaliação do 
ministro, é crucial para o Brasil, 
de dimensões enormes, que man-
tenha as Forças Armadas atuali-
zadas e preparadas, mesmo que 
seja de forma dissuasória. “É im-
possível imaginar que este quadro 
se perpetue ad eterno”, afirmou.

 Seminário
 O seminário teve como tema 
“Defesa: Política de Estado – Sobe-
rania, Desenvolvimento e Inovação 
Tecnológica”. Aberto pelo presi-
dente da CREDN, deputado Pedro 
Vilela, o encontro permitiu que 
representantes das Forças Arma-
das e de setores da sociedade civil 
pudessem analisar a evolução e as 
deficiências do modelo brasileiro.
 Para o deputado Pedro Vi-
lela, “o desenvolvimento de tec-

nologias civil refletem no campo 
militar”. Assim, continuou o depu-
tado, como tecnologias voltadas, 
originalmente, para o campo mili-
tar, terminam, depois, se espraian-
do para as mais variadas aplicações 
civis: tudo em uma permanente 
interação, gerando empregos, for-
talecendo o parque industrial, es-
timulando a pesquisa acadêmica 
e equipando as Forças Armadas”.
 Para o presidente da Frente 
Parlamentar Mista de Defesa na-
cional, deputado Carlos Zaratini, 
a realização do seminário possi-
bilitou fazer um balanço da base 
industrial de defesa “e trazer para 
esta Casa o debate entorno do Li-
vro Branco da Defesa Nacional, 
a Política Nacional de Defesa e a 
Estratégia Nacional de Defesa”.
 O seminário terminou no 
fim da tarde. A proposta dos par-
lamentares é de manter um debate 
constante sobre o assunto.  Além do 
ministro Jungman e dos deputados 
Vilela e Zaratini, participaram o 
Comandante da Marinha, Almiran-
te Eduardo Leal Bacellar Fereira, o 
Comandante da Aeronáutica, Nival-
do Luiz Rossato, o Chefe interino 
do Estado-Maior Conjunto das for-
ças Armadas (EMCFA), Brigadeiro 
Alvani Adão da silva, e o General 
de Paula Cunha, representando o 
Comandante do Exército, General 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.



FOLHA MILITAR Novembro 2016 4

Jungmann discute a agenda de Defesa na Câmara dos Deputados

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, esteve no dia 22 de novem-
bro na Comissão de Relações Exterio-
res e Defesa Nacional (CREDEN) da 
Câmara dos Deputados para falar sobre 
os principais temas das Forças Arma-
das e ações do Ministério da Defesa. 
Jungmann disse aos parlamentares que 
é preciso dar continuidade aos projetos 
estratégicos de defesa. "Nós precisamos 
manter e ter continuidade para esses 
projetos. Não se pode negar a um país, 
que tem um destino e uma projeção 
global, uma capacidade dissuasória".
 Entre as propostas da pasta 
para fomentar a base industrial de de-
fesa e aumentar a geração de emprego 
e renda, o ministro disse que está bus-
cando junto ao Banco Nacional do De-
senvolvimento a criação de uma linha 
de crédito internacional para que paí-
ses parceiros possam comprar produtos 
nacionais. Ele também declarou a pos-
sibilidade de utilizar os fundos cons-
titucionais e de desenvolvimento no 
financiamento dos produtos de defesa.
 Outros incentivos que estão 
sendo estudados apontam a amplia-
ção do uso do Regime Especial para a 
Indústria de Defesa e do Termo de Li-
citação Especial (Lei 12.598), além 
da inclusão do Ministério da Defe-
sa na Câmara de Comércio Exterior.
 Jungmann iniciou sua explana-
ção aos parlamentares apresentando os 
projetos sociais em apoio à sociedade 
como o Soldado Cidadão, o Forças no 
Esporte, Calha Norte, Operação Carro-
-Pipa, combate ao mosquito Aedes ae-
gypti, apoio às eleições, transporte de 
órgãos, entre outros. "O Ministério está 
trabalhando junto ao setor privado e con-
federações da indústria para ampliar, por 
exemplo, o projeto Soldado Cidadão, que 
é fundamental para jovens na orienta-

ção profissional", comentou Jungmann.
 O ministro lembrou que o Pre-
sidente da República acaba de enviar 
ao Congresso Nacional os três docu-
mentos da Defesa (Política Nacional 
de Defesa, Livro Branco de Defe-
sa Nacional e Estratégia Nacional de 
Defesa), que são atualizados a cada 
quatro anos. "Os quatro D´s, defesa, 
democracia, desenvolvimento e diplo-
macia são os fundamentos da nossa 
política estratégica de defesa nacional."
 Sobre os grandes projetos es-
tratégicos de defesa, Jungmann disse 
que as Forças Armadas, juntamente 
com o MD, são os maiores contratan-
tes de tecnologia dual (civil e militar) 
do País. "Contribuímos para a inovação 
e o avanço tecnológico e para a pro-
dutividade nacional, a partir dos pro-
jetos que desenvolvemos", destacou. 
Jungmann comentou que a proposta 
orçamentária encaminhada ao Con-
gresso Nacional é de R$ 90,8 bilhões 
e que as Forças Armadas estão empe-
nhadas em racionalizar seus custos.
 Ainda falando sobre a carteira 
de 12 projetos estruturantes da Defesa, o 
ministro ressaltou que os investimentos 
somam cerca de R$ 122 bilhões, sendo 
que já foram investidos R$ 27 bilhões. 
No projeto do submarino de propul-
são nuclear já foram investidos R$ 1,9 
bilhão, restando ainda R$ 7,1 bilhões. 
No projeto H-X BR, que constitui na 
compra de 50 aeronaves (helicópteros) 
já foram empregados R$ 3,7 bilhões.
 O Entorno Estratégico, 
comtemplado nos documentos da pas-
ta, foi outro assunto abordado. Raul 
Jungmann mostrou que a área de inte-
resse do Brasil abrange desde o Cari-
be até a Antártica, além da costa leste 
africana. Jungmann lembrou que 95% 
do comércio marítimo brasileiro tran-

sita por rotas no Atlântico Sul e man-
ter a região livre de conflitos poderá 
ser um desafio nos próximos anos para 
o Brasil e seus parceiros comerciais da 
África. Para Jungmann, a cooperação 
com os vizinhos no combate a crimes 
transfronteiriços é importante para ga-
rantir a segurança das grandes cidades 
brasileiras e dos países do Cone Sul. "A 
manutenção da nossa soberania depende 
da capacidade de dissuasão e defesa".
 Jungmann aproveitou para 
anunciar que, na próxima semana, irá 
à França receber o Satélite Geoesta-
cionário de Defesa e Comunicações 

Estratégicas (SGDC), que será lança-
do em março de 2017 do Centro Es-
pacial de Kourou na Guiana Francesa.
 Também participaram da au-
diência pública na CREDEN, os Co-
mandantes da Marinha, Almirante 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do 
Exército, General Eduardo Dias da 
Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. A 
audiência pública com o Ministro da 
Defesa foi solicitada pelos Deputa-
dos Pedro Vilela (PSDB/AL), Claudio 
Cajado (DEM/BA), Vanderlei Macris 
(PSDB/SP) e Jô Moraes (PCdoB/MG).

Ministro fala sobre projetos da Defesa
 em Comissão de Relações Exteriores do Senado

(MD ASCOM/ FM)

 Dando seguimento a uma sé-
rie de agendas no Congresso Nacional, 
o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
esteve, no dia 24 de novembro, na Co-
missão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CREDN) do Senado, onde fez 
um apanhado geral sobre a atuação das 
Forças Armadas, seus efetivos, projetos 
e ações realizadas diariamente em defesa 
da nação brasileira e da soberania do País.
 Aos senadores membros da Co-
missão, o ministro detalhou informações 
como quantidade de tropas, principais 
projetos estratégicos e orçamento da Ma-
rinha, do Exército e da Aeronáutica. O mi-
nistro explicou os benefícios de projetos 
como o Programa de Submarino Nuclear 
(PROSUB), o Sistema de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron), e o F-X 2, de aqui-
sição de aeronaves Gripen NG. Segundo 
ele, esses projetos são fundamentais para 
impulsionar os avanços tecnológicos do 
País, já que o conhecimento adquirido em 
cada um deles transborda para diversos 
outros setores. Além disso, por sua po-
sição geopolítica, o Brasil precisa desses 
projetos para assegurar sua soberania ao 
restante do mundo, especialmente, no 
entorno estratégico. O ministro pediu a 
compreensão dos senadores com relação 
ao orçamento necessário para que ne-
nhum desses projetos seja interrompido.
 "Tratam-se de projetos de longo 
futuro e, neste momento de ajuste fiscal, 
precisamos pensar em como enfrentar essa 
mudança de ciclo. Crise não deve ser sinô-
nimo de paralisia e, sim, de ousadia", disse.
 O presidente da Comissão, se-

nador Aloysio Nunes (PSDB/SP), se 
prontificou a debater o assunto. "Essa 
comissão precisa se debruçar discutir 
o orçamento da defesa a sério", disse.
 Com o objetivo de sensibili-
zar os parlamentares com relação aos 
temas de Defesa, o ministro destacou o 
risco da mentalidade de que por ser um 
país pacífico, o Brasil pode dar menos 
importância ao setor. "Essa é uma per-
cepção equivocada, não podemos ser 
irresponsáveis, o quadro que aí está exi-
ge do nosso País uma atenção à Defesa. 
Como já dizia o Barão do Rio Branco, 
não se improvisam esquadras, assim 
como não se improvisam Exército nem 
Força Aérea", afirmou o ministro com-
plementando a famosa frase do chanceler.
 O ministro também falou so-
bre a questão da segurança na região de 
fronteira terrestre e sua relação com o 
aumento da violência nas grandes cida-
des, situação que acaba aumentando os 
pedidos por apoio das Forças Armadas 
em ações de Segurança Pública. Nesse 
contexto, o ministro fez um alerta para 
o risco dessa atuação de forma isolada. 
"Essa participação, se não for planeja-
da, é o mesmo que enxugar gelo", disse.
 Também participaram da au-
diência pública os Comandantes da 
Marinha, Almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira; da Aeronáutica, Briga-
deiro Nivaldo Luiz Rossato, o Chefe 
do Estado Maior do Exército, Gene-
ral Fernando Azevedo e o secretário 
de Produtos de Defesa, Flávio Basílio.
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Renan assegura a Jungmann apoio aos projetos do Ministério da Defesa e das Forças Armadas

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Poder Legislativo federal 
não faltará às demandas do Ministé-
rio da Defesa e das Forças Armadas. A 
afirmação foi feita em 24 de novembro 
pelo presidente do Congresso Nacio-
nal, Senador Renan Calheiros (PMDB-
-AL), durante audiência ao Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, em seu gabi-
nete no Senado Federal. “Você conte 
totalmente conosco”, assegurou Renan.
 Jungmann entregou ao pre-
sidente do Congresso três importan-
tes documentos para o segmento da 
Defesa Nacional. Tratam-se do Livro 
Branco da Defesa Nacional, da Políti-
ca Nacional de Defesa e da Estratégia 
Nacional de Defesa.  A cada quatro 
anos, os registros legais da Pasta pas-
sam por atualizações, e após aprovação 
da Presidência da República, chegam 
ao Congresso Nacional para análise.
 Acompanhado pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira; pelo Coman-
dante da Aeronáutica, Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato; pelo Chefe do 
Estado-Maior do Exército, General 
Fernando Azevedo Silva; Secretário 
Geral da Defesa, General Joaquim 
Silva e Luna; pelo Chefe de Assun-
tos Estratégicos do MD, Brigadeiro 
Alvani Silva; pelo Chefe de Gabine-
te, Ministro Alessandro Candeas, e 
pelo chefe da Assessoria Parlamen-
tar, General Marco Rosa, o ministro 
Jungmann percorreu os corredores 
do Senado até o gabinete de Renan.
 Na sala de audiência, as auto-
ridades se posicionaram para o encon-
tro com o presidente do Congresso. 
Renan entrou no local bastante sorri-
dente e comprimento a todos. Em se-
guida, recebeu do ministro Jungmann 
as explicações sobre a importância 
da cerimônia que marcou a entrega 
oficial dos três documentos. O minis-
tro contou também que esta semana 
se dedicou a participar de audiências 
públicas no Senado e na Câmara, e 
a conversar com os parlamentares.
 “Hoje estamos aqui para entre-
gar os documentos que são importantes 
para a Defesa Nacional. Pois eles dão 
o ruma segmento”, disse o ministro 
ao completar que quando ocupou uma 
cadeira na Câmara dos Deputados teve 

participação na elaboração na Política 
Nacional de Defesa sendo inclusive 
autor de emenda ao projeto para que 
estes documentos antes de entrarem em 
vigor por decreto do Presidente da Re-
pública seja analisado pelo Legislativo.
 O processo de atualização dos 
documentos de Defesa foi realizado 
por um comitê organizador composto 
por diversos órgãos do Governo Fe-
deral, como a Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional da Câ-
mara dos Deputados e os Ministérios 
da Defesa; Fazenda; Relações Exterio-
res; Ciência, Tecnologia e Informação; 
Planejamento, Orçamento e Gestão; 
Desenvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior; Integração; e Justiça.
 Após as atualizações, os arqui-
vos passaram pela análise de um Co-
mitê de Supervisão Estratégica e pela 
Casa Civil da Presidência da Repú-
blica. Agora, seguem para o Congres-
so Nacional para que, se aprovados, 
possam ser publicados em decreto.
 A Política Nacional de De-
fesa é o documento que estabelece 
o quê fazer, ou seja, quais são os ob-
jetivos nacionais de Defesa. Criada 
em 1996, teve sua primeira atualiza-
ção no ano de 2005. Em 2012, sofreu 
nova revisão, e, este ano, chega a sua 
terceira atualização. A nova versão da 
PND apresenta introdução, contexto 
(fundamentos, ambientes nacional e 
internacional), oito objetivos nacio-
nais de Defesa, e dois novos capítulos 
sobre a Concepção Política de Defesa.
 A Concepção Política de Defe-
sa adota os conceitos de Segurança e 
Defesa Nacional. Segurança, conside-

rada como percepção, é a condição que 
permite ao País a preservação da sobe-
rania e da integridade territorial, a reali-
zação dos interesses nacionais, livre de 
pressões e ameaças de qualquer nature-
za, e a garantia aos cidadãos do exercício 
dos direitos e deveres constitucionais.
 Defesa Nacional, dita como 
ação, é o conjunto de atitudes, me-
didas e ações do Estado, com ênfase 
na expressão militar, para a defesa do 
território, das águas jurisdicionais, da 
soberania e dos interesses nacionais 
contra ameaças preponderantemen-
te externas, potenciais ou manifestas.
 A Concepção de Política de 
Defesa estabelece que a paz e a esta-
bilidade nas relações internacionais 
exigem ações integradas nas esferas 
do Desenvolvimento (redução de de-
ficiências estruturais, viveiros para o 
surgimento de ameaças à soberania e 
ao bem-estar social); da Diplomacia 
(conjugação dos interesses conflitan-
tes de países); e de Defesa (dissuasão 
ou enfrentamento de ações hostis).
 O novo posicionamento da 
PND inclui, entre outras coisas, apoiar 
o multilateralismo no âmbito das rela-
ções internacionais; atuar sob a égide 
de organismos internacionais, visando 
o respaldo jurídico internacional e a 
legitimidade; apoiar as iniciativas para 
a eliminação total de armas químicas, 
biológicas, radiológicas e nucleares, nos 
termos do Tratado sobre a Não-Prolife-
ração de Armas Nucleares, ressalvando 
o direito ao uso da tecnologia para fins 
pacíficos (sem prejuízo a dissuasão).
 Também estabelece a necessi-
dade de se promover maior integração 

da região amazônica brasileira; busca 
a manutenção do Atlântico Sul como 
zona de paz e cooperação; e defende a 
exploração da Antártica somente para 
fins de pesquisa científica, com a preser-
vação do meio ambiente e sua manuten-
ção como patrimônio da humanidade.
 Os objetivos da PND di-
recionam a formulação da Estra-
tégia Nacional de Defesa, docu-
mento que estabelece as ações 
para a consecução dos objetivos.
 A Estratégia Nacional de De-
fesa define as diretrizes, ou seja, como 
executar na prática o que foi estabele-
cido pela PND. Criada em 2008, sofreu 
a primeira atualização em 2012, e, este 
ano, passou pela segunda revisão. O do-
cumento mostra que as capacidades na-
cionais de defesa são aquelas compostas 
por diferentes parcelas das expressões 
do poder nacional, por intermédio da 
participação coordenada e sinérgica de 
órgãos governamentais e de entes pri-
vados, orientados para a defesa e para a 
segurança em seu sentido mais amplo.
 As capacidades in-
cluem proteção, resposta ime-
diata, dissuasão, coordenação e 
controle, gestão da informação, mo-
bilidade estratégica e mobilização.
 Com a segunda atualiza-
ção, a END tem em sua estrutu-
ra introdução; concepção estra-
tégica de defesa; fundamentos, 
incluindo “ações de diplomacia” como 
novo item; e ações estratégicas de defesa.
 Criado em 2012, o Livro 
Branco de Defesa Nacional pas-
sa pela sua primeira atualização em 
2016. O documento é uma espécie de 
inventário das Forças Armadas com 
informações orçamentárias, cenário 
internacional, equipamentos bélicos, 
projetos estratégicos, entre outros.
 A revisão manteve a estrutura 
geral com seis capítulos, atualizou e 
padronizou os dados, direcionou o foco 
aos projetos estratégicos do Ministério 
da Defesa e das Forças Armadas, na 
transparência e simplificação dos da-
dos orçamentários, e suprimiu as listas 
de equipamentos das Forças (man-
tendo sua organização e articulação, 
com fotos ilustrativas no Capítulo III).
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Ministro da Defesa participa de debate na FIESP sobre o fortalecimento da indústria de defesa

Foto:  H
elcio N

agam
ine/Fiesp   

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, esteve, no dia 07 de no-
vembro, na Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (FIESP) para 
uma conversa sobre os avanços no 
âmbito do ministério para a indús-
tria de defesa. Segundo o ministro, 
o encontro teve por objetivo apre-
sentar aos empresários os temas de-
senvolvidos no âmbito da pasta nos 
últimos cinco meses de sua gestão.
 “Temos nos debruçado 
imensamente nesta pauta”, explicou 
Jungmann. Ele disse que o ministé-
rio tem atividades das mais diversas 
indo da Operação Carro Pipa, que 
leva água para quatro milhões de 
nordestinos, passando por ações em 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 
até mesmo as missões de paz.
 O ministro informou que as 
Forças Armadas brasileiras partici-
pam das missões sob liderança das 
Nações Unidas em função do pres-
tígio do país, como a capacidade 
de inserção diplomática e o desen-
volvimento tecnológico. “Para nós 
é importante o fortalecimento da 
base industrial de defesa”, afirmou.

 Reunião na FIESP
 Jungmann esteve em São 
Paulo para participar da reunião da 
COMDEFESA, ligado à FIESP no 
âmbito da indústria de defesa. O mi-
nistro foi recebido pelo presidente de 
federação, Paulo Skaf, que na aber-
tura da plenária destacou a impor-
tância de se fortalecer este segmen-
to. “Estou aqui porque tenho enorme 
interesse neste tema”, contou Skaf.
 Em seguida, o Secretário de 
Produtos de Defesa (SEPROD) do 

MD, Flávio Basílio, fez a apresenta-
ção sobre os avanços que estão em 
curso. Ele destacou a necessidade 
de ajustes, em especial, no marco 
regulatório. Segundo Basílio, é pre-
ciso que o país tenha uma estratégia 
comercial para a indústria de defesa.
 Para isso os adidos milita-
res vão ter “um papel importante 
na promoção comercial”. Basílio 
contou que é preciso produzir um 
catálogo de produtos para que as 
autoridades possam apresentar no 
exterior e, desta forma, alavancar as 
exportações dos produtos nacionais.
 Ele defendeu aproximação 
mais intensa com a Apex-Brasil, 
braço do governo na promoção co-
mercial no exterior. O secretário 
contou também sobre os Diálogos 
da Indústria de Defesa (DID), ini-
ciado mês passado com os Esta-
dos Unidos, e que em 2017 terá o 
incremento Brasil-Portugal e Bra-
sil- Colômbia. Estão em curso o 
agendamento destes diálogos com a 
França, o México e o Reino Unido.
 O secretário Flávio Basílio 
pediu que o empresários paulistas 
reservassem suas agendas para a 
LAAD 2017, uma das maiores feiras 
de segurança e defesa do mundo. Ela 
acontecerá entre os dias 04 e 07 de 
abril, no Riocentro, Rio de Janeiro.
 Após a apresentação do se-
cretário Basílio, os empresários fi-
zeram indagações. O ministro Jung-
mann enfatizou sobre a importância 
desta conversa com a classe empre-
sarial e o assunto será ampliado na 
próxima reunião, em janeiro de 2017.
 O Comandante da Mari-
nha, Almirante Eduardo Bacellar 

Leal Ferreira, o Comandante Mi-
litar do Sudeste, General Mauro 
Cid, bem como autoridades milita-

res e civis do Ministério da Defesa 
participaram da reunião na FIESP.

Defesa e Relações Exteriores buscam agenda 
comum e ampliação de parcerias

Foto: Tereza Sobreira/M
D

      

(MD ASCOM/ FM)

 Os ministros Raul Jung-
mann, da Defesa, e José Serra, das 
Relações Exteriores, deram início à 
definição de uma agenda comum en-
tre as duas pastas, com a ampliação 
de parcerias, em reunião ocorrida  no 
dia 10 de novembro. Participaram do 
encontro, realizado no Ministério da 
Defesa, os Comandantes do Exérci-
to, General Eduardo Villas Bôas, da 
Força Aérea Brasileira (FAB), Bri-
gadeiro Nivaldo Rossato, o Chefe do 
Estado Maior-Conjunto das Forças 
Armadas, Almirante Ademir Sobri-
nho, os secretários-gerais da Defe-
sa, General Joaquim Silva e Luna, 
e do Itamaraty, Embaixador Marcos 
Galvão, o presidente do Conselho 
Superior de Comércio Exterior da 
FIESP (CONSEX), Embaixador 
Rubens Barbosa, o presidente da 
Agência Brasileira de Promoção de 
Exportações e Investimentos (Apex-
Brasil), Embaixador Roberto Jagua-
ribe, além de subsecretários e chefes 
de departamento de várias áreas do 
Ministério das Relações Exteriores.
 Na ocasião, os comandan-
tes militares expuseram temas das 
Forças Armadas que têm conver-
gência com a agenda do Itamara-
ty, como a participação do Brasil 
em Missões de Paz da Organização 
das Nações Unidas (ONU), a coo-

peração em defesa na América do 
Sul, a segurança das fronteiras, os 
projetos estratégicos das Forças, 
o financiamento para a base in-
dustrial de defesa, a exportação de 
produtos de defesa e a cooperação 
militar internacional, entre outros.
 O Ministro da Defesa con-
siderou o encontro “histórico” e 
celebrou o fato de que, a partir 
de agora, os dois ministérios tra-
tarão de forma mais sistemáti-
ca assuntos da agenda comum.
 “São dois órgãos de Esta-
do, que representam a soberania do 
Brasil. Daqui, vamos tirar um me-
canismo de consulta permanente, no 
qual teremos essas duas pernas do 
Estado brasileiro atuando de forma 
mais conjugada, mais próxima, e, 
sobretudo, de acordo com os interes-
ses diplomáticos, de Defesa, econô-
micos e comerciais do Brasil”, disse.
 Também participaram do 
encontro o Secretário de Produtos 
de Defesa do Ministério da Defesa, 
Flávio Basilio, o Chefe de Assun-
tos Estratégicos, Brigadeiro Alva-
ni da Silva, o Chefe de Operações 
Conjuntas, General Claudio Mou-
ra, e, representando o Comandante 
da Marinha, o Chefe de Logística, 
Almirante Luiz Henrique Caroli.
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Fórum discute novos mecanismos de incentivo à indústria de defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 A utilização dos fundos 
constitucionais e a criação de mar-
cos regulatórios para impulsionar 
a indústria de defesa foram algu-
mas das propostas debatidas no 
dia 09 de novembro, durante a re-
alização do 7ª Fórum da Indústria 
de Defesa (FID), promovido pela 
Secretaria de Produtos de Defesa 
(Seprod). O objetivo do Fórum é 
ampliar a interação entre o Minis-
tério da Defesa (MD) e a indústria 
do setor. "As mudanças regulatórias 
que estamos propondo pretende dar 
maior objetividade, transparência e 
segurança jurídica para os empre-
sários do setor", disse o secretário 
da Seprod, Flávio Basilio, durante 
a abertura do evento em Brasília.
 De acordo com Basílio hou-
ve avanços nos últimos anos. "Mas, 
precisamos remodelar alguns as-
suntos para termos maior eficiên-
cia e aumento de emprego e renda. 
Particularmente, no que diz respeito 
a financiamentos, estamos discu-
tindo propostas para que os fun-
dos constitucionais possam finan-
ciar produtos de defesa", declarou.
 Para o secretário do MD e 
representantes de associações e fe-
derações de indústrias, o tema de-
fesa precisa ser melhor percebido 
pela sociedade. "Produto de defesa 
é algo muito mais amplo do que ar-
mamento - que responde dentro do 
setor por algo em torno dos 10% - 
ou simplesmente, uma questão mi-
litar. A indústria de defesa é de alta 
densidade tecnológica”, afirmou.
 Basílio afirmou que a pos-
sibilidade dos fundos constitucio-

nais financiarem produtos de defesa 
resolveria uma séria de problemas 
para o País. "Permite, por exemplo, 
a descentralização da produção in-
dustrial em direção às regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste, que é o ob-
jeto destes fundos constitucionais".
 Segundo Basílio a defesa 
gera uma série de externalidades 
ainda imperceptível pela população. 
"O Brasil é responsável por boa parte 
da segurança do Atlântico Sul. Cerca 
de 95% do nosso comércio exterior 
é feito por via marítima”, contou.
 Para ele, a capacidade dissu-
asória é importante para assegurar a 
tranquilidade e a paz no Atlântico 
Sul. Do contrário, pode resultar em 
aumento da pirataria e do contra-
bando. "Hoje, a Marinha do Brasil 
se faz presente, mas precisamos 
aumentar o investimento para que 
a frota de superfície fique sem-
pre pronta para o emprego", disse.
 A falta de fiscalização em 
águas marítimas pode trazer gra-
ves consequências para a econo-
mia do Brasil. "A insegurança no 
mar pode resultar no aumento do 
frete e do seguro marítimo, enca-
recendo a cesta de produtos dos 
brasileiros", comentou Basílio.
 Presente ao evento, o se-
cretário Nacional de Fundos e In-
centivos Fiscais, Djalma Bezerra 
Mello, afirmou que levará o assun-
to dos fundos constitucionais para 
ser discutido no âmbito do Mi-
nistério da Integração Nacional.

 Parcerias
 Outro tema debatido na sé-

tima edição do Fórum foi as par-
cerias público-privadas. Coube 
ao secretário de Articulação de 
Políticas Públicas da Secretaria-
-Executiva do Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) da 
Presidência da República, Henri-
que Amante, falar sobre o tema. 
 Amante explicou que o ce-
nário de restrição fiscal pode ser 
contornado com criatividade e 
convencimento junto ao decisor 
político. Ele citou o exemplo de 
um projeto bem sucedido na área 
de saneamento no estado do Rio 
de Janeiro, financiado pelo Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES).

 Perguntado pelos em-
presários sobre como apresentar 
projetos ao governo federal, ele 
esclareceu que as propostas são 
analisadas nos ministérios e agên-
cias públicas. Amante disse que o 
PPI coordena todo esse trabalho e 
facilita a parceria entre a adminis-
tração pública, os estados e muni-
cípios junto à iniciativa privada.
 Ainda participaram do Fó-
rum, o diretor do Departamento de 
Produtos de Defesa do MD, brigadei-
ro José Augusto Crepaldi Affonso, o 
diretor do Departamento de Ciência 
e Tecnologia Industrial do MD, ge-
neral Claudio Duarte de Moraes, 
além de autoridades civis e militares.



FOLHA MILITAR Novembro 2016 8

Forças Armadas do Brasil vão intensificar ações nas fronteiras 
com vizinhos sul-americanos

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 As Forças Armadas bra-
sileiras vão ter uma atuação mais 
frequente nos 16.886 quilômetros 
de fronteiras com os 10 países sul-
-americanos. Para isso, o Presidente 
Michel Temer assinou novo decreto 
em que estabelece o Programa de 
Proteção Integrada das Fronteiras. 
Para o Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, o modelo permitirá uma 
presença constante da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica numa fai-
xa de 150 quilômetros da fronteira.
 “As Forças Armadas tem 
competência legal para atuar pre-
ventivamente e repressivamente na 
faixa de fronteira, que é de 150 quilô-
metros. Essa singularidade, nós gos-
taríamos que deixasse de sê-lo, ou 
seja, que essa possibilidade pudes-
se ser estendida aos demais países, 
observando a soberania e o interes-
se de cada um”, contou o ministro.
 Jungmann disse que é im-
portante também que as Forças 
Armadas dos países vizinhos te-
nham o mesmo poder de polí-
cia. Isso permitiria que os gru-
pos criminosos não buscassem 
refúgios do outro lado da fronteira.
 Para mostrar que o governo 
brasileiro é atuante no combate ao 
crime transfronteiriço, o Presidente 
Temer comandou, em 16 de novem-

bro, reunião no Itamaraty na qual reu-
niu os principais ministros nas áreas 
de defesa, segurança e inteligência.
 Nesse encontro, Temer con-
vidou ministros e vice-ministros 
de países do Cone Sul, como Ar-
gentina, Paraguai, Bolívia, Chile e 
Uruguai. O objetivo foi estabele-
cer parcerias e incentivar a maior 
participação no que diz respeito as 
fronteiras. O presidente brasileiro 
abriu o encontro informando que 
sempre acompanhou as questões 
relacionadas ao tema. “As ame-
aças à segurança pública se tor-
nam crescentemente complexas 
e, cada vez mais, ultrapassam as 
fronteiras”, afirmou o presidente.
 Após assinar o decreto, Te-
mer deixou o local. Na parte seguin-
te do encontro, cada país pode fazer 
relato sobre problemas verificados 
na região fronteiriça.  O ministro 
Jungmann, durante a reunião, ex-
pôs a atuação das Forças Armadas 
no combate aos delitos transfron-
teiriços, no contexto dos países do 
Cone Sul. Segundo Jungmann, é 
preciso implementar acordos exis-
tentes, que não tem tido continui-
dade, como o acordo no âmbito no 
Mercosul, que permite ao Brasil dar 
andamento a uma percepção penal, 
criminal, desde que devidamente 

avisada e deferida entre os países.
 
     Mudanças na Operação Ágata
 Jungmann anunciou que 
a Operação Ágata, voltada para 
combater crimes transfronteiri-
ços e ambientais, passará por re-
formulação em 2017. A operação 
que era realizada uma vez por ano, 
tornando-se previsível, será de pe-
quena duração e fracionada durante 
o ano, tendo um caráter mais im-
previsível para o crime organizado.
 O governo brasileiro por 
meio do Ministério da Defesa de-
cidiu empregar a tecnologia israe-
lense de satélite de baixa altitude, 
que vai ser utilizado pela Defesa, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária 
Federal e Ibama na fronteira como 
uma grande ferramenta de repres-
são aos grupos criminosos. O sa-
télite tem uma resolução de até 50 
cm, o que torna mais fácil identifi-
car os alvos.  Além disso, o ministro 
afirmou que está à disposição para 
compartilhar com os parceiros dos 
países Cone Sul o Sistema Integra-
do de Monitoramento das Frontei-
ras (SISFRON), que inclui rada-
res, sinalização, o uso de VANT.
 No âmbito de controle de 
espaço aéreo, Jungmann acha im-
portante a ampliação do cadastro 
de aeronaves. “As aeronaves irre-
gulares, e que não são devidamen-
te registradas, são um dos vetores 
mais difíceis de serem controlados. 
Efetivamente, apresentam um risco, 
um perigo adicional, além de saber 
que boa parte do crime transfron-
teiriço, sobretudo em termos tráfico 
de drogas e armas tendem a passar 
pela via aérea”, afirmou o ministro.
 Ao final, há uma expecta-
tiva do ministério de constituir um 
grupo de trabalho voltado espe-
cificamente para implementação 
do tratado de comércio de armas e 
também dos acordos do Mercosul. 
“Fronteira não é barreira, fronteira 
não pode e nem deve ser barrei-
ra para o combate ao crime trans-
nacional”, ressaltou Jungmann.

Jungmann anunciou que a Operação Ágata passará por reformulação em 2017

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Jungmann visita o Líbano e fortalece cooperação em defesa com o Brasil

Foto: M
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(MD ASCOM/ FM)

 A visita do ministro Raul 
Jungmann a Beirute, em 04 de no-
vembro, fortaleceu a cooperação no 
setor de defesa entre Brasil e Líba-
no. Jungmann visitou o Líbano para 
homenagear os cinco anos da par-
ticipação do Brasil na Força-Tarefa 
Marítima das Nações Unidas (UNI-
FIL), em missão de paz naquele país.
 Em encontro com o Mi-
nistro da Defesa do Líbano, Samir 
Moqbel, Jungmann deu início às 
negociações do futuro acordo de 
defesa entre os dois países e o con-
vidou a visitar o Brasil em 2017. 
Por sua vez, Moqbel destacou a im-
portância da cooperação no âmbito 
das escolas militares e as recentes 
aquisições de aviões Super Tuca-
no e carros de combate Guarani.
 Em seguida, o ministro 
Jungmann se reuniu com o Coman-
dante das Forças Armadas libane-
sas, General Jean Kahwaji, quan-
do recebeu os agradecimentos pela 
participação da Marinha do Brasil 
na missão de paz das ONU. Kahwa-
ji destacou o treinamento e a assis-
tência mútua entre as Forças navais 
do Brasil e do Líbano e sugeriu que 
a cooperação também fosse feita 
com o Exército e a Aeronáutica.

 Força-Tarefa Marítima 
 No dia 02 de novembro, o 
ministro Jungmann participou da 
cerimônia em comemoração aos 
cinco anos da participação da Ma-
rinha do Brasil na Força-Tarefa 
Marítima UNIFIL. “Há cinco anos 
o Brasil assumiu o comando da 

primeira Força-Tarefa Marítima a 
integrar uma operação de paz na 
história das Nações Unidas. É uma 
enorme satisfação estar aqui, a bor-
do da Fragata Liberal, para cele-
brar esse lustro”, disse em discurso.
 E acrescentou: “Criada há 
dez anos com a missão de patrulhar 
a costa libanesa, evitar a entrada 
ilegal de armas no país e contribuir 
para o adestramento da Marinha do 
Líbano, a Força-Tarefa Marítima 
soma esforços com os demais com-
ponentes militares e civis da Força 
Interina das Nações Unidas no Lí-
bano, a UNIFIL, em prol da manu-
tenção da estabilidade na região”.
 Segundo Jungmann, em 
2011, “após os primeiros cinco 
anos de operação da Força-Tarefa, 
elevamos o nível de nossa con-
tribuição para o esforço de paz da 
ONU e de nossa responsabilidade 
perante a comunidade internacio-
nal ao assumir o comando des-
se importante e inédito esforço”.
 Nestes cinco anos, seis al-
mirantes brasileiros exerceram o 
cargo de Comandante da Força e 
vários de navios brasileiros já atu-
aram como seu capitania, alguns 
por até três missões intercaladas, 
como é o caso da Fragata Liberal.
 “O Brasil tem mantido a li-
derança da Força-Tarefa Marítima 
da UNIFIL não apenas por causa 
da eficiência com que nosso pesso-
al vem desempenhando suas ativi-
dades, mas também por não haver 
qualquer restrição ao exercício des-
sa liderança por parte da ONU ou 

de quaisquer dos partidos envolvi-
dos no processo de paz”, assinalou.
 Ainda no discurso, Jung-
mann contou que “em tempos de 
instabilidade geopolítica e incer-
teza do ponto de vista da seguran-
ça internacional, torna-se espe-
cialmente importante o esforço de 
colocar-se no lugar do outro e de 
cultivar princípios como a solução 
pacífica de conflitos, que funda-
mentam as Nações Unidas desde 
sua criação e que também nor-
teiam a atuação externa do Brasil”.
 O ministro lembrou o epi-
sódio ocorrido em setembro 2015, 
“em que a corajosa Corveta Barro-
so resgatou 220 refugiados no Mar 
Mediterrâneo, é um bom exem-
plo para ilustrar a maneira como 
o Brasil busca aliar o cumprimen-
to diligente do dever à empatia 

no trato com a população local”.
 Ao concluir o discurso, 
Jungmann ressaltou que via “como 
significativo que estejamos nos 
conveses dessa Fragata, a Liberal, 
que, assim como suas outras cinco 
irmãs gêmeas, conta com milhares 
de dias de mar navegados em todos 
os oceanos e sob todas as condições 
atmosféricas. Esta mesma fragata, 
que possui sistemas de armas de 
elevado poder destrutivo, cumpre, 
aqui, uma nobilíssima missão, que 
se amalgama à raiz de seu nome: 
apoio à liberdade e à paz. Dirijo o 
meu ‘Muito obrigado!’ à Liberal e 
a todos os navios da invicta Mari-
nha do Brasil, em nome do povo 
brasileiro, dos irmãos libaneses e 
dos países integrantes da Força-
-Tarefa Marítima da UNIFIL”.
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Chile quer aprofundar intercâmbio 
na área de defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

     

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, recebeu no dia 
06 de outubro o embaixador do 
Chile no Brasil, Jaime Gazmuri 
Mujica. Na audiência, o embai-
xador chileno demonstrou inte-
resse em aprofundar as relações 
bilaterais em indústria de defesa.
 “Queremos aprimorar essas 
relações e o tema da indústria militar 
é de nosso interesse. Gostaríamos de 
ampliar a colaboração na área técni-
ca”, afirmou o embaixador chileno.
 Mujica disse que teve ex-
periências positivas quando visitou 
as Forças Armadas brasileiras. Na 
oportunidade, ele conheceu melhor a 
tecnologia utilizada nos submarinos 
da Marinha do Brasil, no Exército 
conversou sobre a parte de indústria 
militar terrestre, e na Força Aérea, 
o embaixador pode aprofundar me-
lhor sobre os projetos da Embraer.

 “Do ponto de vista políti-
co, temos muito interesse em um 
mecanismo que acordamos, que 
é o 2+2, que são reuniões periódi-
cas entre os ministros de Relações 
Exteriores e de Defesa dos dois 
países. É uma instância de natu-
reza bem estratégica na área de 
defesa e concordamos em iniciar 
esse mecanismo, este ano, com o 
Brasil”, acrescentou o embaixador.
 De acordo com Jungmann, a 
reunião foi proveitosa e terá desdo-
bramentos. "Quero dizer que a res-
posta é positiva e vamos dar segui-
mento a esse encontro, que foi rico e 
interessante. Já na próxima semana, 
vamos tratar disso quando teremos 
uma bilateral com o ministro da De-
fesa do Chile. Com relação ao meca-
nismo 2+2, nós iremos dar agilida-
de”, afirmou o ministro Jungmann.

Bolívia tem interesse em adquirir 
aviões Super Tucano

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, recebeu no dia 17 de 
novembro o seu homólogo da Bo-
lívia, ministro Reymi Luis Ferreira 
Justiniano, com o objetivo de estrei-
tar relações bilaterais e cooperações 
entre os dois países. No encontro, 
o ministro Reymi Justiniano dis-
se que seu país tem interesse em 
acordos comerciais com o Brasil, 
especialmente, na compra de avi-
ões Super Tucano, cooperação para 
o combate de ilícitos na fronteira 
e aquisição de viaturas blindadas 
revitalizadas do modelo Cascavel.
 Para o ministro Raul Jung-
mann, as parcerias são muito bem-
-vindas e reforçam o compromisso 
do Brasil e da Bolívia no combate 
aos crimes transfronteiriços. "A Bo-
lívia é um país irmão com que temos 
uma excelente relação e a coopera-
ção é importante para a segurança 
das fronteiras", enfatizou o ministro.
 Jungmann aproveitou a opor-
tunidade para convidar o colega bo-

liviano para conhecer as instalações 
da unidade da Embraer, em Gavião 
Peixoto, no interior de São Paulo, 
onde são produzidos o Super Tuca-
no e também o cargueiro KC-390.
 Acompanhado do embai-
xador da Bolívia no Brasil, José 
Kinn Franco, o ministro Reymi 
ainda ressaltou que outras par-
cerias em demais áreas podem 
ser firmadas entre os dois países.
 Ambos ministros lembra-
ram do encontro com os países 
do Cone Sul, ocorrido ontem no 
Itamaraty, onde foram discuti-
das parcerias e ações para inten-
sificar a segurança nas fronteiras.
 Participaram ainda da reu-
nião no Ministério da Defesa, o 
secretário de Produtos de Defesa, 
Flávio Basilio; o chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, almirante Ademir Sobrinho; e 
o chefe de Assuntos Estratégicos, 
brigadeiro Alvani Adão da Silva. 

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Brasil e Cabo Verde firmam acordo-quadro 
em cooperação no setor de defesa

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Brasil e Cabo Verde vão 
aprofundar as relações no âmbi-
to da defesa. Para isso, o ministro 
Raul Jungmann assinou, junto com 
o colega cabo-verdiano Luís Fili-
pe Tavares, acordo-quadro de co-
operação entre os dois países. No 
dia 20 de outubro, Jungmann, re-
presentando o Presidente Michel 
Temer, participou de cerimônia 
de posse do Presidente de Cabo 
Verde, Jorge Carlos Fonseca.
 Para o ministro brasileiro, o 
acordo firmado “assenta-se sobre a 
base desse robusto relacionamento 
bilateral”. E acrescentou: “Trata-
-se de um documento que acres-
centa, ao florescente intercâmbio 
bilateral já existente, algumas ên-
fases importantes, como por exem-
plo, as que incidem sobre as áreas 
de pesquisa e desenvolvimento, 
de apoio logístico, de aquisição 
de produtos e serviços de defesa, 
experiências em operações inter-
nacionais de manutenção de paz, 
treinamento e instrução militar e 
exercícios militares conjuntos”.
 Ainda no discurso, o minis-
tro diz estar ciente da “importância 
deste momento histórico, que con-
sagra o vigor e a plena maturidade 
de uma democracia exemplar”. De 
acordo com Jungmann, “nas recen-
tes eleições presidenciais, e a exem-
plo de todas as disputas eleitorais 
que se sucederam em seus 41 anos 
como país independente, Cabo Ver-
de reafirmou-se como modelo de es-
tabilidade institucional e de inabalá-
vel vigência do Estado de Direito”.
 O ministro disse também 
que o Presidente Temer pediu que 

transmitisse “aos nossos amigos 
cabo-verdianos a expressão da im-
portância por ele atribuída a este 
país irmão, não apenas por conta 
de sua impecável trajetória demo-
crática, mas também de sua es-
tatura como nação e como ponto 
de encontro entre três continen-
tes: África, Europa e América”.  
 O ministro disse que para 
permitir o desenvolvimento de uma 
“rica agenda”, o Ministério da De-
fesa conta com uma representação 
em Cabo Verde, “que estimo ser 
condizente com o grau de maturi-
dade das nossas relações no campo 
da defesa”.  No segundo semestre 
de 2013, foi aberto em Praia, capi-
tal cabo-verdiana, uma missão na-
val brasileira. Também em Praia, 
abriram-se a Aditância de Defesa 
da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica. Em seguida, a missão naval 
brasileira foi transferida para a cida-
de do Mindelo.
 “Nos últimos anos, uma 
sucessão de eventos de alto nível 
vem projetando a cooperação da 
defesa ao patamar mais elevado da 
agenda bilateral”, disse Jugmann.
 O ministro afirmou que 
a prova deste estreitamento en-
tre Brasil e Cabo Verde pode ser 
constatada na “intensa troca de vi-
sitas oficiais de nossos respectivos 
antecessores”. E, para coroar este 
ciclo, o ministro brasileiro con-
vidou o colega Luís Filipe Tava-
res a visitar o Brasil. A cerimônia 
aconteceu no Palácio do Governo. 
 À tarde, o ministro 
compareceu à posse do Presi-
dente Jorge Carlos Fonseca.

Delegações do Brasil e da França tratam 
de cooperação e projetos estratégicos

Foto:  Tereza Sobreira/M
D

      

(MD ASCOM/ FM)

 A cooperação entre o Bra-
sil e a França foi pauta na XI Reu-
nião do Grupo de Trabalho Con-
junto (GTC) realizado nos dias 
04 e 05 de outubro, no Ministério 
da Defesa. Durante o encontro, os 
membros das delegações brasilei-
ra e francesa examinaram a possi-
bilidade de colaboração em várias 
áreas: Ciência e Tecnologia, Naval, 
Terrestre, Espacial, entre outras.
 Na abertura do evento, o 
subchefe de Assuntos Internacionais 
(SCAI), Brigadeiro Jair Gomes da 
Costa Santos, definiu que a parceria 
com a França tem caráter estratégi-
co. “Nossa aliança é de alto nível e 
esse compromisso se desdobra em 
todos os possíveis campos da De-
fesa. Os desafios são grandes, en-
tretanto, os laços que unem nossos 
países nos motivam a empreender 
os esforços necessários à constru-
ção dos mais diversos entendimen-
tos”, destacou o Brigadeiro Santos.
 Na ocasião, entre os vários 
assuntos discutidos, a delegação 
francesa destacou o interesse em 
continuar cooperando com o Brasil 
no Programa Estratégico de Siste-
mas Espaciais (PESE) – que visa 
desenvolver a capacitação em ge-
renciamento de projetos na área.
“O nosso país está disponível para 
receber o Brasil, a fim de prosse-

guir com a cooperação. Estamos 
dispostos a colaborar nos aspectos 
que envolvam a implementação, 
gestão e operação de sistemas sate-
litais”, ressaltou o co-presidente in-
terino do GTC, general engenheiro 
de armamento, Hubert L’Ebraly ao 
recordar que, em 2015, a delegação 
brasileira teve a oportunidade de 
conhecer o Comando Conjunto Es-
pacial da França (Commandement 
Interarmées de L'espace - CIE).
 O interesse mútuo de coo-
peração na área de Ciência e Tec-
nologia também foi amplamente 
debatido durante a reunião do GTC.
 Além dos entendimentos de 
cooperação, os participantes tam-
bém fizeram um balanço das ações 
realizadas em prol da Defesa dos 
dois países, desde a X Reunião do 
GTC. Como exemplo, o Seminá-
rio de Indústria Naval, ocorrido em 
maio deste ano, e a continuidade da 
disposição do Brasil para atender o 
interesse da França em executar tes-
te de enlace entre estações terrestres 
do Syracuse (conexão entre a Fran-
ça Metropolitana e a Guiana Fran-
cesa) e o Sistema de Comunicações 
Militares por Satélite (SISCOMIS).
A próxima Reunião do GTC 
está prevista para ocorrer no 2º 
semestre de 2017, na França.
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 Na noite de 27 de outubro 
de 2016, no auditório do GBO-
EX, a Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de Guerra 
(ADESG), através da sua Delegacia 
no Rio Grande do Sul, juntamen-
te com a Faculdade Luterana São 
Marcos, de Alvorada, realizou a 
Sessão Solene de Encerramento do 
52º Curso de Extensão em Política, 
Estratégia e Gestão (CEPEG), de 
Porto Alegre, composto de 18 alunos. 
Diversas autoridades prestigiaram o 
evento, entre as quais o Dr Everton 
Marc, Delegado da ADESG/RS, o 
General de Brigada Res Edison de 
Oliveira Goularte – ex-Secretário 
de Segurança Pública do RS, o Cel 
Cav Mário Andreúzza, Chefe do
Núcleo de Estudos Estratégicos do 
CMS, o Dr Clovis Roberto Frainer,
Superintendente da ABIN/RS, o Dr 
Renato Barenho, Diretor Adminis-
trativo do GBOEX, o Cel Res Luiz 
Ernani Caminha Giorgis, presiden-
te da Academia de História Militar 
Terrestre no RS, o Dr Júlio Teixei-
ra, presidente da LDN no RS, o Dr 
Mário Bertoni, representante da 
ADESG/RS em Vacaria, o Dr Gui-
lherme Tedesco Zanchi, represen-
tante da ADESG/RS em Caxias do 
Sul, o Dr Vitor Mário Scipioni Chie-
sa e Cândido Telmo Gil, da Repre-
sentação de Caxias do Sul, Cel Hélio  
Lourenço Ceratti, ex-Delegado da 
ADESG/RS, Cel Cav Res Vander-
ley Corrêa de Morais, da POUPEX 
no RS, o Delegado de Polícia Civil 
Thiago Solon Gonçalves Albeche, 
representando do Secretário de Se-
gurança Cezar Schirmer, o Cel BM
Res Marcos Paulo Beck, vice-
-presidente da Associação dos Ofi-
ciais da Brigada Militar, o Ten R/2 
Carlos Augusto Santiago Nobre, 
presidente da Associação dos Ofi-
ciais R/2 do RS, o Dr João Carlos 
Kern, presidente do Conselho Fis-
cal da ADESG/RS, o Cel Ex Res 
Rogério Petry de Abreu, Diretor do 
CEPEG, Ten Cel EB Adeilza Assis 
Costa, Diretora-Adjunta do CEPEG 
e o Cel Art Res Luis Mário Rossi 

Machado, Assessor da ADESG/RS.
 Na sequência do evento, 
os novos adesguianos receberam 
seus diplomas, um da ADESG e 
outro de extensão universitária da 
Faculdade Luterana São Marcos.

 A oradora da turma foi a alu-
na Fabíola Esteves Barreiro Mara-
biza (Advogada) que destacou em 
seu pronunciamento o convívio e a 
camaradagem estabelecida durante 
o curso. Enfatizou positivamente 
as visitas institucionais realizadas 
e a viagem de estudos, bem como 
a importância do curso para o en-
riquecimento cultural dos alunos, 
com destaque para o aprendizado 
e aplicação do método de plane-

jamento estratégico da ESG e as 
questões conjunturais relacionadas 
com temas estratégicos e gestão. 
Finalizou afirmando da importância 
do curso realizado no contexto de 
conhecimentos necessários numa 
sociedade em desenvolvimento.
 O aluno, 2º Ten FAB 
Igor Rezende Quintal, presi-
dente da Turma 52, entregou 
ao Delegado da ADESG/RS, 
Dr Everton Marc, em nome dos
formandos, uma placa com o 
nome de todos os concludentes 
que será afixada na sede da As-
sociação em Porto Alegre. Tam-
bém fez a entrega de outra pla-
ca a homenageada da Turma 52, 

Solenidade de Formatura do 52º CEPE/CEPEG/16 de Porto Alegre

Emp. Lena Maria Borges Martins. 
O Diretor do CEPE/CEPEG, Cel 

Inf R/1 Rogério Petry de Abreu em 
sua alocução ressaltou as caracterís-
ticas do Curso, seu aspecto civil e 
das oportunidades dadas aos alunos, 
que qualifica um conteúdo que não 
se encontra no currículo tradicional, 
mas que muito poderá contribuir no 
futuro para a carreira profissional do 
aluno. Enfatizou que na realidade 
contemporânea, urgente se tornam 
os conhecimentos da conjuntura 
social, política, econômica, militar, 
científica e tecnológica para a reali-
zação de qualquer trabalho êxitoso.

 Encerrando a solenidade, o 
Delegado da ADESG/RS, Dr Ever-
ton Marc, em seu pronunciamento, 
ressaltou a parceria com a Faculda-
de São Marcos, uma organização de 
ensino com fundamento na doutrina 
luterana, nascida no ano de 1517, 
com mais de 100 anos de existência 
no Brasil, vinculada a Igreja Evan-
gélica Luterana do Brasil – IELB, 
que sempre defendeu e praticou a fi-
losofia de Lutero, que dizia: “a coi-
sa mais próxima da Igreja deve ser a
Escola”.

 Dirigindo-se aos forman-
dos, disse que ao longo do curso 
lhes foram proporcionadas informa-
ções de todas as áreas que compõem 
e integram uma sociedade pluralis-
ta, democrática e complexa como a 
brasileira, que pressupõe honestida-
de intelectual, firmeza de convic-
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Instituto Brasileiro de Estudos de Defesa Pandiá 
Calógeras firma parceria com UnB

Foto: Tereza Sobreira / M
D

Foto: AD
ESG
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(MD ASCOM/ FM)

 O Instituto Brasileiro de Es-
tudos de Defesa Pandiá Calógeras 
(IBED), do Ministério da Defesa, 
firmou uma parceria com a Facul-
dade de Economia, Administração 
e Contabilidade da Universidade 
de Brasília (UnB) para a realiza-
ção de um curso de mestrado pro-
fissionalizante em “Economia de 
Defesa”. A cerimônia de apresen-
tação da parceria ocorreu na tarde 
do dia 09 de novembro, no MD.
 Com o quarto maior orça-
mento do Poder Executivo, o Mi-
nistério conta com uma indústria 
de defesa atuante. Isso foi lembra-
do pelo ministro Raul Jungmann 
durante a reunião como sendo fa-
tor importante para se pensar uma 
economia de defesa. “O MD é, pos-
sivelmente, o maior comprador de 
tecnologia do país. O teor e a com-
plexidade do avanço tecnológico o 
colocam na fronteira de inovação e 
produtividade o que é um aspecto 
benéfico para a economia. A dimen-
são da parceria que estamos fazendo 
é, sem sobra de dúvida, extraordiná-
ria”, ressaltou o ministro Jungmann.
 O objetivo do curso é capa-
citar civis e militares da área para 
atuarem em assuntos econômicos 
de Defesa, tais como, regulação, 
finanças e gestão de recursos es-
cassos. “Essa capacitação pode 
também servir como ponto de ori-
gem para avanços em pesquisas e 
inovações nos temas contemplados. 
Vale observar ainda, que o mestrado 
também visa gerar um maior grau 
de confiança e entendimento mú-
tuo entre atuais e futuras lideranças 
técnicas do continente sul-america-
no, no campo da Defesa”, ressal-

tou Matheus Azevedo, especialis-
ta em Políticas Públicas do IBED.
 Durante o evento, o che-
fe do Departamento de economia 
da UnB, professor doutor Roberto 
Ellery Júnior, destacou a impor-
tância do programa que, segundo 
ele, irá contribuir não só com a De-
fesa, mas também com o País. “O 
programa tem várias dimensões 
como, por exemplo, a relação da 
Defesa com a burocracia do Estado 
e com a política industrial do Bra-
sil e a capacitação dos técnicos do 
Ministério da Defesa”, explicou.
 Participaram da cerimô-
nia o diretor do IBED, Demétrio 
Oliveira, a representante da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), Priscilla Lelis, e o Briga-
deiro Delano Menezes, Diretor 
do campus da ESG em Brasília.

 Como participar
 Com foco em Economia 
de Defesa, o programa será aberto 
a civis e militares. Serão três eta-
pas de seleção: submissão de um 
projeto de pesquisa, prova escri-
ta e avaliação curricular. Também 
contará para pontuação a experi-
ência comprovada de atuação no 
Ministério da Defesa. O início das 
aulas está previsto para o primeiro 
semestre letivo de do próximo ano.
 No total, serão ofertadas 35 
vagas das quais 30 ao público ex-
terno e cinco destinadas aos inte-
grantes das Forças Armadas e do 
MD. A previsão é que o edital do 
processo seletivo seja divulgado no 
Diário Oficial da União entre de-
zembro de 2016 e janeiro de 2017.

ções e sentido de história. Ou seja, 
uma visão liberta de preconceitos e 
de aspectos ideológicos e que para 
colher bons frutos, em qualquer 
área, e tornar-se referência no se-
tor que atua, devesse ter em conta 
um bom e preparado planejamento 
estratégico e uma adequada gestão.
Aproveitou a oportunidade para 
agradecer a presença das autorida-
des presentes ou representadas, o 
apoio e a atenção para a realização 
das atividades da Delegacia no ano 
de 2016 por parte do GBOEX, que  
proporcionou toda a logística ne-
cessária para as realizações da 
ADESG; dos camaradas da Comis-
são Executiva e do CEPEG, espe-
cialmente na pessoa do seu Diretor 
o Cel Rogério Petry de Abreu, dos 
nossos apoiadores, como o Coman-
do Militar do Sul (3ºRCGd e 19º 
BIMTz), o V COMAR, do 5º DN, 
através da Capitania dos Portos de 

Porto Alegre, o Grupo GERDAU, 
o CIEE, a GENIUS Informática, a 
Empresa Construtora Ernesto Wo-
ebcke, a Óptica Ronaldo Abreu, 
a LATO – Marketing & Política, 
dos palestrantes, das empresas que 
viabilizaram nossas visitas as suas 
instalações, como a INFRAERO, 
a CMPC – Celulose Riograndense 
e ao Grupo GERDAU e tantos ou-
tros, além dos novos adesguianos 
que, pela sua disciplina e dedicação, 
possibilitaram o sucesso do Curso.
Finalizando, desejou felicidades a 
turma de novos adesguianos e que 
todos tenham em mente o lema da 
ADESG: “Cor Unum et Anima 
Una pro Brasília”, ou seja, “Um co-
ração e uma só alma pelo Brasil".
Após a solenidade, foi servido um 
coquetel para as autoridades pre-
sentes, novos adesguianos e con-
vidados, que contou com a pre-
sença de cerca de 100 pessoas.

(ADESG/RS ASCOM/ FM)
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Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará 
comemora o Dia do Mestre

Base Naval de Aratu forma 
184 Marinheiros Recrutas

 No dia 21 de outubro, a Es-
cola de Aprendizes-Marinheiros do 
Ceará (EAMCE) realizou uma ce-
rimônia militar alusiva ao Dia do 
Mestre, com a entrega de prêmios 
aos professores e instrutores agra-
ciados, que se destacaram no exer-
cício da docência no ano de 2016 
com os seguintes títulos: Professor 
Padrão; Instrutor Padrão (oficial 
da reserva e da ativa); Instrutor Pa-
drão (praça da reserva e da ativa) e 
Oficial-RM2 Padrão da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Ceará.
 Os agraciados, selecionados 
por meio de avaliações realizadas 
pelo Corpo Discente e Docente da 
EAMCE, foram os seguintes: ser-

 A Base Naval de Ara-
tu (BNA) realizou, no dia 27 de 
outubro, a cerimônia militar de 
juramento à Bandeira Nacio-
nal dos 184 novos Marinhei-
ros Recrutas da turma II-2016.
 O evento foi presidido pelo 
Comandante do 2º Distrito Na-
val (2ºDN), Vice-Almirante Cláu-
dio Portugal de Viveiros, e contou 
com a leitura da Ordem do Dia do 
Comandante da BNA, Capitão de 
Mar e Guerra Marcio Tadeu Fran-
cisco das Neves. Logo em seguida, 

vidora civil Kênia Queiroz Caval-
cante, Capitão de Corveta (RM1) 
Osevan Siqueira de Moraes, Pri-
meiro-Tenente (CN) Aryson An-
tônio da Costa Paiva, Suboficial 
(RM1-SI) Cosme Luiz Pereira 
de Lima, Segundo-Sargento (EP) 
Hermerson Antônio Lira de Sou-
za e Primeiro-Tenente (RM2-T) 
Débora Taíse Araújo de Lucena.
  Houve, ainda, uma con-
fraternização para todos os do-
centes, no auditório da EAMCE, 
ao som da Banda “Navegar”, con-
junto musical formado por alunos 
da Escola de Aprendizes-Mari-
nheiros do Ceará, que encerrou 
as comemorações alusivas à data.

foi realizado um desfile em conti-
nência ao Comandante do 2ºDN e 
entrega de prêmios aos primeiros 
colocados no curso de formação.
 Após três meses de inten-
sos treinamentos físicos e instrução 
militar naval na Escola de Forma-
ção de Reservistas Navais (EFRN) 
da BNA, alicerçados em uma for-
mação baseada nos princípios da 
hierarquia e disciplina, os novos 
Marinheiros Recrutas estão prontos 
para servir à Marinha e ao Brasil.
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Comandante da EAMCE entregando o prêmio ao Capitão de Corveta (RM1) Osevan

Oficiais e professores no palanque

Descerramento da placa alusiva à reedição do I Raid da Aviação Naval
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Esquadra comemora 194 anos

 No dia 10 de novembro, 
foram realizadas as cerimônias re-
ligiosas e militar alusivas ao 194º 
aniversário da Esquadra. O even-
to ocorreu no ginásio da Base Na-
val do Rio de Janeiro (BNRJ), no 
Complexo Naval de Mocanguê. A 
missa foi celebrada pelo Encarre-
gado da Assistência Religiosa da 
Esquadra, Capitão de Fragata (CN) 
Odécio Lima de Souza. Em segui-
da, foi realizada a cerimônia mili-
tar, onde foram lidas a mensagem 
do Comandante de Operações Na-
vais, Almirante de Esquadra Ser-
gio Roberto Fernandes dos Santos, 
e a Ordem do Dia do Comandan-
te em Chefe da Esquadra, Vice-
-Almirante Celso Luiz Nazareth.
 Também estiveram presen-
tes nas cerimônias, o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 

Eduardo Bacellar Leal Ferreira; os 
ex-ministros da Marinha, Almiran-
tes de Esquadra Alfredo Karam e 
Mauro Cesar Rodrigues Pereira; o 
ex-ministro Chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas, Almirante de 
Esquadra Arnaldo Leite Pereira; os 
ex-comandantes da Marinha, Al-
mirantes de Esquadra Roberto de 
Guimarães Carvalho e Julio Soares 
de Moura Neto; o Chefe do Estado-
-Maior da Armada, Almirante de 
Esquadra Airton Teixeira Pinho Fi-
lho; os membros do Almirantado; os 
ex-Comandantes em Chefe da Es-
quadra; dentre outras autoridades.
 Os militares, que participa-
ram dos tradicionais concursos de 
fotografias, trabalhos marinheiros 
e da logomarca vencedora, foram 
premiados após a cerimônia militar.

Foto: C
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Escola Naval realiza passagem da Comodoria

 Na tarde do dia 24 de ou-
tubro, o Grêmio de Vela da Escola 
Naval (GVEN) realizou a cerimô-
nia de passagem da Comodoria. O 
evento oficializou a transferência 
dos cargos de comodoro, vice-co-
modoro e da Diretoria do GVEN, 
além dos Comandantes dos Velei-
ros Oceânicos, dos Comandantes 
de Flotilha, bem como dos encarre-
gados das equipes de Remo Olím-
pico, Remo Escaler e Canoagem.
 Anualmente, a Comodoria 
do GVEN é presidida por um as-
pirante eleito pela turma por meio 
de votação. Um dos critérios para 
a escolha é a pontuação alcança-
da em treinos e competições de 
Vela. Este ano, o aspirante Ma-

rins foi empossado Comodoro e 
ficará à frente do GVEN em 2017.
 Na cerimônia, ocorreu a 
condecoração e elevação de grau 
daqueles que se destacaram e con-
tribuíram significativamente para as 
atividades da Vela na Escola Naval 
e no Brasil. De acordo com o regu-
lamento da ordem dos veleiros, a 
elevação de grau ocorre quando são 
alcançadas as seguintes pontuações: 
Marinheiro (100 pontos), Patrão 
(120 pontos) e Capitão (150 pontos).
 O evento foi seguido de 
confraternização no pátio do Depar-
tamento de Formação Marinheira, 
onde os aspirantes puderam trocar 
experiências com os convidados.
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Capitão-Tenente Souza (D) condecorando o aspirante do GVEN

Condecoração da Ordem dos Veleiros, Grau Marinheiro
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Comandante da Marinha do Líbano 
visita COMCONTRAM

Corpo de Saúde da Marinha celebra 
seu 167º aniversário

 Em 09 de novembro, o 
Comando do Controle Naval do 
Tráfego Marítimo (COMCON-
TRAM) recebeu a visita do Co-
mandante da Marinha do Líbano, 
Contra-Almirante Majed Alwan.
 O Comandante do 
COMCONTRAM, Capitão de Mar 
e Guerra Paulo Renato Rohwer 
Santos, realizou uma apresentação 
sobre o Sistema de Informações So-

 Em 05 de novembro, cele-
braram-se os 167 anos de criação do 
Corpo de Saúde da Marinha (CSM). 
A data é uma homenagem ao Ci-
rurgião-Mor da Armada e primeiro 
chefe da Saúde Naval, Doutor Joa-
quim Cândido Soares de Meirelles.
 No dia 27 de outubro, deu-
-se início aos eventos alusivos 
à data, com a realização de uma 
apresentação do Diretor de Saú-
de da Marinha, Vice-Almirante 
(Md) Sérgio Pereira, aos oficiais 
da Reserva do CSM, em atenção 
ao projeto “Saudando a Reserva”. 
O evento foi realizado no auditório 
do Hospital Naval Marcílio Dias.
 Em continuidade, a Direto-
ria de Saúde da Marinha promoveu, 
nos dias, 07, 08 e 09 de novembro, 
no mesmo auditório, a Reunião dos 
Diretores de Organizações Militares 
(OM) de Saúde da Marinha, quando 
foram apresentados por seus titula-
res temas atinentes aos mecanismos 
de controle das despesas em orga-
nizações de saúde extra-MB, cons-
tituindo-se em relevante oportuni-
dade para a troca de experiências, 
favorecendo o aprimoramento e a 
disseminação de boas práticas exe-
cutadas pelas OM da área de Saúde.
 No dia 11 de novembro, fo-
ram realizados, no HNMD, o culto 

bre o Tráfego Marítimo, com enfo-
que na importância do compartilha-
mento de dados para a formação da 
Consciência Situacional Marítima.
 A visita foi uma oportuni-
dade de estreitar os laços de ami-
zade entre as duas Marinhas e de 
incrementar o intercâmbio de in-
formações no âmbito do Contro-
le Naval do Tráfego Marítimo.

ecumênico e a cerimônia militar 
presidida pelo Chefe do Estado-
-Maior da Armada, Almirante de 
Esquadra Airton Teixeira Pinho Fi-
lho. Foi realizada a aposição floral 
junto ao busto do Cirurgião-Mor da 
Armada Imperial, Doutor Joaquim 
Cândido Soares de Meirelles, Pa-
trono do CSM. Na oportunidade, 
procedeu-se a outorga do “Diploma 
de Honra ao Mérito de Saúde” ao 
Secretário-Geral da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Liseo Zampronio, 
aos Ex-Diretores-Gerais do Pessoal 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
(Refº) Rayder Alencar da Silveira, 
Almirante de Esquadra (Refº) Julio 
Saboya de Araujo Jorge, Almirante 
de Esquadra (Refº) Aurélio Ribeiro 
da Silva Filho e Almirante de Esqua-
dra (RM-1) Luiz Fernando Palmer 
Fonseca, e ao Diretor de Abasteci-
mento da Marinha, Vice-Almirante 
(IM) Hélio Mourinho Garcia Júnior.
 Participaram do evento 
autoridades civis e militares, en-
cerrando as atividades alusivas ao 
167º aniversário no Clube Naval 
Piraquê com as presenças do Mi-
nistro de Estado da Defesa, Raul 
Jungmann, e do Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
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Militares da Marinha do Brasil e da Marinha do Líbano

(CCSM/ FM)

Marinha do Brasil comemora Dia Nacional 
da Amazônia Azul

 A Marinha do Brasil cele-
bra no dia 16 de novembro, o Dia 
Nacional da Amazônia Azul. A data 
comemorativa busca conscienti-
zar a população sobre a importân-
cia dessa área oceânica de 3,6 mi-

lhões de km², pelos quais circulam 
95% do comércio exterior brasi-
leiro. Dessa região também são 
extraídos 91% do petróleo e 73% 
do gás natural produzidos no País.
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COM1°DN realiza cerimônia de entrega da Medalha 
Amigo da Marinha

Foto: C
M
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ivulgação

(Com1°DN ASCOM/ FM)

 O Comando do 1° Distri-
to Naval (Com1°DN) realizou a 
cerimônia de outorga da Medalha 
Amigo da Marinha no dia 08 de no-
vembro. No evento presidido pelo 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra Fuzileiro Naval Fernando 
Antonio de Siqueira Ribeiro, foram 
140 agraciados, entre personalida-
des civis, militares de outras Forças 
e instituições, que receberam suas 
medalhas na Fortaleza de São José, 
na Ilha das Cobras. Após a imposi-
ção das medalhas, a Banda Marcial 
de Fuzileiros Navais presenteou o 
público com diversos clássicos da 
Música Popular Brasileira. Na se-
quência, foi realizado o tradicional 
Cerimonial à Bandeira, cuja dobra-
dura do Pavilhão Nacional é feita 
por oito soldados Fuzileiros Navais.
 As medalhas foram entre-
gues pelo presidente da Sociedade 
Amigos da Marinha no Rio de Janei-
ro (SOAMAR-Rio), José Antônio de 
Souza Batista, acompanhado por ou-
tros paraninfos, dentre eles o Coman-

dante-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais; o Diretor-Geral de Pessoal da 
Marinha, Almirante de Esquadra Il-
ques Barbosa Júnior; o Diretor-Geral 
de Navegação, Almirante de Esqua-
dra Paulo Cezar de Quadros Küster; 
o Comandante da Força de Fuzilei-
ros de Esquadra, Vice-Almirante 
Alexandre José Barreto de Mattos; e 
o Comandante do 1° Distrito Naval, 
Vice-Almirante Leonardo Puntel.
 A Marinha do Brasil (MB) 
dedica o dia 06 de novembro como 
data nacional do Amigo da Mari-
nha. Todos os anos, a MB home-
nageia aqueles que se distinguiram 
por ajudar a divulgar a mentalidade 
marítima, no relacionamento com a 
Marinha, na defesa dos interesses ati-
nentes à instituição e na divulgação 
da importância do mar para o país. 
“Ao largo de nossa costa, nas profun-
dezas do extenso litoral, reside uma 
importante parcela do PIB, o que exi-
ge uma Marinha forte, moderna, atu-
alizada e dotada dos meios necessá-
rios para defesa da nossa soberania”, 
declarou o Presidente da SOAMAR.

A jornalista e Relações Públicas Márcia Figueiredo, Gerente Geral de Comunicação 
e Responsabilidade Social da Transpetro, foi agraciada com a Medalha Amigo da Marinha

Foto: Arquivo pessoal

CCIM recebe a visita do Arcebispo do Ordinariado 
Militar do Brasil

 No dia 17 de outubro, o Ar-
cebispo do Ordinariado Militar do 
Brasil, Dom Fernando José Montei-
ro Guimarães, visitou o Centro de 
Controle e Inventário da Marinha 
(CCIM), acompanhado pelo Cape-
lão Chefe do Serviço de Assistência 
Religiosa da Marinha, Capitão de 
Mar e Guerra (CN) Antônio de Paiva 
Lima. Os dois foram recebidos pelo 
Diretor do CCIM, Contra-Almiran-

te (IM) Antonio Bernardo Ferreira.
 Dom Fernando Guimarães 
conheceu um pouco das atividades 
desenvolvidas no CCIM e o futuro 
local que será criado para a presta-
ção de assistência religiosa e espi-
ritual à família naval, aos militares 
e aos servidores civis que servem 
nas organizações militares do Com-
plexo Naval de Abastecimento.
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Comando do 8º Distrito Naval 
forma 56 Marinheiros recrutas

 No dia 27 de outubro, 
foi realizada a cerimônia de 
conclusão do estágio de instru-
ção e adaptação para marinhei-
ros recrutas da Turma II/2016.
 O estágio tem o propósi-
to de preparar os futuros militares 
para desempenharem, adequada-
mente, as tarefas para as quais fo-
rem designados nas organizações 
militares da Marinha, de forma 

a demonstrarem comportamen-
to ajustado à vida militar naval.
  Durante a solenidade o 
Marinheiro-Recruta Guilherme Au-
gusto Ribeiro da Silva, primeiro 
colocado no estágio, emocionou-
-se. “Sinto-me orgulhoso, pois 
no meio de tantos alunos conse-
gui conquistar um prêmio depois 
de todo o meu esforço”, destacou.
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Força-Tarefa Marítima da UNIFIL completa dez anos de operação no Líbano

 A Força-Tarefa Marítima 
(FTM) da Força Interina das Na-
ções Unidas no Líbano (UNIFIL) 
completou, em 15 de outubro, dez 
anos de existência. Uma cerimônia 
militar, no porto de Beirute, no dia 
21 do mesmo mês, celebrou o ani-
versário da primeira e única força 
naval a integrar uma missão de ma-
nutenção de paz das Nações Unidas.
 O evento contou com as 
presenças do Chefe da Missão e 
Force Commander da UNIFIL, Ge-
neral de Divisão Michael Beary, do 
Exército da Irlanda; do membro do 
Conselho Militar do Líbano, repre-
sentando o Comandante das Forças 
Armadas, General de Divisão Ge-
orges Chreim; do Comandante em 
Chefe da Marinha libanesa, Contra-
-Almirante Majed Alwan; de diver-
sas autoridades civis e militares e 
de membros do corpo diplomático.
 Na ocasião, o Comandante 
da FTM, Contra-Almirante Claudio 
Henrique Mello de Almeida ofere-
ceu uma placa de reconhecimento 
aos representantes dos 15 países 
que integraram a Força, incluindo 
os seus atuais componentes: Ale-
manha, Bangladesh, Brasil, Grécia, 
Indonésia e Turquia. Ao final da ce-

rimônia, uma placa comemorativa 
foi descerrada pelo Force Comman-
der da UNIFIL e pelo representan-
te das Forças Armadas libanesas.
 O General Beary destacou, 
em seu discurso, o papel da FTM na 
prevenção à entrada ilegal de armas, 
por mar, no território do Líbano, 
bem como no adestramento das for-
ças navais do país, tarefas que com-
põem os dois pilares da missão da 
Força-Tarefa. Ele fez especial men-
ção à contribuição do Brasil que, 
desde 2011, tem liderado a FTM. 
Afirmou, ainda, que “nestes últimos 
dez anos a Força-Tarefa Marítima 
lançou as bases de uma doutrina 
naval para as Nações Unidas”, fa-
zendo alusão ao Manual de Ope-
rações Marítimas de Manutenção 
de Paz, publicado em fins de 2015, 
com base na experiência adquirida 
pelo componente naval da UNIFIL.
 O Contra-Almirante Mello, 
por sua vez, ressaltou que “a detec-
ção e identificação, pelos navios e 
helicópteros da Força, de embarca-
ções envolvidas em atividades sus-
peitas, não apenas contribuem para 
a prevenção da entrada de armas 
não autorizadas, mas também be-
neficiam outras ações de imposição 
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da lei por autoridades libanesas”, 
lembrando a interceptação, pela 
Fragata “Independência”, em junho 
deste ano, de uma embarcação de 
recreio, posteriormente apreendida 
pela Marinha do Líbano, com 2,5 
toneladas de drogas ilícitas a bordo.
 Após a cerimônia, um des-
tacamento de operações especiais 
da Marinha libanesa realizou de-
monstração de abordagem a partir 

de embarcação rápida, empregando 
as técnicas e procedimentos obtidos 
a partir dos adestramentos da FTM.
 O Brasil vem exercendo a 
liderança da FTM por mais da me-
tade dos dez anos de existência da 
Força, tendo assumido o seu co-
mando desde fevereiro de 2011 e, 
a partir de novembro do mesmo 
ano, enviado regularmente na-
vios para atuarem como capitania.

Force Commander da UNIFIL é recebido pelo Comandante da FTM

Embaixador da Indonésia recebe placa em reconhecimento à contribuição do país à FTM

Descerramento da placa comemorativa pelo Force Commander da UNIFIL e pelo representante 
das Forças Armadas libanesas
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Encerramento e Diplomação de Cursos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 2016

 No dia 22 de novembro, a 
Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército (ECEME) realizou o 
encerramento dos cursos do ano 
letivo de 2016 da Escola Marechal 
Castello Branco: Curso de Políti-
ca, Estratégia e Alta Administra-
ção do Exército (CPEAEx), Curso 
Internacional de Estudos Estratégi-
cos (CIEE), Curso de Direção para 
Engenheiros Militares (CDEM) e 
Curso de Comando e Estado-Maior 
do Exército (CCEM). O evento 
teve início com o descerramento 
das placas das turmas deste ano.
 Durante a solenidade, o Co-
ronel Reinaldo Costa de Almeida 
Rêgo, do CPEAEx, Major Edson 
Aita, do CCEM, e Major Daniel 
Maier de Carvalho, do CDEM, 
destaques dos respectivos cursos, 
receberam prêmios ofertados pelo 
Gabinete do Comandante do Exér-
cito, Departamento de Educação 
e Cultura do Exército (DECEx), 
ECEME, POUPEX, Biblioteca do 
Exército (BIBLIEx), Companhia 
Brasileira de Cartuchos (CBC) e 
por adidos militares de nações ami-
gas. O Major Edson Aita, por ser o 
destaque do CCEM, recebeu, ainda, 

a medalha Marechal Hermes. O Te-
nente-Coronel Jean Lawand Júnior, 
o Maj Inf Regis Ribeiro de Andrade 
e o Maj Inf Bruno Barbosa Fett de 
Magalhães, por também terem se 
destacado no Curso de Comando 
e Estado-Maior, foram premiados 
pelo Comando do Exército com 
uma viagem de instrução à Repú-
blica do Chile. Na ocasião, foi con-
cedida ainda a medalha do pacifica-
dor aos oficiais das Nações Amigas.
 Estiveram presentes o Sub-
chefe de Inteligência Operacional 
de Defesa do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas e Cmt da 
ECEME de 2015 a 2016, Gen Div 
Elias Rodrigues Martins Filho, o 
Vice-presidente da POUPEx e Cmt 
da ECEME de 1998 a 2000, Gen 

(CCOMSEX/ FM)

Foto: C
C

O
M

SEX

Foto: C
C

O
M

SEX

Foto: C
C

O
M

SEX

Div Ricardo Barbalho Lamellas,  
Gen Bda Ênio Fett de Magalhães, 
Gen Bda Sérgio José Pereira, Prof. 
Emérito e Cmt da ECEME de 2011 
a 2012, Prof. Dr. Marcos Aurélio 
Guedes de Oliveira, da Universida-
de Federal de Pernambuco e Pro-
fessor Honoris Causa da ECEME, 
Gen Bda Richard Fernandez Nu-
nes, Comandante da ECEME, além 
de oficiais das Nações Amigas.
 No dia seguinte, 23 de no-
vembro, foi realizada a formatura 
de Diplomação dos Cursos. A Ce-
rimônia contou com a presença do 
Comandante do Exército, Gen Ex 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
Gen Ex Gleuber Vieira, Ministro de 
Estado do Exército de 1999 a 2003, 
Gen Ex Enzo Martins Peri, Coman-

dante do Exército de 2007 a 2015, 
Comandante da Escola Superior 
de Guerra, Ten Brig-do-Ar Rafael 
Rodrigues Filho, Chefe do Depar-
tamento de Educação e Cultura do 
Exército, Gen Ex João Camilo Pires 
de Campos, Chefe do Departamen-
to-Geral do Pessoal, Gen Ex Ma-
noel Luiz Narvaz Pafiadache, Co-
mandante Militar do Leste, Gen Ex 
Walter Souza Braga Netto, Gen Ex 
Carlos Annibal Pacheco, Gen Ex Li-
cínio Nunes de Miranda, do Adjunto 
de Comando do Exército ST Osmar 
Crivelati, entre outras autoridades 
civis e militares que prestigiaram 
os 45 formandos do CPEAEx, sen-
do 41 do Exército, 2 da Marinha do 
Brasil e 2 da Força Aérea Brasileira; 
4 formandos brasileiros do Curso 
Internacional de Estudos Estratégi-
cos e 8 estrangeiros; 133 formandos 
do CCEM; 6 formandos do CDEM 
e 8 formandos do Curso de Coman-
do e Estado-Maior para Oficiais de 
Nações Amigas. Os concluintes bra-
sileiros foram designados para as 
mais diversas cidades do país e irão 
desempenhar as funções de asses-
soramento aos Grandes Comandos 
existentes no Exército Brasileiro.

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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 Academia de História Mi-
litar (AHIMTB) e Pátria Filmes 
promoveram na noite de 28 de no-
vembro de 2016 a estreia nacional 
do Documentário de 70 minutos 
Estrela de David no Cruzeiro do 
Sul. O evento realizou-se no Forte 
Copacabana, sitio onde ocorreram 
episódios importantes da história 
do Brasil, hoje Museu Histórico 
do Exercito, um dos mais con-
corridos pontos turísticos do Rio.
 O documentário, produzido 
por Daniel Mata Roque, da Pátria 
Filmes, e dirigido pelo Prof Isra-
el Blajberg, da AHIMTB/RIO, foi 
selecionado para a Mostra Com-
petitiva do 1º Festival de Filmes 
Militares promovido pelo Centro 
de Comunicação Social do Exér-
cito (CComSEx), em Brasília, no 
corrente mês. Baseado no livro do 
mesmo nome, oferece um corte 
histórico ao longo de cinco sécu-
los, desde a chegada das caravelas 
de Cabral até as Forças de Paz no 
Haiti, com depoimentos de Soldado 
a General, da Ativa e da Reserva, 
material de arquivo e contribui-
ções de veteranos, historiadores, 
familiares, formadores de opinião, 
estudiosos e dirigentes. Estrela de 
David no Cruzeiro do Sul é um 
testemunho autêntico da cidadania 
e patriotismo de todos aqueles que 
se orgulham de serem brasileiros, 
e da sua herança espiritual judaica.
 Na abertura foram homena-
geados quatro veteranos ex-com-
batentes da 2ª Guerra Mundial: 

Coronel de Artilharia Amerino Ra-
poso, que há 71 anos era o Tenente 
Comandante da Linha de Fogo que 
disparou o último tiro da Artilharia 
Brasileira na 2ª Guerra Mundial, 
Tenente Médico Dr Carlos Hen-
rique Bessa, que atuou no socorro 
aos feridos no front, como médico 
do 1º Batalhão de Saúde, e antigo 
presidente da Sociedade Brasileira 
de Oftalmologia, veterano Nelson 
Moreira Botelho, antigo soldado da 
FEB que hoje preside a Associação 
dos Ex-Combatentes de São Gon-
çalo, e Akiba André Levy, nascido 
na Argélia, veterano da Marinha 
Francesa do Cruzador Jean Bart, 
que navegou no Mediterrâneo com-
batendo a Marinha nazista, bem 
como o Decano dos Veteranos do 1º 
Batalhão de Guardas – Batalhão do 
Imperador, antigo soldado da Clas-
se de 1946, Dr Miguel Grinspan, 
que participou do Desfile da Vitó-
ria em Londres, 1946, e o sobre-
vivente do Holocausto, então uma 
criança de 6 anos, Freddy Glatt.

 Compuseram a mesa de 
abertura da sessão o Almirante de 
Esquadra Gilberto Max Rofféhirs-
chfeld - Coordenador-Geral do 
Programa de Desenvolvimento de 
Submarino com Propulsão Nuclear 
(COGESN), Prof Israel Blajberg, 
presidente da AHIMTB/RIO, re-
presentando o Cel Cláudio Morei-
ra Bento, presidente da Federação 
das Academias de História Militar 
Terrestre do Brasil, sediada em Re-
sende, Vice Almirante José Carlos 
Mathias, Diretor do Patrimônio His-
tórico e Documentação da Marinha 
(DPHDM); General de Brigada Se-
verino de Ramos Bento da Paixão, 
Diretor do Patrimônio Histórico e 
Cultural do Exército (DPHCEx); 
Coronel de Artilharia Julio Teodo-
rico Nascimento Netto, Comandan-
te do Forte Copacabana e Diretor 
do Museu Histórico do Exército, 
e Dr Paulo Maltz,  vice-presiden-
te,   representando o presidente da 
Confederação Israelita do Brasil 
(CONIB), Dr Fernando Lottenberg

 Entre o numeroso público 
civil e militar, encontravam-se o 
General de Exército Luiz Seldon 
da Silva Muniz, antigo Comandan-
te Militar do Leste, Vice-Almirante 
Armando de Senna Bittencourt, do 
Gabinete do Comandante da Ma-
rinha, Contra-Almirante Denilson 
Medeiros Nôga, Diretor de Assis-
tência Social da Marinha, Contra-
-Almirante Paulo César Demby 
Corrêa, Comandante do Centro de 
Instrução Almirante Wandenkolk 
(CIAW), Contra-Almirante Medico 
Dr Roberto Becman, General de Bri-
gada Márcio Tadeu Bettega Bergo, 
Chefe do Centro de Estudos e Pes-
quisa de História Militar do Exército 
(CEPHiMEx), Cônsul Mikhail Gru-
zdev, representando o Cônsul Geral 
da Rússia Wladimir Tokmakov, Cel 
Alexandre Moreno dos Santos, Di-
retor da BIBLIEX,  Cel Ismar San-
tos da Cunha, Diretor da Casa His-
tórica de Deodoro, Coronel Roberto 
Mascarenhas de Moraes,  neto do 
saudoso  Marechal Mascarenhas de 
Moraes, Comandante da FEB, Dr 
Breno Amorim, presidente da Casa 
da FEB, Eng Marcos Moretzsohn 
Renault Coelho, presidente da As-
sociação dos Veteranos da FEB de 
Belo Horizonte, Dra Léa de Azeve-
do viúva do saudoso ex-combatente 
Coronel  Salli Szajnferber, Herói 
da Tomada de Montese, Tenente-
-Coronel Luciano de Sousa Pereira, 
Chefe da Divisão de Planejamento 
e Pesquisa do Museu Histórico do 
Exército e Forte de Copacabana, 

Grande público e autoridades prestigiam estreia nacional do documentário 
"Estrela de David no Cruzeiro do Sul"
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Culto inter-religioso em homenagem 
às vítimas brasileiras na 2ª Guerra Mundial

no Monumento aos Pracinhas

 Realizou-se no dia 01 de  
novembro de 2016 o culto inter-re-
ligioso em homenagem às vítimas 
brasileiras na 2ª GM, no Monumen-
to aos Pracinhas, Rio de Janeiro.
 Estavam presentes os Ve-
teranos Israel Rosenthal, presi-
dente do CD/ANVFEB e Nel-
son Moreira Botelho, presidente 
da Associação de São Gonçalo.
 Os Oficiantes Ten Capelães 
Pastor Magno e Padre Fábio, do 

HCE, pronunciaram palavras alu-
sivas ao sacrifício dos que tomba-
ram na luta contra o nazifascismo, 
sendo a cerimônia abrilhantada 
pelo Coral da Igreja Presbiteriana 
Independente de Campo Grande, 
Brazilian Pipers e Banda do Btl  de 
Guardas. Encerrando a solenidade, 
o General Campos, Chefe do DE-
CEX, recordou passagens históricas 
da participação nacional na 2ª GM.
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Tenente Coronel Bombeiro Militar 
Médico Dr Élcio Carneiro Carvalho 
Júnior,  Eng Sergio Niskier – pre-
sidente da Câmara Brasil-Israel de 
Comércio e Industria, Dr José An-
tônio de Souza Batista, presidente 
da Sociedade dos Amigos da Mari-
nha (Soamar-Rio), Dr Márcio For-
tes, antigo presidente do BNDES, 
Dr Pedro Calmon Filho, Prof Lei-
zer Lerner, presidente de honra da 
Associação dos Antigos Alunos da 
Politécnica, Dr Daniel Klabin, Dr 
Ruy Flaks Schneider, presidente do 
Grande Templo Israelita, Evelyn 
Freier Milsztajn, VP da FIERJ, Dra 
Flora Strozemberg, da ANAJUBI e 
OAB, Comandante João Abrahão 
da Silva, presidente da Associação  

Almirante Prado Maia (APRAMA), 
Tenente Leonardo Botelho, repre-
sentando o Vice Almirante Leonar-
do Puntel, Comandante do 1º Distri-
to Naval, Sargento Cristiano Costa, 
do Museu do Corpo de Fuzileiros 
Navais, entre outras personalidades.
 O DVD pode ser adqui-
rido através do site www.pa-
triafilmes.com, e o livro pelo e-
-mail ahimtb.rio@hotmail.com.
 O conjunto completo das 
entrevistas realizadas abrange 5 ca-
pítulos com cinco horas de duração:  
O Brasil na Segunda Guerra Mun-
dial, CPOR e CIORM, Quadros 
de Carreira, Sociedade, Academia 
e Imprensa, e Retorno à Marinha.

Grande público e autoridades prestigiam 
estreia nacional do documentário 

"Estrela de David no Cruzeiro do Sul"
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Presidente do TCU elogia política de gestão 
do Comando da Aeronáutica

Ministro da Fazenda destaca trabalho
 realizado pela FAB em prol do País

 “Definir planos estratégi-
cos para os próximos anos é essen-
cial. Quem não estiver dando esses 
passos, fica para trás”, afirmou o 
presidente do Tribunal de Contas 
da União (TCU), Aroldo Cedraz, 
durante uma reunião com o Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato. O encontro aconteceu no 
dia 01 de novembro, em Brasília 
(DF), com a presença do consultor 
jurídico do TCU, Sandro Granjei-
ro, e membros do Alto-Comando 
da Força Aérea Brasileira (FAB).
 Na oportunidade, o Tenente-
-Brigadeiro Rossato destacou o tra-
balho de reestruturação da FAB, 
que vai passar por mudanças admi-
nistrativas e operacionais no pró-
ximo ano. “Estamos visando um 
modelo de gestão mais eficiente”, 
pontua. O Comandante da Aeronáu-
tica também apresentou os Projetos 
Estratégicos, como o do cargueiro 

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar, 
Nivaldo Luiz Rossato, concedeu 
no dia 03 de novembro a Ordem 
do Mérito Aeronáutico (OMA) no 
grau de Grande Oficial ao minis-
tro da Fazenda, Henrique Meirel-
les. A comenda é considerada a 
maior condecoração da Aeronáu-
tica e é entregue tradicionalmente 
no dia 23 de outubro, data em que 
são celebrados o Dia do Aviador e 
da Força Aérea Brasileira. Neste 
ano, 180 personalidades recebe-
ram a comenda em todo o Brasil.
 “É uma satisfação mui-
to grande tê-lo conosco para re-
ceber esta comenda”, afirmou o 
Comandante da Aeronáutica, des-
tacando a atuação que o chefe 
da pasta tem no governo federal.
 “É uma honra enor-
me para mim”, afirmou Meirel-
les após receber a homenagem.
 Em seu discurso, o ministro 
ressaltou que “o Brasil está vivendo 
uma inflexão” e que tem a “oportu-
nidade histórica” de discutir “quais 

KC-390 e o do Caça Gripen NG.
 O ministro Aroldo Cedraz 
afirmou que o TCU também está de-
senvolvendo um planejamento estra-
tégico, em busca de ferramentas de 
gestão para serem aplicadas no ór-
gão do governo federal e comparti-
lhadas com demais instituições. “Há 
uma série de avanços a ser incorpo-
rada, ferramentas de precisão que 
tendem a tornar o processo de ges-
tão mais rápido, barato e efetivo”, 
acrescentou o presidente do TCU.
 O Comandante da Aeronáuti-
ca apresentou interesse nas parcerias 
oferecidas pelo TCU, como cursos, 
capacitações e pesquisas na área de 
gestão pública que podem auxiliar a 
nova fase de reestruturação na FAB.
 “Essa visão estratégica que 
tem a Força Aérea hoje é uma de-
monstração clara de competência 
e da possibilidade que temos de 
avançar no cenário entre as nações”, 
destacou o ministro Aroldo Cedraz.

sãos as prioridades dos gastos públi-
cos”. “Estamos agora reconstruindo 
as finanças públicas para que o país 
possa voltar a crescer e voltar a fa-
zer os investimentos necessários. 
Nesse ínterim, temos que trabalhar 
nas prioridades para que a máqui-
na pública seja bem gerida de ma-
neira a que órgãos importantes te-
nham as suas prioridades atendidas. 
Isso que é fundamental”, afirmou.
 Neste raciocínio, Meirel-
les citou o trabalho desenvolvido 
pela FAB na Amazônia e nas ações 
sociais como exemplos da impor-
tância dos serviços prestados pela 
instituição ao País. “Eu sempre fui 
admirador da Força Aérea Brasilei-
ra. Não só do trabalho do ponto vis-
ta militar, de defesa, mas também 
da questão social, de saúde, do aten-
dimento que a FAB faz nas comu-
nidades carentes, na Amazônia. É 
um país que nessas dimensões não 
teria condições de funcionar se não 
tivesse uma Força Aérea como tem 
o Brasil”, exemplificou Meirelles.
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Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Novos graduados da Força Aérea Brasileira recebem divisa de sargento

 A Escola de Especialistas de 
Aeronáutica (EEAR), localizada em 
Guaratinguetá (SP), realizou, no dia 
25 de novembro, a formatura de 500 
novos sargentos da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e de cinco sargentos de 
outros países. A cerimônia, presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, contou com a presen-
ça de oficiais-generais do Alto-Co-
mando e de diversas autoridades.
 De acordo com o Coman-
dante da Aeronáutica, os novos pro-
fissionais vão ser muito importantes 
para o dia a dia das unidades da FAB. 
"Acredito que eles vão ser muito de-
dicados à Força Aérea e ao Brasil", 
destacou. O Tenente-Brigadeiro 
Rossato também ressaltou o alto 
padrão do ensino da EEAR. "Pro-
porcionar um ensino de qualidade 
para as escolas da FAB é uma meta 
constante. E aqui nós procuramos 
fazer com que, a cada ano, a quali-
dade do ensino aumente", ressaltou.
 O grupo de formandos é 
composto por duas turmas, a Cru-
zeiro do Sul e a Caracal, consti-
tuídas por sargentos do Curso de 
Formação de Sargentos (curso re-
gular com duração de dois anos) 
e do Estágio de Adaptação à Gra-
duação de Sargento (estágio de 
adaptação ao meio militar com 
duração de 24 semanas), além de 

sargentos da modalidade especial 
(estágio com um ano de duração).
 O primeiro colocado do 
Curso de Formação de Sargentos, 
Willian André Avallone, obteve a 
média 9,7, e conta quais são as ca-
racterísticas necessárias para ser 
bem sucedido na escola durante o 
período de formação. "Eu cheguei 
aqui na EEAR achando que ia ter 
que estudar muito e tive que estu-
dar muito mais do que eu imagina-
va. Dediquei-me muito na primei-
ra série e vi que eu fiquei entre os 
melhores, então, eu pus na cabeça 
que ia ter que virar primeiro coloca-
do", revela o militar da especialida-
de Mecânica de Voo que agora vai 
servir no Esquadrão Condor (1°/2° 
GT), localizado no Rio de Janeiro.
 Já a primeira colocada do 
Estágio de Adaptação, a Sargento 
Lauriane Aparecida Inácio da Sil-
va, revelou o que espera do futuro 
na FAB. "Eu espero aprimorar mi-
nhas qualificações e futuramente ter 
a possibilidade de tentar concursos 
para me tornar oficial", destacou. 
A sargento é da especialidade de 
Eletrônica e vai servir no Segundo 
Centro Integrado de Defesa Aé-
rea e Controle de Tráfego Aéreo 
(CINDACTA II), em Curitiba (PR).
 Criada em Pirassununga 
(SP) com a presença frequente da 
Esquadrilha da Fumaça, a Sar-
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gento Jéssica Hansen sempre quis 
pertencer à FAB. Ela, que esco-
lheu a especialidade Controle de 
Tráfego Aéreo, agora vai ter uma 
experiência nova no início da car-
reira. "Eu vou servir em Corumbá 
(MS), fronteira com dois países 
da América Latina. A minha ex-
pectativa é aprender bastante".
 A mãe de Jéssica, Adria-
na Morais Hansen, destacou que 
a filha amadureceu bastante des-
de o primeiro dia em que en-
trou na EEAR. "Essa formatura 
é uma vitória para ela, espero que 
ela seja uma excelente profissio-
nal para a FAB", acrescentou.

 EEAR
 A Escola de Especialistas de 
Aeronáutica é o maior centro de for-
mação técnica da América do Sul. Ao 
longo de 75 anos, já formou mais de 
70 mil sargentos para a Aeronáutica. 
 Para o Comandante da Esco-
la, Brigadeiro do Ar Jayme Ferreira 
Junior, a formação oferecida pela 
EEAR é fundamental para a qualida-
de profissional dos novos sargentos.
 "Nosso grande diferen-
cial é que além da nossa formação 
técnica, nós entregamos a esses 
jovens os valores que nos são ca-
ros, os valores que são impor-
tantes na vida militar", finalizou.

Primeiro colocado do CFS recebe premiação das mãos do Comandante da Aeronáutica
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Reestruturação administrativa da FAB domina encontro entre comandantes

 A reestruturação administra-
tiva em curso na Força Aérea Brasi-
leira dominou a pauta do encontro 
dos comandantes das instituições 
militares do Brasil, Tenente-Briga-
deiro Nivaldo Luiz Rossato, e da 
Argentina, Brigadeiro General Enri-

que Victor Amrein, realizado no dia 
07 de novembro, em Brasília (DF).
 O comandante brasileiro 
apresentou os principais pontos 
das mudanças que a instituição, 
que neste ano completou 75 anos, 
está implementando com o obje-
tivo de modernizar a gestão e, as-
sim, otimizar os recursos finan-
ceiros, operacionais e humanos, e 
incrementar a eficiência no cumpri-
mento da sua missão institucional.
 “Estamos separando as 
atividades administrativas e ope-
racionais para reduzir custos e in-
vestir na atividade fim”, explicou 
o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Entre as medidas está a cria-
ção de 17 Grupos de Apoio (GAP) 
em todo o país que serão responsá-
veis por concentrar tarefas admi-
nistrativas, como compras, regis-
tros de protocolo, entre outros. As 
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unidades serão subordinadas dire-
tamente ao Departamento de Ad-
ministração, atualmente Secretaria 
de Economia e Finanças (SEFA).
 Na parte operacional está 
a criação das Alas (conceito mui-
to utilizado em outros países, tam-
bém chamado de Wing). Elas serão 
responsáveis pela coordenação das 
atividades de doutrina e preparo das 
unidades operacionais em cada re-
gião e farão a ligação direta com o 
Comando de Preparo (COMPREP) 
que será ativado a partir de janeiro 
de 2017. Este “grande comando” 
surge no lugar do Comando-Geral 
de Operações Aéreas (COMGAR). 
A partir de então, as operações 
em curso passarão a ser gerencia-
das pelo Comando de Operações 
Aeroespaciais, hoje chamado de 
Comando de Defesa Aeroespacial 
Brasileiro (COMDABRA), que 

terá os equipamentos e tripulações 
à disposição para serem empre-
gados nas ações de Força Aérea.
 O comandante argentino 
ficou impressionado com as ino-
vações propostas pela FAB. De 
acordo com o Brigadeiro General 
Amrein, o aspecto tecnológico que 
caracteriza uma força aérea, com 
aviões mais rápidos e armamentos 
mais precisos, por exemplo, preci-
sa ser considerado para a gestão de 
instituição adaptada para o futuro.
 “As mudanças que estão 
sendo produzidas e já foram ini-
ciadas (pela FAB) são muito ino-
vadoras e temos observado com 
atenção. Acreditamos que são as 
mudanças que estão sendo feitos 
no mundo e que toda força aérea 
deve iniciar. Assim, vemos com 
muitíssima expectativa e acredita-
mos que serão muito boas”, avaliou.


