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Almirante de Esquadra Luiz Guilherme de Gusmão 
é o novo chefe do CEMA

 O Almirante de Esquadra 
Airton Teixeira Pinho Filho trans-
mitiu o cargo de Chefe do Estado-
-Maior da Armada (CEMA) ao Al-

mirante de Esquadra Luiz Guilherme 
Sá de Gusmão, em um evento que 
reuniu autoridades militares e civis.
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Para novo chefe, comunicação é uma das 
ferramentas mais importantes de uma instituição

 O Coronel Aviador Antonio 
Ramirez Lorenzo assumiu, no dia 
23 de janeiro, em Brasília (DF), a 
chefia do Centro de Comunicação 
Social da Aeronáutica (CECOM-
SAER). O oficial recebeu o cargo do 

Brigadeiro do Ar Ary Soares Mes-
quita, que assumiu o comando da 
Ala 1. A cerimônia de transmissão 
de cargo foi presidida pelo Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.

(CECOMSAER/ FM)
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Os Ministros Luís Villegas e Raul Jungmann

Brasil e Colômbia serão implacáveis contra 
narcotraficantes que atuam na fronteira

 Os Ministros da Defesa do 
Brasil, Raul Jungmann, e da Co-
lômbia, Luís Carlos Villegas, firma-
ram posição, no sentido mais firme, 
no combate às quadrilhas que atuam 
na faixa de fronteira entre os dois 
países. Durante reunião de mais de 

duas horas, os ministros brasilei-
ro e colombiano acordaram ações 
no sentido de não permitir que os 
dissidentes das Forças Revolucio-
nárias da Colômbia (FARC) ve-
nham a atuar na região fronteiriça.

Aniversário de 76 anos da Força Aérea Brasileira

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) completou 76 anos no dia 20 
de janeiro. Criado em 1941, o Mi-
nistério da Aeronáutica teve como 
primeiro Ministro o civil Salgado 
Filho. Logo em seguida, veio o seu 

primeiro desafio: a participação na 
Segunda Guerra Mundial. Foi, en-
tão, criado o 1° Grupo de Aviação 
de Caça que atuou na Itália e vol-
tou com uma campanha vitoriosa.

(CECOMSAER/ FM)
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Coronel Lorenzo assume chefia da comunicação da FAB

(CCSM/ FM)
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"Eu sou a FAB"

 Com o tema “EU SOU 
FAB”, a campanha institucio-
nal da Força Aérea Brasileira de 
2017 foi elaborada para mostrar 
como a FAB deve ser e agir a 
partir de agora até o ano de 2041, 
quando completar 100 anos. 
Missão, visão, valores e objeti-
vos são os pilares abordados e 
produzidos, em primeira pessoa, 
sob o olhar dos nossos integran-
tes. Eles remetem à importân-
cia de cada militar ao assumir o 
papel de protagonista na trans-
formação de uma Força Aérea 
adequada ao seu tempo, uma vez 
que a construção da identidade 
de uma instituição é reflexo das 
ações e do comprometimento de 
todos com um objetivo comum.
 “Esse trabalho faz com 
que os nossos militares sintam-se 
responsáveis em construir um fu-
turo ainda melhor nas organiza-
ções militares em que trabalham”, 

destaca o Chefe da Subdivisão 
de Publicidade e Propaganda do 
Centro de Comunicação Social 
da Aeronáutica (CECOMSAER), 
Tenente-Coronel Gil Lima e Sil-
va. "Todos os integrantes da FAB 
precisam se sentir representados 
e responsáveis pela construção 
do futuro da Força", completa.
 O vídeo de apresenta-
ção da campanha, produzido em 
um cenário tecnológico e com 
pouco mais de dois minutos de 
duração, contempla o futuro da 
FAB de agora até 2041. A cada 
mês foi definido um tema, com 
frases descritas em primeira pes-
soa e imagens que demonstram a 
atuação dos integrantes da Força 
Aérea pautados no trabalho do 
dia a dia. Essas imagens também 
estão inseridas nas agendas, ca-
dernos funcionais e calendários.
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Brasil e Colômbia serão implacáveis contra narcotraficantes que atuam na fronteira

Foto:  sargento M
edeiros/C
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(MD ASCOM/ FM)

 Os Ministros da Defesa do 
Brasil, Raul Jungmann, e da Co-
lômbia, Luís Carlos Villegas, firma-
ram posição, no sentido mais firme, 
no combate às quadrilhas que atuam 
na faixa de fronteira entre os dois 
países. Durante reunião de mais de 
duas horas, os ministros brasilei-
ro e colombiano acordaram ações 
no sentido de não permitir que os 
dissidentes das Forças Revolucio-
nárias da Colômbia (FARC) ve-
nham a atuar na região fronteiriça.
 As autoridades informaram 
também que haverá um reforço nos 
1,4 mil km de fronteira,que implan-
tarão mecanismos de cooperação e 
combate aos crimes transfroteiri-
ços. Foi anunciado também o com-
bate à imigração ilegal, inclusive, 
nacionais dos países que atuam no 
tráfico de entorpecentes, bem como 
o apoio das Forças Armadas brasi-
leiras no processo de desminagem 
de parte do território colombiano.

 Combate ao Narcotráfico
 A reunião entre os ministros 
do Brasil e da Colômbia surgiu como 
necessidade dos países reforçarem 
o combate às quadrilhas na região 
de fronteira. Coube ao ministro Jug-
mann propor a reunião bilateral que, 
inicialmente, deveria acontecer em 

Tabatinga (AM), quando o brasilei-
ro esteve conhecendo a faixa fron-
teiriça em Vila Bittencourt (AM). 
Por questão de agenda, o encontro 
foi adiado para o dia 31 de janeiro, 
na capital do estado do Amazonas.
 Para a bilateral, o ministro 
Jungmann seguiu a Manaus acom-
panhado do Ministro Chefe do Ga-
binete da Segurança Institucional 
(GSI), General Sergio Etchegoyen, 
dos chefes das Forças Armadas e do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, além de representantes do 
Ministério das Relações Exteriores 
e os embaixadores dos dois países.
 Após pousarem em solo 
amazonense, as delegações se des-
locaram à sede do Comando Militar 
da Amazônia (CMA), onde foram 
recebidas com honras militares. 
Numa primeira etapa, os dois minis-
tros e principais assessores tiveram 
reunião reservada. Na etapa seguin-
te, a bilateral se deu com a parti-
cipação de todas as autoridades.
 O ministro Jungmann ex-
plicou que as ações das forças de 
segurança brasileiras e colombia-
nas serão pautadas pelo serviço de 
inteligência. Conforme explicou, 
Brasil e Colômbia buscarão tam-
bém o combate a outro crime: ga-
rimpo ilegal. Para o brasileiro, esta 

Os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica acompanharam 
o ministro Jungmann em Manaus

atividade criminosa resulta em di-
versos ilícitos, como a lavagem 
de dinheiro e o tráfico de drogas.
 “E como complemento a 
isso tudo, vamos combater a imi-
gração ilegal, pois os imigrantes 
ilegais servem para o transpor-
te da droga”, contou Jungmann.

 Acordo de Paz
 Por sua vez, o ministro co-
lombiano assegurou que o acordo de 
paz entre o governo colombiano e as 
FARC não será motivo de preocu-
pação ao Brasil. Luís Villegas pro-
meteu o combate intenso contra os 
dissidentes desta facção, bem como 
assegurou que não permitirá que 
os grupos criminosos brasileiros, 
como o PCC, o CV e a FDN se asso-
ciem aos dissidentes colombianos.
 O ministro brasileiro es-
clareceu também que no encontro 
com Villegas ficou decidido que o 
país vizinho informará ao Brasil so-
bre as armas depostas pelas FARC, 
para que seja efetivado o maior 
controle deste arsenal e impeça 
que esses equipamentos cheguem 
às mãos de criminosos brasileiros.
 Num discurso mais duro, 
Villegas disse que aproveitava o 
momento para enviar “uma mensa-
gem a todos os deliquentes e orga-
nizações criminosas de que nossas 
autoridades estão cada vez mais 
unidas para desmantelá-las. Temos 
todos os instrumentos e disposição”.

 Homenagem e Emoção
 Durante a permanência de 
Villegas em Manaus houve momen-
to de homenagem e muita emoção.  
Foi durante a entrega da Ordem do 
Mérito da Defesa ao ministro co-
lombiano. A homenagem se deu em 
função da atuação durante os mo-
mentos da tragédia de vitimou 71 
brasileiros em Médlin, na Colômbia.
 Um avião que transportava 
jogadores e integrantes da comissão 
técnica da Chapecoense e jornalis-
tas e radialistas caiu próximo da ae-
roporto local. Villegas foi uma das 
autoridades mais importantes nessa 
ajuda e, por isso, foi condecorado 
pelo ministro Jungmann. No discur-
so, o brasileiro lembrou com emo-
ção o carinho do povo colombiano.
 “Nossos irmãos colombia-
nos nos ofereceram, no entanto, um 
espetáculo espontâneo de empatia 
e fraternidade. Contamos com todo 
apoio logístico necessário na fase 
de busca e resgate, com uma enor-
me mobilização e disponibilidade 
do setor de saúde, com facilitação e 
compreensão na fase do desembara-
ço dos corpos”, recordou Jungmann.
 O ministro concluiu o dis-
curso afirmando que “esta medalha, 
a mais alta comenda do ministério 
da Defesa, possa simbolizar nossa 
parceria nessa área e o mais sin-
cero reconhecimento brasileiro. 
Brasil e Colômbia, um só coração. 
Viva o Brasil, viva a Colômbia”.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Jungmann acompanha 
o início da operação Potiguar 2

Foto:  Felipe Barra/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, acompanhou no dia 20 
de janeiro, em Natal, o início da 
Operação Potiguar 2. Cerca de 1,8 
mil militares das Forças Armadas 
atuarão, até o dia 30 de janeiro, na 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
na região metropolitana da capi-
tal do Rio Grande do Norte, con-
forme solicitação do governador à 
Presidência. "As Forças Armadas 
não vão substituir as polícias esta-
duais. A participação dos militares 
irá liberar as polícias militar e ci-
vil para atuarem em outras áreas. 
Não vamos permitir que o crime 
venha a imperar", disse Jungmann.
 O ministro recebeu um 
briefing do Comandante da 7ª Bri-
gada de Infantaria Motorizada e 
chefe de operações da GLO, Ge-
neral Jayme Octávio de Alexandre 
Queiroz. O comandante ressaltou 
a interação entre as polícias do 
estado e os militares das Forças, 
nas patrulhas a pé, em ações de 
proteção de estruturas estratégi-
cas, terminais e corredores rodo-
viários e patrulhamento marítimo.
 Acompanhado ainda do 
Chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, General Fernando Azevedo e 
Silva, o ministro deixou claro que 
quando autorizada a entrada em 
presídios, os militares não terão 
contato com os presos durante as 
varreduras. Jungmann também re-
forçou que a tropa não entrará em 

presídios onde há conflitos, como 
no caso de Alcaçuz. Após a expla-
nação, o coronel Adriano de Andra-
de Pontes informou que no próximo 
domingo haverá nas ruas da Grande 
Natal 1.846 militares. Em seguida, 
o ministro encontrou-se com o go-
vernador do estado, Robinson Faria.
 As tropas que participam da 
operação são compostas por milita-
res da região Nordeste (Ceará, Per-
nambuco, Bahia e Piauí). O Exérci-
to está no controle operacional dos 
órgão de Segurança Pública do esta-
do. As tropas vão atuar em conjunto 
com as Policiais Militar e Civil do 
Rio Grande do Norte. Segundo rela-
tos do governo estadual, ocorreram 
conflitos nas cidades de Natal, Par-
namirim, São Gonçalo do Amaran-
te, Ceará-Mirim, João Câmara, Ma-
cau, Caicó, Touros e Maxaranguape.
 A rebelião no presídio de 
Alcaçuz se agravou com quadri-
lhas determinando ataques a ôni-
bus na cidade de Natal. A partir 
daí o Palácio do Planalto foi acio-
nado para o emprego das Forças 
Armadas. Denominada Operação 
Potiguar 2, permite que os mili-
tares atuem com poder de polí-
cia no patrulhamento na capital 
do estado e nas cidades vizinhas.
 Esta é a segunda vez que o 
Presidente Temer autoriza o empre-
go das Forças Armadas no Rio Gran-
de do Norte. Em agosto do ano pas-
sado, ocorreu a Operação Potiguar 1.

Até o dia 22 de janeiro estiveram nas ruas da Grande Natal 1.846 militares

Comando da Operação Potiguar II 
apresenta um balanço das ações

Foto:  D
ivulgação O

p Potiguar II/M
D

                  

(MD ASCOM/ FM)

 Pelo oitavo dia consecutivo, 
o comando da operação Potiguar 
II não registrou ataques de facção 
na região metropolitana de Natal, 
no Rio Grande do Norte. No dia 
07 de janeiro, o Comandante da 
operação, General Jayme Octávio 
Alexandre de Queiroz, apresentou 
um balanço das ações desenvolvi-
das pelas Forças Armadas para Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO).
 Os militares realizaram ao 
todo 1.542 atividades operacio-
nais, entre elas, 226 patrulhas à pé 
e 790 motorizada; 20 pontos de 
bloqueio e controle;  além de ope-
rações aeromóveis e interagências, 
entre outras.  O general explicou 
que as atividades permitiram o re-
torno à rotina de normalidade da 
população, inclusive, com a vol-
ta do funcionamento do trans-
porte público em sua totalidade.
 De Recife, o Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, afirmou 
que os militares só entrarão no pre-
sídio de Alcaçuz, para a realização 

de vistorias e varreduras, quando ti-
ver a informação de que não há ris-
co de conflitos com os detentos. A 
participação dos militares teve por 
objetivo liberar as polícias militar e 
civil para atuarem em outras áreas.
 Ainda no dia 07 de janei-
ro, a Polícia Militar do Rio Grande 
do Norte, com o apoio do Exérci-
to, realizou uma ação com a pri-
são de pessoas e apreensão de dro-
gas, armas, dinheiro e explosivos.
 De acordo com o comandan-
te da operação Potiguar II, as Forças 
Armadas e os órgãos de segurança 
pública do estado contaram com 
o apoio da população natalense.
 Em uma semana, foi empre-
gado um efetivo de 1846 militares 
do Exército, Marinha e Aeronáutica, 
em grandes áreas de atuação: Zonas 
Leste, Norte, Sul, Oeste; Parnami-
rim; Macaíba; Natal e Grande Natal.
 Os militares atuaram até 
o dia 30 de janeiro, na Garan-
tia da Lei e da Ordem (GLO) na 
capital do Rio Grande do Norte.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Sisfron terá R$ 450 milhões em 2017 para monitoramento de fronteiras, diz ministro Jungmann

Foto:  Beto Barata/PR
      

(MD ASCOM/ FM)

 O Sistema Integrado de Mo-
nitoramento de Fronteiras (Sisfron), 
programa desenvolvido pelo Exér-
cito Brasileiro, contará em 2017 
com R$ 450 milhões. Trata-se de 
um moderno equipamento que per-
mitirá fiscalizar a faixa de fronteira 
do Brasil com os 10 países sul-ame-
ricanos. O anúncio foi feito no dia 
04 de janeiro, pelo Ministro da De-
fesa, Raul Jungmann, após reunião 
ministerial com o Presidente Mi-
chel Temer, no Palácio do Planalto.
 Na entrevista coletiva, o mi-
nistro Jungmann informou também 
que as Operações Ágata sob a lide-
rança da Defesa e coordenadas pelo 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA) acontecerão de 
forma mais frequentes e pontuais 
de modo a surpreender as quadri-
lhas que atuam na faixa de fron-
teira. O ministro lembrou que esta 
operação, que ocorria num período 
do ano, mostrou-se pouco eficaz e 
por isso as diretrizes foram revistas.
“A Ágata será continua. Não ape-
nas num período só. Terá o ele-
mento surpresa e vai se apoiar no 
sistema de inteligência”, explicou.
 Jungmann informou tam-
bém que o governo contará com 
35 mil militares da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica em atu-
ação nos quase 17 mil quilômetros 
de fronteira. “Em diversos mo-
mentos empregaremos as tropas 

das Forças Armadas”, informou.

 Plano de Segurança
 Como desdobramento de 
ações no âmbito da segurança pú-
blica, o Presidente Temer reuniu-
-se no Palácio do Planalto com os 
principais ministros de seu governo 
para debater soluções para o setor. 
Após quase três horas de reunião, 
os ministros Raul Jungmann, Ale-
xandre de Moraes (Cidadania e 
Justiça) e Sergio Etchegoyen (Ga-
binete da Segurança Institucional) 
anunciaram as decisões a serem 
implantadas, seja pelos governos 
federal, estaduais e municipais.
 Jugmann contou também 
que outro instrumento que será de 
grande valia no controle da frontei-
ra é o Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicação (SGDC). 
O equipamento será colocado em 
órbita no dia 21 de março a par-
tir de lançamento da base france-
sa em Kouru. O governo investiu 
R$ 2,1 bilhões no SGDC e terá 
o controle estatal a partir de base 
em Brasília e no Rio de Janeiro.
 O Programa Nacional de Se-
gurança Pública também tem ações 
no âmbito do Ministério da Justiça e 
Cidadania. Para o ministro Alexan-
dre de Moraes, o governo atuará em 
pareceria com estados e municípios 
na tentativa de redução de homicí-
dios e crimes contra mulheres em 

todo território nacional. Segundo 
informou, a partir de levantamen-
to, três capitais terão um mutirão 
contra os criminosos: Porto Alegre, 
Natal e Aracaju. Nestas capitais 
há maior incidência, por exem-
plo, da violência contra a mulher.
 Além disso, o governo repas-
sou aos estados na última semana R$ 
1,2 bilhão para ampliação e melho-
ria do sistema penitenciário. Serão 
repassados também R$ 150 milhões 
para aquisição de sistema de blo-
queio de celulares em 30% dos pre-
sídios e mais R$ 200 milhões para 
construção de cinco novas peniten-
ciárias, uma em cada região do país.

 “Trata-se de um progra-
ma factível e que terá impac-
to na redução da criminalida-
de”, disse o ministro Jungmann.
 O Ministro da Defesa infor-
mou também que por solicitação da 
presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), ministra Carmén 
Lúcia, as Forças Armadas atuarão 
em apoio ao Poder Judiciário na 
elaboração do censo penitenciário. 
O objetivo é realmente permitir 
que se elabore o raio X do sistema 
carcerário do país, bem como le-
vantamento do perfil do presidiário.

Ministro Jungmann verifica operação 
do SISFRON, em Dourados (MS)

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, esteve, no dia 19 de 
janeiro, em Dourados, no Mato 
Grosso do Sul, para acompanhar 
a operação do Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras 
(SISFRON). O ministro lembrou 
que em 2016 foram destinados para 
o Sistema R$ 228 milhões, e que, 
para 2017, o orçamento previsto é 
de R$ 470 milhões. "O SISFRON é 
uma realidade em 600 km de fron-
teira, e será uma realidade nos 17 
mil quilômetros, a terceira maior 
fronteira do mundo com 10 paí-
ses vizinhos", declarou o ministro.
 O projeto-piloto do SIS-
FRON é operado na 4ª Brigada de 
Cavalaria Mecanizada de Doura-
dos e abrange cerca de 650 quilô-
metros de fronteiras no estado, que 
são monitorados por radares fixos e 
móveis, sensores óticos, óculos de 
visão noturna, câmeras de longo 
alcance, entre outros materiais em-
pregados. "A fronteira está distante 
fisicamente, mas a fronteira está per-
to das nossas cidades e metrópoles 
porque é nelas, na defesa e seguran-
ça delas, que nós vamos conseguir 
reduzir esta onda de criminalidade 

no seu início, combater as drogas, 
o contrabando e o descaminho. É 
na defesa das fronteiras que vamos 
assegurar a soberania do presente e 
do futuro e a integridade territorial".
 Jungmann disse que o SIS-
FRON é o maior sistema desenvol-
vido no mundo. "Quando estiver 
concluído, juntamente e de forma in-
tegrada com o Sistema de Gerencia-
mento da Amazônia Azul (SISGA-
AZ), da Marinha, e com o Programa 
Estratégico de Sistemas Espaciais 
(PESE), da Aeronáutica, estare-
mos cobrindo todo o nosso espaço, 
mar e terra", afirmou o ministro.
 O ministro assistiu ainda 
uma demonstração sobre o sistema 
feita pelo Comandante da 4ª Bri-
gada, General Lourenço William 
da Silva Ribeiro Filho. Durante 
vários momentos, militares, acer-
ca de 160 km de distância e que 
faziam a vigilância e segurança 
das fronteiras, entraram em víde-
oconferência apresentando ações 
em pontos de bloqueio e controle.
 Em seguida, o ministro e 
sua comitiva conheceram alguns 
equipamentos da base industrial 
de defesa utilizados no SISFRON.
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Projeto Rondon realiza Operação Tocantins

Foto:  Felipe Barra/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Projeto Rondon iniciou 
em 20 de janeiro, no auditório da 
Universidade Federal de Tocan-
tins, em Palmas (TO), a Operação 
Tocantins. A operação conta com 
a participação de 330 rondonis-
tas, estudantes e professores de 
33 instituições de ensino superior, 
que atuarão em 16 municípios.
 Durante a operação, que 
ocorre até 05 de fevereiro deste ano, 
os rondonistas realizarão atividades 
sobre temas de comunicação, saú-
de, cultura, educação, meio ambien-
te, trabalho, tecnologia, produção, 
direitos humanos e justiça. Traba-
lharão ao lado de funcionários das 
prefeituras, professores, agentes de 
saúde e lideranças locais. O objetivo 
é contribuir para o desenvolvimen-
to sustentável, social e a melhoria 
da qualidade de vida da população.
 Vindos, principalmente, das 
regiões Sul e Sudeste, grande par-
te dos rondonistas vive realidades 
diferentes das encontradas nas ci-
dades e pequenas comunidades em 
que acontece a Operação Tocantins.
 Rodrigo Soares Mendes, 27 
anos, estuda Engenharia de Produ-
ção no Centro Universitário La Salle 
do Rio de Janeiro. Ele atuará em ati-
vidades de promoção do empreen-

dedorismo, liderança e negociação, 
administração e sustentabilidade. 
Segundo Rodrigo, participar de uma 
operação do Rondon é uma oportu-
nidade de conhecer melhor suas li-
mitações, além da possibilidade de 
manter contato com novas culturas.  
“Quebrar o paradigma de que somos 
melhores e mostrar que, com vonta-
de e dedicação, todos podem che-
gar bem longe”, diz o universitário.
 Mais acostumada às opera-
ções do Rondon, Ana de Almeida 
Ribeiro, 66 anos, é professora do 
curso de Pedagogia na PUC-Rio. 
A Tocantins é a segunda operação 
da qual ela participa. Recentemen-
te atuou na Operação Itacaiúnas, 
ocorrida no Pará. A experiência, no 
entanto, não diminui o ímpeto de 
trabalhar em prol das atividades que 
seu grupo prepara. Além de compar-
tilhar suas experiências e coordenar 
o grupo de alunos, Ana realizará 
oficinas de bordado com mulhe-
res, em Pindorama do Tocantins.
 Os rondonistas conduzirão, 
dentre outras atividades, gincanas 
culturais, teatro de fantoches, pales-
tras sobre direitos do cidadão, das 
mulheres e das crianças e adolescen-
tes e oficinas sobre construção de 
banheiro ecológico, educação am-

biental, descarte de óleo de cozinha.

Cinquentenário e com nova marca
 Em julho deste ano, o Pro-
jeto Rondon completará 50 anos 
da sua primeira operação. Du-
rante esse tempo, foram promo-
vidas mudanças em sua concep-
ção política e estratégica, e, para 
acompanhar essas transformações, 
foi lançada nova marca (logo e 
nome), atualizada e revigorada.
 Procurando transmitir as no-
vas ideias que o norteiam, a iden-
tidade visual do projeto ficou mais 
simples e moderna. As cores ama-
relo e verde da logo continuam re-
forçando o compromisso com o 
Brasil e, a forma como está escri-
ta, mostra a fluidez, o movimento e 

a continuidade das ações. O nome 
passa a ter uma tipografia mais fina.
 O Projeto Rondon, atual-
mente, tem os objetivos de contri-
buir com soluções sustentáveis para 
a inclusão social e a redução das de-
sigualdades regionais e com o desen-
volvimento e o fortalecimento da ci-
dadania do estudante universitário.
 A campanha institucional 
2017 traz a nova marca e mostra a 
comunidade participando das ações 
e os rondonistas buscando soluções 
diferenciadas para os problemas so-
ciais do Brasil. O Projeto Rondon 
tem seu espaço como uma das mais 
importantes ações interministeriais 
do governo federal e o maior progra-
ma de extensão universitária do país.
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Ministro da Defesa fala para alunos do Instituto Rio Branco

Foto:  Felipe Barra/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, proferiu, em 25 de ja-
neiro, aula magna para alunos do 
Instituto Rio Branco, em Brasília, 
que inauguram a disciplina “Defe-
sa, Segurança e Política Externa”. 
Coube ao diretor-geral do Institu-
to Rio Branco, o embaixador José 
Estanislau do Amaral Souza Neto, 
fazer a abertura do evento, res-
saltando a estreita relação entre a 
defesa e a diplomacia brasileira.
 Jungmann iniciou sua pa-
lestra falando sobre os marcos da 
Defesa, destacando a criação, em 
2008, da Estratégia Nacional de 
Defesa (END). "É uma ruptura por-
que além do fato de se tratar de algo 
muito mais ambicioso e profundo, 
com a participação, inclusive des-
te Ministério e outras entidades, 
insere os militares brasileiros em 
um projeto nacional de desenvolvi-
mento", ressaltou. Além dos mili-
tares das Forças Armadas, ele ain-
da citou outros vetores para uma 
política nacional de defesa como a 
base industrial de defesa, relações 
exteriores, tecnologia e inovação.
 O Livro Branco de Defesa 
Nacional foi outro documento lem-
brado pelo ministro, que foi relator 
da matéria quando deputado federal 
na Câmara dos Deputados. Para ele, 

o documento é muito importante 
na construção das relações exterio-
res com os países sul-americanos e 
também para ampliar as atribuições 
do Congresso Nacional. Na época, 
Raul Jungmann foi defensor da atu-
alização e revisão dos documentos a 
cada quatro anos. "Quando cheguei 
a analisar, em outros países, a rela-
ção dos parlamentos com a defesa, 
observei que havia uma intensa liga-
ção. Não se dá um passo na defesa 
nacional sem que haja interveniên-
cia dos parlamentos", acrescentou.
 Jungmann mencionou em 
outros momentos de sua palestra 
alguns desafios para o País, parti-
cularmente, a segurança e defesa do 
Atlântico Sul, onde passam mais de 
80% das exportações brasileiras. Ele 
elogiou o trabalho diplomático, no 
passado, das Relações Exteriores em 
garantir a região livre de conflitos.
 Para o ministro não se pode 
menosprezar a defesa apenas porque 
o Brasil se encontra em tempos de 
paz. "Se nós minimizarmos o papel 
da defesa e dizer que somos a ex-
pressão do soft power ad eternum, 
em algum momento vamos ter uma 
surpresa muito amarga", declarou.
 Sobre fronteiras, Jungmann 
crê que a convergência defesa e di-
plomacia é crucial para resolver o 

problema dos crimes transfrontei-
riços. "Não há menor possibilida-
de de encararmos os desafios que 
nós temos nas grandes cidades, se 
não encontrarmos mecanismos de 
sinergia, primeiro entre nós, e se-
gundo entre nós e nossos vizinhos". 
O ministro ainda comentou sobre 
o que ele chamou de reunião his-
tórica, ocorrida em outubro do ano 
passado, quando as principais auto-
ridades dos poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário federais deba-
teram a segurança pública nacional. 
 No encerramento, Jung-
mann falou sobre a grandeza e 
a riqueza do País. "Um país que 
tem mais de 200 milhões de habi-
tantes, uma área territorial de oito 
milhões e meio de quilômetros 
quadrados, além de recursos natu-
rais, é óbvio que tem um destino 
e vocação global", argumentou.
 Presente ao evento, o secre-
tário-geral das Relações Exteriores, 
Marcos Bezerra Abbott Galvão, 
disse que a palestra do ministro 
Jungmann ocorria em momento 
de aproximação entre os dois mi-
nistérios e não se recordava de um 
encontro deste porte nos últimos 
tempos. Já o presidente do Institu-
to de Pesquisa de Relações Inter-
nacionais e Fundação Alexandre 
Gusmão (IPRI-FUNAG), embaixa-
dor Sérgio Eduardo Moreira Lima, 
ressaltou o projeto editorial e as pa-
lestras promovidas pela entidade.
 A turma, que inicia a carrei-
ra diplomática este ano, tem 32 alu-
nos brasileiros e 7 estrangeiros (dois 
da Argentina, um da Guiné-Bissau, 
um da Guiné Equatorial, um de São 
Tomé e Príncipe, um da Mongólia 
e um da Palestina). Durante o curso 
serão abordados conceitos de poder 
(hard, soft e smart power), política 
e estratégia, relações entre defe-
sa, diplomacia, desenvolvimento 
e democracia, segurança, Estado e 
soberania, guerra e paz, cenários e 
desarmamento, entre outros temas.
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Ministro da Defesa recebe, na França, Satélite brasileiro que será lançado em 2018

Foto: M
D
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 Em 2017, o Brasil contará com 
um novo sistema de comunicação por 
satélite, capaz de abrigar o tráfego de 
informações das Forças Armadas e ain-
da permitir a ampliação da banda lar-
ga, tornando possível, desta forma, o 
acesso mais rápido e eficaz à Internet 
para brasileiros de regiões longínquas.
 Em 1º de dezembro de 2016, 
o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
junto com o presidente da Telebras, An-
tonio Loss, recebeu o Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Comunicações 
(SGDC), dedicado às comunicações do 
governo brasileiro e integralmente con-
trolado pelo Brasil. O evento ocorreu 
em Cannes, no sul da França, onde fica 
a sede da Thales Alenia Space (TAS), 
empresa fornecedora do equipamento.
 “Esse Satélite está pronto e, 
quando for lançado em órbita, em 
2017, terá a função civil, que é levar a 
banda larga a todos os brasileiros, aca-
bando, assim, com a exclusão. Na área 
militar, vai nos assegurar a soberania e 
impedir que ocorram casos de espiona-
gem. Isso tudo representa um grande 
salto de inclusão social do Oiapoque 
ao Chuí, da Cabeça do Cachorro a Fer-
nando de Noronha”, disse o ministro.
 Para acompanhar a etapa fi-
nal de entrega deste importante equi-
pamento, Jungmann embarcou para a 
França acompanhado do Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato, e de assessores e auxi-
liares envolvidos no projeto do Satéli-
te. Recebido oficialmente da empresa 
Thales Alenia, o equipamento, agora, 
passa por processo de embalagem e, 
até o primeiro trimestre de 2017, che-
gará a Kourou, na Guiana Francesa. É 

de lá que o Satélite será colocado em 
órbita, no dia 21 de março, conforme 
previsão do grupo responsável pelo 
desenvolvimento do equipamento. 
 O Ministro da Defesa desem-
barcou em Nice, cidade próxima a Can-
nes, no sul da França, no do dia 30 de 
novembro de 2016. À noite, a delega-
ção brasileira participou de cerimônia 
e o ministro Jungmann se reuniu com 
executivos da Thales Alenia Space.
 Na manhã de 1º de dezem-
bro de 2016, a comitiva seguiu para 
a sede do grupo francês, onde confe-
riu a apresentação do projeto SGDC, 
bem como a exibição de filme que 
mostra a participação de um grupo 
de 51 engenheiros e técnicos brasilei-
ros envolvidos na troca de experiên-
cias tecnológicas sobre o desenvolvi-
mento do Satélite e de suas funções.
 A reunião foi comandada por 
Bertrand Maureau, um dos principais 
executivos do grupo Thales. “Quero 
afirmar aqui que conseguimos realizar 
este trabalho em parceria com enge-
nheiros e empresas brasileiras. A partir 
de agora, nossa estratégia é incluir em-
presas em outras cadeiras, assegurando 
a integração total”, afirmou Bertrand. 
 Em seguida, o grupo entrou 
na chamada sala limpa, local onde 
o Satélite se encontrava pronto para 
o acondicionamento em containers. 
A próxima etapa é o translado para a 
Guiana Francesa. Se as previsões se 
confirmarem, o equipamento será lan-
çado em 21 de março e permanecerá 
cerca de 60 dias em teste, entrando 
em operação definitiva no final do 
primeiro semestre do próximo ano.
A expectativa da Thales é de que o go-

verno brasileiro proceda a encomenda 
de um segundo satélite, assunto que 
ainda está em discussão. Para as autori-
dades brasileiras, o importante é fechar 
mercado para canalizar toda a comuni-
cação neste equipamento. Atualmente, 
as Forças Armadas utilizam os saté-
lites Star One, da Embratel, empresa 
privada. Com a operação do SGDC, 
as comunicações militares deixam o 
equipamento da multinacional, fican-
do apenas com o satélite sobressalente. 
 O projeto é uma parceria entre 
os Ministérios da Defesa e da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunica-
ções, e envolve investimentos da ordem 
de R$ 2,1 bilhões. O Satélite, adquiri-
do pela Telebras, terá uma banda KA, 
que será utilizada para comunicações 
estratégicas do governo e implemen-
tação do Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL), e uma banda X, que 
corresponde a 30% do equipamento, 
de uso exclusivo das Forças Armadas. 
O Ministério da Defesa investiu cer-
ca de R$ 500 milhões para utilização 
da banda X pelos próximos 18 anos, 
tempo de vida estimado do produto.
 Com isso, o Brasil passará a 
fazer parte do seleto grupo de países 
que contam com seu próprio satéli-
te geoestacionário de comunicações, 
diminuindo a necessidade de alugar 
equipamentos de empresas privadas, 
o que vai gerar uma economia signi-
ficativa aos cofres públicos e maior 
segurança em suas comunicações.
 Além disso, por ampliar a se-
gurança das comunicações de defe-
sa, o SGDC expandirá a capacidade 
operacional das Forças Armadas, por 
exemplo, em operações conjuntas nas 
regiões de fronteira terrestre, em even-
tuais operações de resgate em alto mar 
e ainda no controle do espaço aéreo.
 “Esse primeiro satélite repre-
senta um salto enorme em termos de co-
municações de defesa, ampliará a nos-
sa capacidade de forma segura e, por 
isso, representa um enorme avanço ao 
País”, ressaltou o Ministro da Defesa.
 Além de assegurar indepen-
dência e soberania nas comunicações 
de defesa, o Satélite, assim como to-
dos os projetos estratégicos das For-

ças Armadas, não se restringiu à mera 
aquisição do equipamento. O acordo 
firmado com a França envolveu largo 
processo de absorção e de transferência 
de tecnologia. Na parte de absorção, 
houve o envio de mais de 50 profissio-
nais brasileiros para a sede da Thales, 
em Cannes e Toulouse, na França. São 
especialistas oriundos de órgãos como 
Ministério da Defesa, Agência Espa-
cial Brasileira (AEB), Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 
e das empresas Visiona e Telebras.
 Esses profissionais, engenhei-
ros e técnicos, puderam aprender a 
operar o Satélite e a realizar o controle 
do equipamento em solo, que será fei-
to por militares a partir do 6º Coman-
do Aéreo Regional (VI COMAR) da 
Aeronáutica, em Brasília, e da Estação 
Rádio da Marinha, no Rio de Janeiro.
 Na etapa de transferência de 
tecnologia, empresas nacionais pode-
rão concorrer e, se selecionadas, serão 
capacitadas pela Thales Alenia Space a 
desenvolver satélites da mesma classe. 
A aquisição do equipamento ocorreu 
após uma competição internacional, 
via contrato com a Visiona, uma joint 
venture entre a Telebras – estatal fede-
ral do setor de telecomunicações – e a 
Embraer – empresa privada líder nos 
setores aeroespacial e de defesa. A cria-
ção da Visiona, em 2012, corresponde a 
uma das ações selecionadas como prio-
ritárias no Programa Nacional de Ati-
vidades Espaciais (PNAE) para atender 
aos objetivos e às diretrizes da Políti-
ca Nacional de Desenvolvimento das 
Atividades Espaciais (PNDAE) e da 
Estratégia Nacional de Defesa (END).
 Além do Comandante da Ae-
ronáutica e do presidente da Telebras, 
também acompanharam o Ministro da 
Defesa na viagem à Cannes o Chefe 
de Assuntos Estratégicos do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), Brigadeiro Alvani Silva, 
o secretário de Produtos de Defesa, 
Flávio Basilio, o Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Ministério da Defesa, 
General Marco Rosa, o embaixador 
Paulo César de Oliveira Campos, além 
de executivos da Visiona e da Embraer. 
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Ministro da Defesa ressalta importância do Satélite Geoestacionário para soberania do País

 “Esse satélite vai acabar 
com o apartheid digital no Bra-
sil”. Foi essa a importância atribu-
ída pelo Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ao Satélite Geoesta-
cionário de Defesa e Comunica-
ções (SGDC), ao conhecer, no dia 
17 de janeiro, o Núcleo do Centro 
de Operações Espaciais (NUCO-
PE), que deve em breve se tornar 
o Centro de Operações Espaciais 
(COPE), em Brasília. A organização 
militar da Força Aérea Brasileira 
(FAB) será responsável pela ope-
ração e monitoramento do SGDC.
 “Todo brasileiro, do Oiapo-
que ao Chuí, da Cabeça do Cachor-
ro, lá no Amazonas, até Fernando 
de Noronha, vai dispor de banda 
larga. É o maior projeto de inclusão 
digital que nós já temos. Mas, além 
disso, esse satélite, que será con-
trolado aqui pela FAB, na sua parte 
de comunicações governamentais e 
defesa, e pela Telebras, na parte co-
mercial, vai propiciar segurança das 
comunicações na área de defesa e na 
área governamental”, afirmou o mi-
nistro. “Ele vai representar um gran-
de salto em termos de soberania, um 
enorme salto em termos de seguran-
ça de nossas instituições e vai incluir 
digitalmente todos os brasileiros”, 
complementou Raul Jungmann.
 Em um briefing realizado 
no NUCOPE, o ministro, acom-
panhado do Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro do 

Ar Nivaldo Luiz Rossato, recebeu 
explicações sobre as capacidades 
e cenários de emprego do satélite, 
que tem previsão de lançamento 
para o dia 21 de março, a partir da 
base de Kourou, na Guiana Fran-
cesa, a bordo do foguete Ariane-5.
 “Nessa data nós estaremos, 
não apenas lançando um satélite, 
mas realizando um sonho de so-
berania, de comunicação, de se-
gurança, de defesa e de inclusão 
digital para todos os brasileiros”, 
ressaltou o Ministro da Defesa.
 Posicionado a uma dis-
tância de 35.786 quilômetros da 
superfície da Terra, o SGDC vai 
proporcionar três tipos de cober-
turas e terá uso dual (militar e ci-
vil), devendo atender às demandas 
do Programa Nacional de Banda 
Larga (PNBL) e prover a sobera-
nia em telecomunicações seguras 
para o Sistema de Comunicações 
Militares por Satélite (SISCOMIS).
 O satélite vai operar nas cha-
madas bandas X e Ka. Em relação à 
primeira, trata-se de uma faixa de 
frequência destinada exclusivamen-
te ao uso militar, correspondendo a 
25% da capacidade total do satélite.
 “Ele também vai permitir 
uma grande melhoria nas condições 
de fiscalizações de nossas frontei-
ras”, disse o ministro Jungmann.
 Já a banda Ka terá capaci-
dade de 54 Gbit/s e será usada para 
ampliar a oferta de banda larga pela 
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Telebras. O satélite vai garantir co-
nexão banda larga nos municípios 
mais distantes do País. Ele reforçará 
a rede terrestre da Telebrás, atual-
mente com 28 mil km de extensão, 
presente em todas as regiões brasi-
leiras. O projeto é uma parceria en-
tre os ministérios da Defesa (MD) 
e da Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações (MCTIC).
 “O SGDC é uma realida-
de que trará um grande aumento 
de capacidade de comunicações 
para o Brasil”, afirmou o Coronel 
Marcelo Vellozo Magalhães, co-
mandante do NUCOPE, em sua 
explicação ao Ministro da Defesa.

 Recebimento
 No início de dezembro de 
2016, o Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, juntamente com o presi-
dente da Telebras, Antonio Loss, re-
cebeu o Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações (SGDC). 
O evento ocorreu em Cannes, no 
sul da França, onde fica a sede da 
Thales Alenia Space (TAS), em-
presa fornecedora do equipamento.
 De acordo com o Ministé-
rio da Defesa, a vida útil do saté-
lite está estimada em até 18 anos. 
A operação e o monitoramento do 
satélite serão executados de ma-
neira compartilhada entre a De-
fesa e a Telebras. Segundo a De-
fesa, o valor de investimento é de 
R$ 2,1 bilhões, incluindo os cus-
tos com a infraestrutura terrestre.
 

 Atuação das Forças arma-
das nos presídios
 Durante a visita ao NUCO-
PE, o Ministro da Defesa também 
explicou como deve ser o empre-
go das Forças Armadas na questão 
das rebeliões nos presídios brasi-
leiros. Elas atuarão, segundo Raul 
Jungmann, na revista, varredura 
e limpeza dos presídios e peni-
tenciárias, assim como no levan-
tamento do censo penitenciário.
 “Dessa forma estaremos 
ajudando a reduzir essa tragédia que 
está acometendo o sistema prisional 
e contribuir para que os nossos pre-
sídios e penitenciárias deixem de ser 
os home-office, o escritório de traba-
lho do comando do crime que vem 
desafiando as instituições e levando 
temor e medo às nossas popula-
ções”, afirmou o Ministro da Defesa.
  O decreto que disponibili-
zará aos governadores que queiram 
a participação das Forças Armadas 
na vistoria e varredura dos presídios 
e penitenciárias, segundo o ministro 
Jungmann, será publicado, em 18 de 
janeiro, no Diário Oficial da União.
 “Hoje, o desafio que a crimi-
nalidade vem fazendo já extrapola, 
no meu modo de entender, a questão 
de segurança pública, passando a ser 
exatamente um desafio às institui-
ções. E neste caso,está se tornando 
um desafio à segurança nacional. De 
forma alguma nós podemos permi-
tir que o crime vença. O crime não 
vencerá”, explicou Raul Jungmann. 
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Militares das Forças Armadas terão programa habitacional exclusivo

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Os Ministros da Defe-
sa, Raul Jungmann, das Cidades, 
Bruno Araújo e o vice-presidente 
da Caixa Econômica Federal para 
Assuntos de Governo, Paulo Galli, 
assinaram, no dia 17 de novembro 
de 2016, um acordo de coopera-
ção que viabiliza a concessão de 
financiamentos habitacionais para 
os militares das Forças Armadas. 
A estimativa é que sejam benefi-
ciados, num primeiro momento, 
cerca de 75 mil militares da Mari-
nha, do Exército e da Força Aérea 
Brasileira, sendo a grande maio-
ria em postos iniciais da carreira.
 O acordo, vigente por no mí-
nimo cinco anos e que pode ser pror-
rogado, prevê o desenvolvimento 
conjunto de ações para apoiar os fi-
nanciamentos imobiliários residen-
ciais para os militares das Forças 
Armadas, inclusive no âmbito do 
Programa Minha Casa Minha Vida. 
Com a assinatura do termo, o Mi-
nistério da Defesa pretende definir 
em conjunto com a Caixa e o Mi-
nistério das Cidades, um Plano de 
Ação para melhoria do atendimen-
to aos integrantes das três armas.
 “Estávamos defasados no 
tempo por não ter um programa 
como esse. É um acordo histórico 
porque significa uma parte do resga-
te e da retribuição do compromisso, 
do sacrifício, e sobretudo, da dedi-
cação dos militares brasileiros com 
a causa do Brasil. É um acordo espe-
cial por atender uma pequena parte 
das necessidades da família mili-
tar”, declarou o Ministro da Defesa.

 O objetivo da cooperação 
é sistematizar o atendimento aos 
militares. “O nosso cálculo é que 
nós temos uma demanda de apro-
ximadamente 75 mil militares, 
compreendendo, em cerca de 60%, 
praças, soldados, cabos e sargen-
tos. A nossa prioridade é atender 
a brasileiros que precisam ter ha-
bitação, e os militares que se en-
quadram dentro das faixas possam 
ter uma reserva dentro do Progra-
ma Minha Casa Minha Vida. E o 
sonho da casa própria, sobretudo 
para o militar, eu diria que é extre-
mamente importante. Depois da co-
mida, do emprego, a dignidade de 
um homem está muito relacionada 
a ter uma casa”, frisou Jungmann.
 O Ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, reforçou que o 
acordo de cooperação irá permitir 
compreender a real demanda das 
Forças Armadas brasileiras, não 
apenas de forma quantitativa, mas 
o modelo que se encaixa no padrão 
e na rotina de vida do militar. Será 
definido o que poderá ser ofereci-
do dentro da faixa do programa ha-
bitacional do Governo Federal e o 
que poderá ser ofertado de forma 
compatível a renda dos militares.
 “Precisamos adequar as ne-
cessidades desse programa ao que 
dispõe o Programa Minha Casa 
Minha Vida. Avaliar, em outro mo-
mento, se esses regramentos são 
necessários por portarias, normas 
de instrução ou mudança na legis-
lação. E a partir de hoje, com os 
técnicos do Ministério das Cidades, 

que formulam as políticas públicas, 
com os técnicos da Caixa, que co-
nhecem os detalhamentos técnicos 
e de financiamento, e ouvindo a ne-
cessidade real da vida militar, é que 
nós vamos chegar a uma equação 
que entregue esse programa fei-
to a diversas mãos”, disse Araújo.
 Paulo Galli reforçou o com-
prometimento para o avanço do 
acordo de cooperação. “Hoje tra-
zemos todo o entusiasmo e toda a 
força que a Caixa tem na produ-
ção de habitação popular do País. 
Junto com o Ministério da Defesa 
e sob o comando do Ministério 
das Cidades, responsável por toda 
construção da política habitacio-

nal do Governo Federal, iremos 
colocar as unidades de negócio da 
Caixa, espalhadas pelo Brasil, para 
apoiar essa iniciativa e atender às 
necessidades das Forças Armadas 
brasileiras, que precisa ter esse 
olhar diferenciado”, afirmou Galli.
 Também participaram da 
cerimônia o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), Almirante Ademir 
Sobrinho, os Comandantes da Ma-
rinha, Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, do Exército, General Villas 
Bôas, e da Aeronáutica, Brigadeiro 
Nivaldo Rossato, além do secre-
tário-geral do Ministério da Defe-
sa, General Joaquim Silva e Luna.

Brasil e Reino Unido vão intensificar parceria 
no setor de defesa

Foto:  Ten M
aurílio Kelly/EM
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 Brasil e Reino Unido vão 
retomar a parceria no setor de de-
fesa. O assunto norteou a audiência 
concedida pelo Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, ao Ministro de Es-
tado para o Comércio Internacional 
do Reino Unido, Liam Fox, no dia 
07 de dezembro de 2016, em Bra-
sília. Durante o encontro, os minis-
tros se dispuseram a retomar um 
acordo bilateral entre os dois países.
 Liam Fox iniciou a con-
versa explicando que foi preciso 
ajustar os gastos das Forças Arma-
das britânicas em relação ao orça-
mento. O ministro Jungmann con-
tou que o país atravessa uma crise 
financeira e lembrou que, entre 
2008 e 2009, o governo brasileiro 
resolveu expandir os gastos e, nos 

dias atuais, é necessária a revisão 
para moldá-los à realidade fiscal.
 O ministro brasileiro contou 
também que as Forças Armadas têm 
em seus quadros militares temporá-
rios, com contrato de até oito anos, 
que representam menos custos para 
o erário. Segundo o ministro, ao 
término deste período acaba o vín-
culo e a permanência somente se 
dará por meio de concurso público.
 Jungmann disse também 
que tem mantido diálogos cons-
tantes com outros países como for-
ma de assegurar o incremento de 
produtos de defesa. Os ministros 
destacaram segmentos da indús-
tria de defesa que podem ser do 
interesse comum aos dois países.
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ESG e ADESG confraternizam Macau e o intercâmbio sino luso-brasileiro 

ADESG prestigia ABRAEE

 A Escola Superior de 
Guerra (ESG) realizou no dia 1º 
de dezembro, uma confraterniza-
ção para seu efetivo. Na oportuni-
dade, os presentes puderam des-
frutar de um agradável momento 
de descontração e o Comandante 
da ESG, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Rafael Rodrigues Filho, dese-
jou Boas Festas aos participantes.
 No dia 07 de dezembro de 
2016 sediou a comemoração alusi-
va aos 65 anos da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de 
Guerra. Foi realizada uma Sessão 
Solene em comemoração a data de 
criação da ADESG. A solenidade 
foi presidida pelo Prof. Gustavo 
Alberto Trompowsky Heck, acom-
panhado do Comandante da ESG e 
do presidente do Conselho Superior 
da ADESG, Brigadeiro Helio Gon-
çalves. Na ocasião, foi concedido o 
Prêmio Adauto Rocchetto ao Dele-
gado da Adesg Vitória no Espírito 
Santo, Adm. Ricardo Antonio Mon-
toito Bergmann, pelo desempenho 
de suas atividades durante o ano de 
2016. Em suas palavras, o presiden-
te da ADESG agradeceu ao Briga-
deiro Rodrigues Filho pelo apoio 

 No dia 06 de dezembro de 
2016, ocorreu, na sede do Centro 
de Estudos dos Países de Língua 
Portuguesa (CEPLP), localizada 
na University of Internacional Bu-
siness and Economics (UIBE), em 
Pequim, a oitava edição do Semi-
nário "Macau e o intercâmbio sino-
-luso-brasileiro". Os Seminários 
são organizados anualmente pelo 

recebido em 2016 e entregou ao 
comandante da ESG a estatueta do 
aviador. Ao término, os presentes fo-
ram brindados com uma apresenta-
ção do Ronaldinho do Cavaquinho, 
e a música do Fuzibossa, do Corpo 
de Fuzileiros Navais. Prestigiaram 
a solenidade o Subcomandante da 
ESG, General de Divisão Eduardo 
Diniz, autoridades civis, militares, 
membros da Diretoria da ADESG, 
ex-presidentes da ADESG, Delega-
dos e Representantes de inúmeros 
Estados e mais de 150 convidados.
 Ainda em dezembro de 
2016, a ESG parabenizou o Profes-
sor Gustavo Alberto Trompowsky 
Heck, Conferencista Emérito da 
ESG e presidente da ADESG e o 
Professor Doutor Guilherme San-
doval Góes, Chefe da Divisão de 
Assuntos de Geopolítica e Rela-
ções Internacionais da ESG, pela 
posse na Academia Brasileira de 
Estudos Estratégicos, ocorrida no 
Círculo Militar de São Paulo. Jun-
to aos novos acadêmicos, estiveram 
presentes civis e militares, além 
de professores da Universidade de 
São Paulo (USP) e da Fundação Ar-
mando Álvares Penteado (FAAP).
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Instituto Brasileiro de Estudos de 
China e Ásia Pacífico (IBECAP), 
em co-patrocínio com o Instituto 
Internacional de Macau (IIM). Na 
ocasião, a ESG foi representada 
pelo Professor Severino Bezerra 
Cabral Filho, integrante da Divisão 
de Assuntos de Geopolítica e Re-
lações Internacionais desta Escola.

 O presidente da ADESG, 
Professor Gustavo Alberto Trom-
powsky Heck parabenizou os no-

vos integrantes da Academia Bra-
sileira de Estudos Estratégicos.

Saiba mais sobre a ESG   
em nossos sites

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



FOLHA MILITAR Janeiro 2017 12

Comitê de Implantação do Comando de Operações Aeroespaciais é ativado em Brasília

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) ativou, no dia 13 de janei-
ro, o Comitê de Implantação do 
Comando de Operações Aeroespa-
ciais (COMAE), em Brasília (DF). 
A nova unidade faz parte do projeto 
de reestruturação da FAB e abar-
cará, entre outras, as atividades de 
defesa aérea e antiaérea desenvolvi-
das pelo Comando de Defesa Aero-
espacial Brasileiro (COMDABRA). 
A solenidade foi presidida pelo Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, e contou com a presença 
de autoridades civis e militares.
 “Esse rito é a consolidação 
de estudos completos de um longo 
período de análises e críticas, de 
esforços que buscam tão somen-
te a evolução de nossa Força Aé-
rea para um futuro mais moderno 
e operacional. Hoje, foi ativada 
uma das mais relevantes estrutu-
ras de nossa organização”, desta-
cou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 O COMAE será o Comando 
Operacional Conjunto, permanen-
temente ativado, responsável pelo 
planejamento, coordenação, execu-
ção e controle das operações aero-
espaciais, tanto recorrentes quanto 
eventuais. Esse novo comando con-
jugará ainda as ações de Emprego 
da FAB anteriormente conduzidas 
pelo Comando-Geral de Operações 
Aéreas (COMGAR) e pelas quatro 
unidades conhecidas como Força 
Aérea (FAE). Isso inclui o transpor-

te aerologístico, a busca e salvamen-
to e a patrulha marítima, além das 
operações conjuntas determinadas 
pelo Ministro da Defesa. “Sob seu 
gerenciamento estarão incluídos o 
emprego de aeronaves remotamente 
pilotadas, satélites de comunicações 
e as futuras constelações de satélites 
de órbita baixa, assim como toda 
estrutura de inteligência afeta a es-
sas áreas do conhecimento”, expli-
cou o Comandante da Aeronáutica.
 Na ocasião, o Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Gerson Nogueira 
Machado de Oliveira assumiu a pre-
sidência do Comitê de Implantação 
do COMAE e também o comando 
do COMDABRA, cargo ocupado 
até então pelo Major-Brigadeiro do 
Ar Mário Luís da Silva Jordão. Em 
suas palavras, o Major-Brigadeiro 
Jordão destacou um pouco da histó-
ria do COMDABRA e algumas das 
atividades desenvolvidas, como a 
defesa aérea na Copa do Mundo de 
2014 e nos Jogos Olímpicos e Para-
límpicos Rio 2016. “Conhecido e re-
conhecido internacionalmente pelo 
seu trabalho, o COMDABRA tem o 
orgulho de ser o primeiro comando 
conjunto permanentemente ativado. 
A operacionalidade apresentada deu 
a tranquilidade para que o Coman-
do da Aeronáutica, durante a fase 
dos grandes eventos, atribuísse ao 
COMDABRA a responsabilidade 
de conduzir todas as missões de em-
prego da Força Aérea Brasileira”, 
enfatizou o oficial-general, que as-
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sumirá a Chefia do Estado-Maior do 
Comando de Preparo (COMPREP).
 O novo comandante do 
COMDABRA e presidente do Co-
mitê de Implantação do COMAE 
tem mais de 40 anos de carreira e 
já assumiu diversos cargos, entre 

Passagem de comando do COMDABRA e ativação do Comitê de Implantação do COMAE

Tenente-Brigadeiro Rossato destacou a importância do COMAE

Major-Brigadeiro Jordão assumirá a Chefia do Estado-Maior do COMPREP

Tenente-Brigadeiro Machado assumiu o COMDABRA e o Comitê de Implantação do COMAE

eles o de Comandante-Geral de 
Operações Aéreas (COMGAR), 
de Diretor-Geral do Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespa-
cial (DCTA) e o de Chefe de Lo-
gística do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA).
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Força Aérea Brasileira ativa Comando de Preparo em Brasília (DF)

 A Força Aérea Brasileira ati-
vou, no dia 20 de janeiro, em Bra-
sília (DF), o Comando de Preparo 
(COMPREP). A cerimônia militar 
de ativação também marcou a pas-
sagem de comando da unidade do 
Tenente-Brigadeiro do Ar Gerson 
Nogueira Machado de Oliveira para 
o Tenente-Brigadeiro do Ar Anto-
nio Carlos Egito do Amaral. O ór-
gão foi criado, como o nome indica, 
com o objetivo de especializar os 
militares para as diversas missões 
de emprego do poder aeroespacial. 
Esta é mais uma etapa do proces-
so de reestruturação da instituição.  
 “Representa uma das mais 
significativas renovações estrutu-
rais da nossa história”, afirmou o 
Comandante da Aeronáutica, Te-
nente Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, ao referir-se sobre 
o momento escolhido para ativa-
ção da nova unidade que coin-
cide com a data em que a Força 
Aérea Brasileira celebra 76 anos.
 O COMPREP terá a respon-
sabilidade de preparar as 15 Alas 
(em processo de ativação em todo o 
País) por meio da organização, trei-
namento e avaliação operacionais 
e a geração de doutrina. Anterior-
mente, essas atividades integravam 
o escopo de atuação do Comando-
-Geral de Operações Aéreas (COM-
GAR), desativado nesta mesma 

data, e das quatro Forças Aéreas 
(desativadas em dezembro de 2016) 
que reuniam as diferentes aviações.
 “É um desmembramento das 
tarefas de preparo e emprego”, sin-
tetizou em seu discurso, o Tenente-
-Brigadeiro do Ar Gerson Nogueira 
Machado de Oliveira, que deixou o 
COMGAR para assumir o Núcleo do 
Comando de Operações Espaciais 
(COMAE), gerenciador das ativi-
dades aéreas de operações militares.
 Um novo modelo - De 
acordo com o Comandante de Pre-
paro, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Antonio Carlos Egito do Amaral, 
além de atender com mais clareza 
a legislação (Lei Complementar 
97/99), que estabeleceu uma dis-
tinção entre o preparo e o empre-
go das Forças Armadas, a nova 
unidade permitirá trabalhar com 
mais eficiência a especialização, 
ou seja, a progressão operacio-
nal dos militares da Força Aérea.
 “Considero a especializa-
ção a maior vantagem desse pro-
cesso. Teremos pessoas dedicadas 
a pensar, a estudar o treinamento, 
a dimensioná-lo, estabelecer o cus-
to, quais são os objetivos operacio-
nais, qual o padrão de eficiência 
que cada equipagem deve ter. São 
pessoas que estarão o tempo todo 
estudando esse padrão a ser atin-
gido”, afirmou o oficial-general.
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Para organizar e estabelecer padrões 
almejados, o COMPREP, que absor-
veu as tarefas de doutrina antes exe-
cutadas pelas Forças Aéreas, terá três 
grandes áreas (subchefias): planeja-
mento e gestão; doutrina da aviação; 
e segurança e defesa (infantaria).
 Segundo o Comandante 
de Preparo, esse novo modelo não 
surgiu agora. Faz parte de um pro-
cesso de aperfeiçoamento da efi-
ciência operacional da Força Aé-
rea Brasileira, iniciado há quase 
dez anos com a reestruturação do 
COMGAR e que ganhou novo im-
pulso em 2014 quando o Coman-
do de Defesa Aeroespacial Brasi-
leiro (COMDABRA) implantou 
o Centro Conjunto de Operações 
Aéreas (CCOA) que possibilitou 
assumir, além da defesa aeroespa-
cial, o gerenciamento das opera-
ções aéreas corrente e conjuntas.
 A segmentação entre prepa-
ro e emprego já é uma realidade de 
outras nações, como Estados Uni-
dos e Canadá, especialmente para 
mensurar o custo do preparo e das 
operações militares. Outro fator que 
permitiu a adoção deste novo con-
ceito está atrelado às novas plata-
formas operacionais da FAB. Os re-
cursos eletrônicos embarcados nas 
aeronaves permitem o cumprimen-
to de mais de uma missão e o me-
lhor aproveitamento dos sistemas. 
 Além disso, o oficial-ge-

neral lembra que a FAB já cumpre 
missões, em operações conjuntas 
ou exercícios internacionais, por 
exemplo, baseadas no conceito de 
missão aérea completa (mais co-
nhecida como voo de pacote), am-
plamente utilizado por forças aéreas 
de outros países. “É a formaliza-
ção de um processo que já estava 
ocorrendo na prática”, explica.
 Com cerca de 43% do efe-
tivo da Força Aérea Brasileira su-
bordinado ao COMPREP, o novo 
comandante prevê que este será 
um ano de ajustes e adaptações de 
processos e atividades das Alas. 
Nesta etapa, a sintonia entre COM-
PREP e COMAE será fundamental.
 Currículo - Em 42 anos de 
carreira militar, o Tenente-Briga-
deiro do Ar Antonio Carlos Egito 
do Amaral registrou mais de 4,5 
mil horas de voo. Entre os cargos 
mais recentes estão o Diretor-Geral 
do Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial (DCTA), Co-
mandante de Defesa Aeroespacial 
Brasileiro (COMDABRA), Chefe 
do Estado-Maior do Comando-
-Geral de Operações Aéreas (COM-
GAR), Adido de Defesa e Aeronáu-
tico junto à Embaixada do Brasil 
nos Estados Unidos e credenciado 
junto ao governo do Canadá. Além 
dos cursos de carreira, tem mes-
trado em poder do emprego aéreo.

Tenente-Brigadeiro Egito assume Comando de Preparo
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Integrar operações aéreas e espaciais é desafio de novo gestor

 Integrar as operações aé-
reas da Força Aérea Brasileira 
(FAB) com as operações espa-
ciais. Esse será o principal desafio 
do Coronel Marcelo Vellozo Ma-
galhães, que assumiu no dia 11 
de janeiro, o Núcleo do Centro 
de Operações Espaciais Principal 
(NUCOPE-P), em Brasília (DF).
 “Vamos fomentar um novo 
tipo de operação, que é a opera-
ção espacial. É uma novidade no 
âmbito do Comando da Aeronáuti-
ca e do Ministério da Defesa. Será 
uma nova doutrina de uma ope-
ração conjunta”, explica o oficial. 
 “O desafio será integrar a 
operação espacial com a aérea no as-
pecto operacional”, complementa o 
oficial que vai comandar a equipe de 
operação e monitoramento do Saté-
lite Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas (SGDC).
 O oficial da Aeronáutica, 
que realizou a preparação para atu-
ar no monitoramento do satélite no 
Canadá, recebeu o cargo do Coro-
nel Helcio Vieira Junior, que ficou 
à frente da unidade por quatro anos. 

A cerimônia foi realizada em Bra-
sília (DF), no Comando-Geral de 
Operações Aéreas (COMGAR).
 O equipamento foi entregue 
oficialmente ao governo brasileiro 
em novembro do ano passado. Com 
o lançamento, previsto para os pró-
ximos meses a partir da base de Kou-
rou, na Guiana Francesa, a operação 
do equipamento será ininterrupta 
24 horas por dia. De acordo com o 
Ministério da Defesa, a vida útil do 
satélite está estimada em 18 anos.
 A operação e o monitora-
mento do satélite serão executados 
de maneira compartilhada entre 
a Defesa e a Telebras a partir do 
NUCOPE-P, que em breve passará 
a ser denominado Centro de Opera-
ções Espaciais. No espaço, locali-
zado dentro do Comando de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (COMDA-
BRA), trabalharão 96 profissionais.
 Os militares são responsá-
veis pela operação da banda X (fre-
quência destinada exclusivamente 
ao uso do Ministério da Defesa), 
que fornecerá o suporte operacional 
com link de comunicações para as 
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Forças Armadas. A banda Ka (que 
será usada para ampliar a oferta de 
banda larga) será operada pelos téc-
nicos da Telebras. A 'pilotagem' do 
equipamento será compartilhada.

Preparação de recursos humanos
 O NUCOPE-P foi o em-
brião para o surgimento do Centro 
de Operações Espaciais. Desde a 
criação, há quatro anos, foi o res-
ponsável pela capacitação de qua-
se cem profissionais que estarão 
envolvidos na operação do SGDC. 
Parte da equipe foi enviada para 
formação no Canadá, França e Chi-
le. Nos últimos meses, como parte 
da preparação final de controle do 
satélite, a fornecedora do equipa-
mento, Thales Alenia Space, mi-
nistrou cursos técnicos em Brasília.
 A partir de fevereiro, o Cen-
tro de Operações Espaciais vai rea-
lizar uma simulação de operação do 
satélite 24 horas. Os profissionais 
trabalharão em três turnos. O pro-
cesso, chamado de “Day in the life”, 
será supervisionado pela fabrican-
te e faz parte da verificação final 
para habilitação dos profissionais.

 Legado
 Para o Coronel Helcio, que 
se manteve à frente do NUCOPE-

-P desde a criação, está tudo pron-
to para a operação da banda X do 
SGDC. “Entrego um time pronto 
e um centro preparado para ope-
rar satélite de órbita baixa”, afir-
mou o oficial, que além de dei-
xar o núcleo se despede da FAB 
após 30 anos de serviço militar.
 Porém, a marca mais im-
portante que o militar acredita 
ter deixado é a sensibilização das 
autoridades sobre a necessida-
de de o Brasil utilizar ferramen-
tas espaciais e as facilidades que 
este instrumento possibilita.
 “Acredito que o mais 
importante foi alertar as auto-
ridades que existem novas ca-
pacidades espaciais”, afirmou.
 Ao time que ajudou a for-
mar e capacitar, o Coronel Helcio 
deixa uma mensagem de incen-
tivo e otimismo sobre a ativida-
de para a qual foram preparados.
 “Eles têm que ser muito or-
gulhosos de integrar uma elite re-
duzida no mundo e ainda mais no 
Brasil que trabalha com tecnologia 
avançada. Ao mesmo tempo, que 
tenham humildade para reconhe-
cer a importância do trabalho em 
fazer um País melhor, com aces-
so à telemedicina e teleducação, 
por exemplo", finalizou o militar.

À esquerda, Coronel Hélcio, e à direita, Coronel Magalhães

Sensibilização de autoridades sobre a questão espacial marcou os últimos 4 anos

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Para novo chefe, comunicação é uma das ferramentas mais importantes de uma instituição

 O Coronel Aviador Antonio 
Ramirez Lorenzo assumiu, no dia 
23 de janeiro, em Brasília (DF), a 
chefia do Centro de Comunicação 
Social da Aeronáutica (CECOM-
SAER). O oficial recebeu o cargo do 
Brigadeiro do Ar Ary Soares Mes-
quita, que assumiu o comando da 
Ala 1. A cerimônia de transmissão 
de cargo foi presidida pelo Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
 “A conjuntura exigirá aten-
ção, discernimento e criatividade 
como líder desta destacada equipe 
de excelência”, afirmou o Coman-
dante ao dirigir-se ao novo chefe 
sobre a consciência da complexi-
dade da missão que lhe foi atribu-
ída. O Coronel Lorenzo assume 
o cargo em meio ao processo de 
reestruturação da FAB, que prevê 
modernizar a estrutura administra-
tiva e operacional para enfatizar o 
investimento dos recursos huma-
nos e financeiros, principalmen-
te, na atividade-fim da instituição.

 Em seu discurso, o Tenente-
-Brigadeiro Rossato destacou ainda 
a relevância do papel da comunica-
ção e do CECOMSAER diante do 
fenômeno de propagação de factói-
des que, utilizando-se da vasta di-
versidade de mídias, visam “implan-
tar conceitos errôneos, desqualificar 
decisões e distorcer ideias no âmbito 
de nosso efetivo”. “Esse desvio de 
informação demanda extrema aten-
ção e elevado senso crítico de nos-
so público interno”, afirmou o Co-
mandante, dando especial atenção 
à ação proativa do CECOMSAER.
 
 Balanço
 Em seu discurso, o Bri-
gadeiro Ary apresentou um breve 
balanço das ações de comunica-
ção realizadas pelo CECOMSAER 
em sua gestão. Além da cobertura 
das ações da Força Aérea Brasi-
leira durante os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos 2016, o que envol-
veu quase todo o efetivo – integra-
do por mais de cem profissionais 
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– o ano foi marcado, segundo ele, 
pela intensa produção em todas 
as áreas que envolvem a unidade.
 Foram mais de 1,2 mil re-
portagens publicadas no site da 
Força Aérea Brasileira e 230 vídeos 
veiculados no canal oficial da ins-
tituição no Youtube, além de mais 
de 500 processos de atendimento 
à imprensa, e de cerca de 560 de-
mandas geradas por meio da Lei de 
Acesso à Informação. Em 2016, a 
fanpage da FAB no Facebook atin-
giu 1 milhão de seguidores. O CE-
COMSAER ainda orienta a atuação 
de cerca de 230 elos do Sistema de 
Comunicação Social da Aeronáuti-
ca (SISCOMSAE). “Foi um ano in-
tenso”, classificou o Brigadeiro Ary 
sobre a rotina à frente da unidade 
responsável por gerir a comunica-
ção do Comando da Aeronáutica.

 Novos Desafios
 Para o novo chefe, a comu-
nicação terá papel importante para 
ajudar a esclarecer os públicos de 
interesse da instituição sobre o pro-
cesso de reestruturação da FAB. 
“Essa reestruturação precisa ser 
bem compreendida pelo público in-
terno e externo”, avaliou o Coronel 
Lorenzo, que retorna ao CECOM-
SAER, onde trabalhou por sete anos.
 Para o oficial, a comunica-
ção social é uma das ferramentas 
mais importantes de uma institui-
ção e deve ser utilizada, no con-

texto da FAB, para divulgar, en-
sinar e mostrar a todos o que está 
acontecendo. “Para que cada militar 
contribua para que a FAB chegue a 
2041 maior do que é hoje”, afirmou.

Conheça a trajetória
do novo chefe do CECOMSAER
 O Coronel Aviador Antonio 
Ramirez Lorenzo, 49, é natural de 
São Paulo e iniciou a carreira na 
Aeronáutica em 1985. Foi promo-
vido ao atual posto em 2011 e in-
dicado ao posto de oficial-general 
em dezembro de 2016. Ao longo 
da carreira acumulou 2,3 mil ho-
ras de voo. Entre os cargos mais 
recentes foi Adido de Defesa e 
Aeronáutico junto à Embaixada 
da França e Bélgica, chefe da Di-
visão de Operações do Comando-
-Geral de Operações Aéreas (COM-
GAR), comandante do Primeiro 
Grupo de Aviação de Caça e chefe 
da assessoria de imprensa da FAB.
 Além de todos os cursos 
de carreira, participou de cursos 
de relações públicas na Defense 
Information School, no Fort Ge-
orge G. Meade, em Maryland, de 
operações psicológicas na Escola 
de Guerra Especial JFK do Exér-
cito, no Fort Bragg, na Carolina 
do Norte, ambos nos Estados Uni-
dos. Também possui MBA em Po-
lítica e Defesa e em Desenvolvi-
mento Avançado de Executivos.

Comandante da Aeronáutica destacou papel da comunicação

Veja as principais 
notícias sobre o 

Ministério da Defesa 
e os Comandos 

da Marinha, Exército 
e Aeronáutica 

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Comandante da Aeronáutica recebe comenda 
das Forças Armadas equatorianas

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, recebeu, no 
dia 26 de janeiro, a comenda “Es-
trella de Las Fuerzas Armadas del 
Ecuador” no grau “Gran Estrella 
al Merito Militar”. A homenagem 
é um reconhecimento pelo apoio 
da Força Aérea Brasileira (FAB) 
ao Equador, durante o terremo-
to que ocorreu no país em abril de 
2016 e deixou mais de 600 mortos.
 Na ocasião, uma aeronave 
C-105 do Esquadrão Arara (1°/9° 
GAV) transportou 1,5 ton de man-
timentos e 80 kg de vacina para o 
país sul-americano. A FAB tam-
bém contribuiu com o envio de 
tropas, transporte de rações ali-
mentares, equipamentos e feridos, 
além de apoio logístico para a ma-
nutenção operacional das aerona-

ves da Força Aérea do Equador.
 De acordo com o Coman-
dante da Aeronáutica, a comenda 
é também uma homenagem ao tra-
balho dos militares da instituição. 
“É um reconhecimento do traba-
lho da FAB como um todo”, desta-
cou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Durante a cerimônia, que 
contou com a presença de autori-
dades e oficiais-generais do Alto-
-Comando, a Secretária Encarre-
gada de Negócios da Embaixada 
do Equador, Suzana Fuentes, re-
alizou a imposição da comenda 
ao Comandante da Aeronáutica.
 Ela destacou que a Força Aé-
rea proporcionou auxílio ao Equa-
dor durante momentos de grande di-
ficuldade. “Somos muito gratos pelo 
apoio prestado ao país”, finalizou.
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Aniversário de 76 anos da Força Aérea Brasileira

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) completou 76 anos no dia 20 
de janeiro. Criado em 1941, o Mi-
nistério da Aeronáutica teve como 
primeiro Ministro o civil Salgado 
Filho. Logo em seguida, veio o seu 
primeiro desafio: a participação na 
Segunda Guerra Mundial. Foi, en-
tão, criado o 1° Grupo de Aviação 
de Caça que atuou na Itália e voltou 
com uma campanha vitoriosa.

Ordem do dia
do Comandante da Aeronáutica

 Brasília, 19 de janeiro de 
2017.
 No dia 20 de janeiro de 1941, 
em meio aos horrores da Segunda 
Grande Guerra, foi criado o Minis-
tério da Aeronáutica. Desde então, 
os desafios fazem parte da nossa ro-
tina e são encarados com profissio-
nalismo, coragem e determinação.
 Nossa trajetória é marcada 
não somente pela manutenção da 
soberania do espaço aéreo, mas tam-
bém pelo generoso e incondicional 
apoio à população brasileira. Pesso-
as carentes, espalhadas pelos rincões 
do território nacional, aguardam es-
perançosas das asas da Força Aérea 
o alento para as suas dificuldades.
 Dessa maneira, a Força Aé-
rea contribuiu, e ainda contribui 
para levar a presença do Estado para 
regiões desassistidas, buscando ga-
rantir a igualdade de condições en-
tre toda a população. Ofício de ex-
trema relevância dentro do sistema 
democrático de direito que vivemos.
 Nesse contexto, consolida-
mos a missão síntese da Força Aé-
rea: “Manter a soberania do espaço 
aéreo e integrar o território nacio-
nal, com vistas à defesa da Pátria”.
 Vale ressaltar que a trans-
formação em curso na Força Aé-
rea visa manter o pioneirismo que 
sempre nos caracterizou. Não po-
demos permitir que sejamos ata-
cados pela inércia gerencial que 
nos levaria a um colapso no cum-
primento da missão que nos foi 

atribuída pelo povo brasileiro.
 Ademais, nada foi ideali-
zado sem levar em consideração 
o legado dos nossos veteranos e 
as nossas origens. É imperioso ze-
lar pelo sangue, lágrimas e suor 
de nossos antecessores na edifica-
ção de rica história que se confun-
de com a própria história do país.
 Seguramente, as altera-
ções que estão sendo implementa-
das impactam de alguma maneira 
na vida de todos nós. Todavia, é 
um equívoco sugerir que anseios 
individuais possam frear o neces-
sário avanço da nossa Instituição.
 Dessa forma, o que garante o 
sucesso do portfólio de reestrutura-
ção em andamento é justamente co-
locarmos o foco na contribuição in-
dividual. É contribuir para construir.
 Todos nós devemos em-
pregar nossas expertises, discutir e 
contribuir com soluções. Todos nós, 
independente de posto e graduação, 
devemos sentir como parte do sis-
tema e contribuir para o seu aper-
feiçoamento. Todos nós devemos 
ter plena consciência que a nossa 
contribuição de hoje vai reverbe-
rar ao longo das futuras gerações.
 Portanto, externo minha 
profunda consideração a todos 
aqueles que, a despeito das adver-
sidades e intempéries, mantiveram 
a serenidade e fazem valer o an-
seio de tornar a nossa Força Aé-
rea ainda mais coesa e otimizada.
 Neste momento de come-
moração, manifesto, ainda, a mais 
sincera gratidão a cada um deste 
efetivo - homem e mulher, militar e 
civil - que muitas vezes em anôni-
mos esforços formam o esteio fun-
damental para o cumprimento da 
missão da Força Aérea Brasileira.
 Parabéns integrantes de hoje 
e de ontem do Comando da Aero-
náutica.

Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato

Comandante da Aeronáutica
(CECOMSAER/ FM)



FOLHA MILITAR Janeiro 2017 17

THE 
LEADING 
LATIN AMERICAN 
DEFENCE AND 
SECURITY 
EXHIBITION

2017

04 - 07 | APRIL
RIOCENTRO
RJ | BRAZIL

/LAADExhibition /LAAD_Exhibition/in/laadexhibition

W W W . L A A D E X P O . C O M . B R

ASSOCIATION SUPPORT OFFICIAL PUBLICATION ASSOCIATED WITH ORGANISED BYCERTIFIED BYSPONSOR
INTERNATIONAL 

OFFICIAL PUBLICATION

(CCOMSEX/ FM)

Foto: C
C

O
M

SEX

Foto: C
C

O
M

SEX

 Ao final de 2016, o Colégio 
Interamericano de Defesa, locali-
zado em Washington/DC, realizou 
a Viagem CONUS, atividade esco-
lar que tem por objetivo obter um 
maior conhecimento das organi-
zações e instituições do território 
norte-americano e sua relevância 

Colégio Interamericano de Defesa conhece organizações e instituições dos EUA

no âmbito da segurança e da defesa. 
Na oportunidade, foram visitados a 
Terceira Frota da Marinha dos Es-
tados Unidos, o USS Carl Vinson e 
a Guarda Costeira Americana, em 
San Diego/CA, além do Comando 
Espacial da Força Aérea dos Es-
tados Unidos e a NORAD/NOR-

THCOM, em Colorado Springs/CO.
 O Colégio Interamericano 
de Defesa (CID) tem papel desta-
cado na formação de mestres em 
Ciência de Defesa e em Segurança 
Interamericana. Atualmente, conta 
com sete alunos brasileiros, sendo 
quatro do Exército. Também fazem 

parte do CID militares e civis brasi-
leiros que atuam como facilitadores, 
professores e na área administrativa.
 O atual Vice-Diretor do CID 
é o General de Brigada Rolemberg 
Ferreira da Cunha, missão que de-
sempenhará até novembro de 2018.
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Comando Militar da Amazônia

1º Batalhão de Infantaria de Sel-
va (Aeromóvel)
 Manaus (AM) – Em 19 de 
janeiro, foi realizada, no 1º Bata-
lhão de Infantaria de Selva (Aero-
móvel), a solenidade de passagem 
de comando do Coronel Alexandre 
dos Passos de Araújo para o Tenen-
te-Coronel Marcos André Benze-
cry. A cerimônia foi presidida pelo 
Comandante Militar  da Amazônia, 
General de Exército Geraldo Anto-
nio Miotto, e contou com a presença 
de autoridades civis e militares. O 
evento de transmissão de cargo de 
Comandante do Batalhão foi con-
duzido pelo Comandante da 1° Bri-
gada de Infantaria de Selva, General 
de Brigada Algacir Antonio Polsin.
 
29ª Circunscrição de Serviço Mi-
litar
 Manaus (AM) – No dia 
17 de janeiro, foi realizada a so-
lenidade de passagem de Chefia 
do Coronel Marcelo de Olivei-
ra Soares para o Tenente-Coronel 
Carlos Cesar Brasil Laurindo. A 
cerimônia contou com a presen-
ça do Comandante da 12ª Região 
Militar, General de Divisão Antô-
nio Maxwell de Oliveira Eufrásio, 
do Inspetor de Saúde do Comando 
Militar da Amazônia, General de 
Brigada Paulo Sérgio Iglessias, e 
do Comandante do 2º Grupamento 
de Engenharia, General de Brigada 
Paulo Roberto Viana Rabelo, além 
de autoridades civis e militares.
 No dia 13 de janeiro, nas 
instalações da 29ª CSM, foi realiza-
da a Passagem do Cargo de Delega-
do de Serviço Militar das 2ª, 3ª, 4ª 
e 5ª Delegacias de Serviço Militar. 
Da 2ª Del SM, o Cap João Batista 
da Costa passou para o 2º Ten Mar-
cos Alexandre Tres; da 3ª Del SM, 
o 1º Ten Armindo de Lima Marques 
passou para o 2º Ten Airton Zambeli 
Junker; da 4ª Del SM, o Cap Kleber 
Bastos Gomes passou para o 2º Ten 
Claudinei Mantuani; da 5ª Del SM, 

o 1º Ten Carlos Pereira da Costa 
passou para o 1º Ten Ronaldo Trin-
dade Nunes. A atividade foi presti-
giada pelo Chefe da 29ª CSM, além 
de autoridades civis e militares.
 

Comando de Fronteira Acre

4º Batalhão de Infantaria de Selva
 Rio Branco (AC) – O Co-
mando de Fronteira Acre - 4º Bata-
lhão de Infantaria de Selva realizou, 
no dia 12 de janeiro, a solenida-
de de Passagem de Comando do 
Tenente-Coronel Armindo Nunes 
de Medeiros Júnior para o Coro-
nel Wellington Valone Barbosa.
A solenidade foi presidida pelo Co-
mandante da 17ª Brigada de Infan-
taria de Selva, General de Brigada 
Ricardo Augusto Ferreira Costa 
Neves, e contou com a presença 
da Vice-Governadora do Estado 
do Acre, Nazareth Mello Araújo 
Lambert, de outras autoridades ci-
vis e militares, além de familiares 
dos militares e convidados, que 
marcaram presença no pátio de 
formatura “Sargento Gonzaga”.
 
Comando de Fronteira Roraima

7º Batalhão de Infantaria de Selva
 Boa Vista (RR) – O Coman-
do de Fronteira Roraima - 7º Bata-
lhão de Infantaria de Selva realizou, 
no dia 13 de janeiro, a solenidade de 
Passagem de Comando do Tenente-

Passagem de Comando, Chefia e Direção de Organizações Militares pelo Brasil

-Coronel João Roberto Bandeira 
Menezes para o Tenente-Coronel 
Roberto Jullian da Silva Graça. 
Presentes as seguintes autoridades: 
Diretor de Educação Técnica Mi-
litar, General de Brigada Marcos 
André da Silva Alvim, e Coman-
dante da 1ª Bda Inf Sl, General de 
Brigada Algacir Antonio Polsin.
 
Companhia de Comando da 16ª 
Brigada de Infantaria de Selva
 Tefé (AM) – No dia 19 de 
janeiro, no Pátio de Formatura do 
Comando da 16ª Brigada de Infan-
taria de Selva, ocorreu a cerimônia 
de passagem de Comando da Com-
panhia de Comando da 16ª Brigada 
de Infantaria de Selva. Na opor-
tunidade, o Major Ribeiro Junior  
passou o Comando ao Maj Souza 
Franco. O evento foi presidido pelo 
Comandante da 16ª Brigada de In-
fantaria de Selva, General de Bri-
gada Édson Skora Rosty, e contou 
com a presença dos Comandantes 
das organizações militares da Bri-
gada das Missões, além de autorida-
des, civis e militares da guarnição.
 

Comando Militar do Leste

2ª Circunscrição de Serviço Militar
 Niterói (RJ) – Em 18 de 
Janeiro, foi realizada a solenida-
de de Passagem de Chefia da 2ª 
Circunscrição de Serviço Militar, 
quando o Coronel Jefferson Zaca-

ron Werneck passou a Chefia para 
o Coronel Fábio dos Anjos Cruz.
 A cerimônia, presidida pelo 
Subcomandante da 1ª Região Mi-
litar, General de Brigada Ronaldo 
Barcellos Ferreira Araújo, contou 
com a presença do Chefe do De-
partamento de Educação e Cultura 
do Exército, General de Exército 
João Camilo Pires de Campos, do 
General de Exército Ney da Silva 
Oliveira, do Comandante da Arti-
lharia Divisionária da 1ª Divisão 
de Exército, General de Brigada 
Adilson Carlos Katibe, e de diver-
sas autoridades militares e civis.
 
1º Esquadrão de Cavalaria Leve 
(Aeromóvel)
 Valença (RJ) – No dia 13 de 
janeiro, o 1º Esquadrão de Cavala-
ria Leve (Amv) realizou solenidade 
de Passagem de Comando, presidi-
da pelo Comandante da 12ª Briga-
da de Infantaria Leve (Aeromóvel), 
General de Brigada Mário Fernan-
des, em que o Major Daniel Var-
gas dos Santos passou o Comando 
ao Capitão Rafael Barbosa Pereira.
  

Comando Militar do Oeste
 
47º Batalhão de Infantaria
 Coxim (MS) – No dia 19 de 
janeiro, o 47º Batalhão de Infantaria 
realizou a solenidade de passagem de 
comando, do Tenente-Coronel Ale-
xandre Cavalcanti Guimarães para 
o Coronel Everton Lauriano Pedro.
O evento foi presidido pelo Coman-
dante da 18ª Brigada de Infantaria 
de Fronteira, General de Brigada 
João Denison Maia Correia, e con-
tou com a presença dos antigos Co-
mandantes do Batalhão: Cel Miguel 
Luiz Kothe Jannuzzi, Cel José Au-
gusto Massad Gomes da Silva e Cel 
Sebastião Lopes de Vasconcelos Fi-
lho; do Deputado Estadual Oswal-
do Mochi Junior; do Prefeito Mu-
nicipal de Coxim, Aluizio Cometki 
São José; do Juiz Federal Paulo 
Marcos Rodrigues Almeida, dentre 
outras autoridades civis e militares.
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 1ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada
 Em Santiago, no Rio Grande 
do Sul, no dia 11 de janeiro de 2017, 
iniciando essas semanas repletas de 
passagem de cargos, o Chefe do Es-
tado-Maior da 1ª Brigada de Cava-
laria Mecanizada (1ª Bda C Mec), 
Coronel Roberto Morais Brancalio-
ne transmitiu a Chefia para o Coro-
nel Saul Marques Machado Júnior. 
A cerimônia foi presidida pelo Ge-
neral de Brigada Carlos José Russo 
Assumpção Penteado, Comandan-
te da Grande Unidade. Em segui-
da, ocorreu a inauguração da placa 
com o nome do Coronel Branca-
lione na Galeria dos Antigos Che-
fes do Estado-Maior, com o intuito 
de preservar história da Brigada.
 
 9º Regimento de Cavalaria 
Blindado
 Em São Gabriel, no dia 12 
de janeiro, ocorreu a passagem de 
comando do 9° Regimento de Ca-
valaria Blindado (9° RCB), em um 
evento que iniciou com a inaugura-
ção do retrato do Coronel Evandro 
Itamar Lupchinski na Galeria de 
Antigos Comandantes e a entrega 
do distintivo de Comando. Na se-
quência, foi realizada a formatura 
em que o Tenente-Coronel Marcos 
Espellet Menezes assumiu o cargo.
 Estiveram presentes o Co-
mandante da 3ª Divisão de Exér-
cito, General de Divisão Marcos 
Antonio Amaro dos Santos; o Co-

mandante da 3ª Brigada de Cavala-
ria Mecanizada, General de Brigada 
Hertz Pires do Nascimento; o Dire-
tor do Departamento de Ensino do 
Ministério da Defesa, General de 
Brigada Cesar Augusto Amaral; o 
Prefeito da cidade de São Gabriel; 
além de ex-comandantes da Uni-
dade, de comandantes de diversas 
organização militar da região, de 
outras autoridades e de familiares.
  
 Colégio Militar de Santa 
Maria
 Na cidade de Santa Ma-
ria, em 17 de janeiro, aconteceu 
a passagem de comando do Co-
légio Militar de Santa Maria, na 
qual o Coronel de Infantaria Vic-
tor Hugo Gomes Centeno transmi-
tiu o cargo para o Coronel de Ca-
valaria Kleber Torres Camerino.
  A solenidade contou com a 
presença de inúmeras autoridades 
civis e militares, além de professo-
res e alunos, que, mesmo estando 
em férias escolares, compareceram 
para prestigiar a despedida do Coro-
nel Victor, que, além de passar o Co-
mando do Colégio do Vagão, passou 
para a reserva remunerada depois de 
mais de 30 anos de profícuos servi-
ços prestados ao Exército Brasileiro.
 
 1º Regimento de Carros de 
Combate
 Também em Santa Maria, no 
dia 20 de janeiro, foi realizada for-
matura de passagem de comando do 

Semanas repletas de solenidades de passagem do cargo no Rio Grande do Sul

1º Regimento de Carros de Combate 
(1º RCC), Regimento Vanguardeiro, 
durante a qual o Coronel Fabiano 
Espínola Araujo transmitiu a função 
para o Tenente-Coronel Renato José 
Madureira Rocha (ambos de Cava-
laria). A solenidade contou com a 
presença de autoridades civis e mi-
litares, que, ao término do evento, 
puderam prestigiar o desfile das via-
turas blindadas Leopard 1 A5 BR.
 
 2º Regimento de Cavalaria 
Mecanizado
 Já na cidade de São Borja, 
em 20 de janeiro, o 2º Regimento 
de Cavalaria Mecanizado (2º RC 

Mec) realizou a solenidade de pas-
sagem de Comando do Regimento 
João Manoel. O Tenente-Coronel 
Jorge Francisco de Souza Junior 
assumiu o cargo transmitido pelo 
Coronel Saul Marques Machado 
Júnior. A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante da 1ª Brigada 
de Cavalaria Mecanizada, General 
de Brigada Carlos José Russo As-
sumpção Penteado, e contou com 
a presença do Comandante da 3ª 
Divisão de Exército, General de 
Divisão Marcos Antônio Amaro 
dos Santos; do prefeito municipal, 
Sr Eduardo Bonoto; de autoridades 
civis e militares e de convidados.
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 A cerimônia de forma-
tura e juramento à Bandeira dos 
alunos do Curso de Formação de 
Marinheiros da Turma ÍNDIA 
2016 foi realizada na Escola de 
Aprendizes Marinheiros do Cea-
rá (EAMCE). Ao todo, 318 Gru-
metes formaram-se Marinheiros.
 A solenidade contou com a 
presença de familiares dos marinhei-
ros e autoridades militares e civis, 
entre elas, o Comandante do 3º Dis-
trito Naval (Com3°DN), Vice-Almi-
rante Renato Rodrigues de Aguiar 
Freire, que presidiu a cerimônia.
 Na ocasião, foi realizada a 
entrega da Medalha Thomaz Co-
elho, do Instituto dos Docentes do 
Magistério Militar de Pernambu-
co (IDMM-PE), destinada a agra-
ciar alunos que se destacam inte-
lectualmente e disciplinarmente 
em instituição de ensino militar.

 Também foram entre-
gues prêmios do Com3ºDN aos 
três primeiros colocados do cur-
so, os marinheiros: Bruno Victor 
de Arruda Sousa (1º colocado); 
Gabriel Duarte Pinto da Silva (2º 
colocado); e Douglas Villander 
Oliveira Rocha (3º colocado).
 Em seguida, o primeiro 
colocado foi agraciado com a me-
dalha Marcílio Dias, da Diretoria-
-Geral do Pessoal da Marinha; 
com o prêmio da Diretoria de 
Ensino da Marinha (DEnsM); e 
com o prêmio Patrão-Mor Aguiar, 
concedido também pela DEnsM 
e por uma instituição particular.
 O prêmio Escola de Apren-
dizes Marinheiros do Ceará foi 
concedido ao Marinheiro Gabriel 
Duarte Pinto da Silva, que con-
cluiu com maior destaque as dis-
ciplinas do Ensino Militar Naval.

Escola de Aprendizes Marinheiros do Ceará
 forma 318 Marinheiros

(CCSM/ FM)
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Aluno da EAMCE é 1º colocado geral dentre 
as Escolas de Aprendizes Marinheiros

 O Marinheiro Bruno Vic-
tor de Arruda Sousa, oriundo da 
Turma ÍNDIA 2016 da Escola de 
Aprendizes-Marinheiros do Ceará, 
foi classificado como 1º lugar geral 
entre as Escolas de Aprendizes Ma-
rinheiros, ao atingir a média final 
de 9,419 pontos no Curso de For-
mação de Marinheiros para a Ativa.

 Cabe destacar que quando 
Grumete, o Marinheiro Arruda foi 
classificado, também, em 1º lugar 
geral no Exame Padronizado das 
Escolas de Aprendizes Marinheiros, 
alcançando a nota final de 9,0 pontos.
 O Marinheiro Arruda foi vo-
luntário e designado para servir no 
Comando da Força de Submarinos.

Foto: C
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Agraciados com a Medalha Amigos da Marinha
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(CCSM/ FM)

 No dia 15 de dezem-
bro, aconteceu a cerimônia mili-
tar de encerramento do Curso de 
Aperfeiçoamento em Intendência 
para Oficiais (CAIO). O even-
to foi presidido pelo Diretor de 
Abastecimento da Marinha, Vice-
-Almirante (IM) Helio Mourinho 
Garcia Junior, e contou com a par-

ticipação de autoridades militares.
 A turma do CAIO 2016 
foi formada por 70 militares, sen-
do 68 Primeiros-Tenentes do 
Corpo de Intendentes da Mari-
nha e do Quadro Complementar 
de Intendência, um Capitão-In-
tendente do Exército Brasileiro e 
um Oficial da Armada Argentina.

Oficiais concluem curso 
de aperfeiçoamento em Intendência
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 A Diretoria do Patrimônio 
Histórico e Documentação da Ma-
rinha (DPHDM) realizou, em de-
zembro de 2016, a cerimônia de 
encerramento das atividades cul-
turais. O evento aconteceu no au-
ditório do Museu Naval e prestou 
homenagem à memória de cinco 
Oficiais-Generais cujos centenários 
de nascimento ocorreram em 2016: 
o Almirante de Esquadra Arnaldo 
de Negreiros Januzzi, o Vice-Al-
mirante Mário Rodrigues da Costa, 
o Vice-Almirante Joaquim Amé-
rico dos Santos Coelho Lobo, o 
Contra-Almirante (FN) Doris Gre-

enhalgh de Oliveira e Contra-Al-
mirante (Md) Nemo Ponce Pasini.
 Na oportunidade, foram 
agraciados também, com a Medalha 
Colaborador Emérito, civis e milita-
res que se destacaram na área cultu-
ral da Marinha, apoiando DPHDM.
 O encerramento contou 
com a apresentação do Diretor da 
DPHDM, Vice-Almirante José 
Carlos Mathias, que ressaltou as 
principais realizações ocorridas 
nas áreas de museologia, bibliote-
conomia, arquivologia, história e 
publicações, e as metas para 2017.

DPHDM realiza cerimônia de encerramento 
do ano cultural 2016

Apresentação do Vice-Almirante Mathias conclui a cerimônia

(CCSM/ FM)
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Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Escola Técnica do Arsenal de Marinha 
forma 45 novos técnicos

 A Escola Técnica do Arse-
nal de Marinha (ETAM) realizou a 
formatura de sua 27ª Turma, com-
posta por 45 novos técnicos, sendo 
nove em Eletrotécnica, nove em 
Eletrônica, 11 em Estruturas Na-
vais e 16 em Mecânica. Durante 
a cerimônia, foram entregues aos 
formandos os diplomas e o regis-
tro de habilitação profissional pelo 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Rio de Janeiro.
 Os melhores colocados de 
cada habilitação receberam prê-
mios escolares e a melhor colocada 
geral, Taynah Pereira Gonçalves, 
foi agraciada com o prêmio “Di-
retoria de Engenharia Naval”. O 
patrono da turma, o Coordenador-
-Executivo da Coordenadoria-Geral 

do Programa de Desenvolvimen-
to Nuclear, Vice-Almirante (EN) 
Sidney dos Santos Neves, recebeu 
uma homenagem dos alunos e re-
alizou um discurso de incentivo 
aos jovens formandos nesta nova 
fase que se inicia em suas vidas.
 O Diretor do Arsenal de Ma-
rinha do Rio de Janeiro, Vice-Almi-
rante (EN) Mario Ferreira Botelho 
destacou a peculiaridade da ETAM 
por oferecer aos alunos treinamento 
prático nos laboratórios, nas ofici-
nas do Arsenal e a bordo dos na-
vios que se encontram em período 
de manutenção. Também incenti-
vou os novos técnicos a atuarem 
sempre com dedicação e entusias-
mo na profissão que escolheram.  
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 A Base Naval de Na-
tal (BNN) realizou a Cerimônia 
de Juramento à Bandeira Nacio-
nal da Turma II/2016, do Cur-
so de Formação de Reservistas 
Navais, concludentes do Estágio 
de Instrução e Adaptação (EIA).
 Após uma jornada de quase 
quatro meses de exercícios diários, 
196 Marinheiros Recrutas realiza-
ram a declaração de fidelidade à 
Pátria, em cerimônia presidida pelo 
Comandante da Base Naval de Na-
tal, Capitão de Mar e Guerra, Ro-

dolfo Gois de Almeida. A ocasião 
contou com a presença de titulares 
de organizações militares de Natal.
 Durante a cerimônia, tam-
bém foram premiados os três pri-
meiros colocados no curso, como 
reconhecimento pelos resultados 
conquistados. A cerimônia foi en-
cerrada com o desfile em conti-
nência ao Comandante da BNN, 
e com uma confraternização onde 
os formandos receberam os cum-
primentos de parentes e amigos.

Base Naval de Natal forma nova turma 
de Marinheiros

(CCSM/ FM)
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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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GptFNNa encerra estágio de adaptação 
para o Serviço Militar Voluntário

Arsenal de Marinha comemora 
253 anos de fundação

 Uma cerimônia de jura-
mento à Bandeira Nacional pelos 
Guardas-Marinha da Turma II/2016 
foi realizada no Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Natal (RN).
 A solenidade foi presidi-
da pelo Comandante do 3º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Re-
nato Rodrigues de Aguiar Freire, 
e contou com a presença dos ti-
tulares de organizações militares 
da Marinha sediadas em Natal e 
familiares dos Guardas-Marinha.
 O estágio teve duração de 
93 dias. A turma foi composta por 

 O Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro (AMRJ) realizou 
uma cerimônia alusiva aos 253 
anos de sua fundação, completa-
dos em 29 de dezembro. Fundado 
em 1763, o Arsenal é a organiza-
ção militar mais antiga da Marinha 
do Brasil. A Ordem do Dia desta-
cou a história e os grandes feitos 
de Engenharia no AMRJ, a come-
çar pela construção da Nau “São 
Sebastião”, em 1767, e passando 
pelas Fragatas Classe “Niterói”, 
Corvetas Classe “Inhaúma” e Sub-
marinos Classe “Tupi”, até a Cor-
veta “Barroso”, último grande pro-
jeto de construção naval, de 2008.
 Entre as realizações de 
2016, o Diretor do AMRJ ressal-
tou a conclusão do Período de Ma-
nutenção Extraordinária do Navio 
Tanque “Almirante Gastão Mot-
ta”; a prontificação e a entrega ao 
Setor Operativo do Submarino 

30 alunos, distribuídos nos seguin-
tes quadros: dois de Serviço Social, 
quatro de Sistema de Navegação, 
dois de Administração, um de Bi-
blioteconomia, dois de Biologia, 
dois de Direito, dois de Enferma-
gem, um de Física, um de Fisiote-
rapia, quatro de Nutrição, três de 
Português (Letras), cinco de Peda-
gogia e um de Engenharia Civil.
 Durante o estágio, os alunos 
receberam aulas de Formação Mili-
tar Naval com o objetivo de propor-
cionar a instrução militar aos convo-
cados e voluntários para a prestação 
do serviço militar inicial, capaci-
tando-os ao exercício de atividades 
técnico-administrativas correla-
tas às profissões de nível superior 
para as quais foram selecionados.
 Durante o curso, os alunos 
visitaram o Navio Veleiro “Cisne 
Branco”, o Navio Patrulha "Ara-
guari", a Base Naval de Natal, a 
Capitania dos Portos do Rio Grande 
do Norte, o Comando do 3º Distrito 
Naval e a Estação Radiogoniométri-
ca da Marinha em Natal, além de te-
rem participado das seguintes ativi-
dades: instrução teórica e prática de 
tiro, orientação diurna, Defesa Nu-
clear Biológica Química e Radioló-
gica, fazendo uso da ração operativa.

“Tupi”; a prontificação das Corve-
tas “Júlio de Noronha” e “Jaceguai” 
para experiência de máquinas; a 
prontificação do Navio de Apoio 
Oceanográfico “Ary Rongel” e do 
Navio Polar “Almirante Maximia-
no” para a XXXV Operação An-
tártica; a fabricação de uma chata 
de óleo para a Estação Antártica 
Comandante Ferraz; e o projeto e 
a fabricação da nova porta-batel 
do dique Santa Cruz, entre outras.
 Durante a cerimônia, tam-
bém foram realizadas homenagens 
às Praças e aos Servidores Civis 
Padrão de 2016, com a entrega 
de diplomas e prêmios. Ao todo, 
nove Praças e 15 Servidores Civis 
foram reconhecidos pelo compro-
metimento com a instituição, re-
cebendo, junto com a premiação, 
o agradecimento formal e o elo-
gio público do Diretor do AMRJ.
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Solenidade militar no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Aeronáutica Curso de Sargen-
to da Aeronáutica 

CFS 1-2018

Nível Médio

   
 
     

358 R$ 60,00

 

19/01/2017 à 
17/02/2017 

Aeronáutica
Estágios de Adap-
tação à Gradua-
ção de Sargento 
da Aeronáutica 
- EAGS 2018

Nível 
Técnico

   
 
     173   
 
 
  

R$ 60,00

 

03/01/2017 à 
31/01/2017 

Marinha do 
Brasil

Serviço Militar Vo-
luntário de Praças 

RM2 2017

Nível Médio 
com curso 

técnico
656 R$ 50,00 10/01/2017 à 

03/02/2017 
 

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

Almirante de Esquadra Luiz Guilherme de Gusmão é o novo chefe do CEMA

 Foi realizada a cerimônia 
de transmissão de cargo do Chefe 
do Estado-Maior da Armada, no 
dia 06 de janeiro, no Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília.
 O Almirante de Esquadra 
Airton Teixeira Pinho Filho trans-
mitiu o cargo de Chefe do Estado-
-Maior da Armada (CEMA) ao Al-
mirante de Esquadra Luiz Guilherme 
Sá de Gusmão, em um evento que 
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Almirante de Esquadra Luiz Guilherme Sá de Gusmão durante a cerimônia

reuniu autoridades militares e civis.
 O Estado-Maior da Armada 
é o órgão de direção geral da Ma-
rinha e tem o propósito de assesso-
rar o Comandante da Marinha na 
direção do Comando da Marinha e 
no desempenho de suas atribuições 
no Conselho Militar de Defesa e 
no Conselho de Defesa Nacional.
 Dentre as diversas atribui-
ções estão: elaborar a doutrina, a 

política e o planejamento estratégi-
co da Marinha, controlar e coorde-
nar a Política Marítima Nacional, 
formular e acompanhar a execução 
do Programa de Reaparelhamen-
to da Marinha, bem como coorde-

nar com o Ministério da Defesa, e 
com os outros Comandos da Força, 
a participação de militares da Ma-
rinha nas representações das For-
ças Armadas no País e no exterior.  


