
nossa força é a notícia

R i o  d e  J a n e i r o ,  F e v e r e i r o  d e  2 0 1 7  -  A n o  V I I  -  E d i ç ã o  7 8  -  R $  8 , 0 0                         w w w. f o l h a m i l i t a r . c o m . b r

 O Brasil irá reforçar a par-
ceria com os países que integram a 
União Europeia. A sinalização foi 
dada pelo Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, no dia 23 de fevereiro, 
durante encontro com embaixadores 
e representantes de 30 países da UE.
 Num primeiro momento, se-

rão investidos 25 milhões de euros, 
com aumento gradativo até chegar  
500 milhões de euros a partir de 2020. 
Os principais programas estratégi-
cos das Forças Armadas com os eu-
ropeus representam investimentos 
de cerca de R$ 130 bilhões até 2030.

 No dia 09 de fevereiro ocor-
reu a aula inaugural do Curso de 
Estudos de Política e Estratégica 
(CEPE) em Manaus, com a con-
ferência do Prof Gustavo Alberto 
Trompowsky Heck, tendo como 
tema "Ameaças e Oportunidades: 
O Brasil no Contexto Mundial"
 A conferência foi realizada Página 11 (ADESG ASCOM/FM)

Delegacia da ADESG em Manaus 
inicia mais um CEPE
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Comandante do 9° Distrito Naval Vice-almirante Luís Antônio Rodrigues Hecht, Prof Gustavo 
Heck e o Delegado da ADESG/AM Capitão de Mar e Guerra Dauster Sá Ribas Gonçalves
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Ministro Jungmann defende incremento 
da parceria entre Brasil e União Europeia

(MD ASCOM/ FM)
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Presidente Michel Temer recebe bastão 
de comando do Alto-Comando do Exército

 O Presidente da República, 
Michel Temer, visitou o Quartel-
-General do Exército, Forte Caxias, 
no dia 21 de fevereiro, durante a 
310ª edição da Reunião do Alto-Co-
mando do Exército Brasileiro. Ele 
recebeu, das mãos do Comandante 

do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
um bastão de comando, simbolizan-
do o comando supremo das Forças 
Armadas, atribuição constitucio-
nal do Presidente da República.
Página 17 (CCOMSEX/ FM)
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Força Aérea passa a ser guardiã 
de mais um símbolo de Santos Dumont

 Em visita guiada à exposi-
ção “O Poeta Voador, Santos Du-
mont”, no Museu do Amanhã, no 
Rio de Janeiro (RJ), o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, rece-
beu a bandeira do Brasil que cobriu 
o caixão de Alberto Santos Dumont 
em seu velório. O Comandante pas-

sou ao Instituto Histórico-Cultural 
da Aeronáutica (Incaer) e ao Museu 
Aeroespacial (MUSAL) a respon-
sabilidade pela guarda deste sím-
bolo. O evento, que aconteceu no 
dia 03 de fevereiro, também mar-
cou o sucesso da exposição, que 
já recebeu mais de meio milhão 
de visitantes desde abril de 2016.

(CECOMSAER/ FM)Página 23

no auditório do 9° Distrito Naval, 
com a participação dos estagiá-
rios e autoridades civis e militares
Durante a aula inaugural, o Coman-
dante do 9º Distrito Naval, Vice-
-Almirante Luís Antônio Rodrigues 
Hecht, deu as boas-vindas aos parti-
cipantes e ao presidente da ADESG.
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 O presidente da ADESG, 
professor Gustavo Alberto Trom-
powsky Heck, acompanhado do 
1º Vice-Presidente, Almirante 
Mauro Albuquerque Lima e do 
Comandante Adalberto de Souza 
Filho, do Conselho Superior da 
ADESG fizeram uma visita ao 
Centro de Comunicação Social 
da Marinha, que está sob a che-

fia do Contra-Almirante Rocha.
Na ocasião foram discutidos di-
versos assuntos de interesse co-
mum, especialmente no que con-
cerne à divulgação das atividades 
desenvolvidas pela ADESG em 
todo o país, através de seus cursos 
e seminários, com destaque para o 
trabalho das Forças Armadas em 
prol do desenvolvimento do país.

(ADESG ASCOM/ FM)

Presidente da ADESG Gustavo Heck visita 
Centro de Comunicação Social da Marinha
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 O Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, 
participou de uma reunião com 
representantes da Fundação Ge-
túlio Vargas (FGV), em 23 de fe-
vereiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Comandante da Aeronáutica 
visita Fundação Getúlio Vargas

 O convite para o evento 
foi feito pelo presidente da FGV, 
Carlos Ivan Simonsen Leal, com 
o objetivo de estreitar laços. "Este 
encontro é importante porque são 
duas instituições preocupadas 
com a identidade nacional, com 
a defesa do Brasil e com a evo-
lução do nosso País", disse Leal.
 "A FGV é um exemplo 
de planejamento, de organização 
e de conhecimento para todo o 
Brasil e isso também é importan-
te para a Força Aérea. Certamente 
as instituições irão se aproximar 
mais após este encontro", afirmou 
o Tenente-Brigadeiro Rossato, 
que explicou aspectos da Reestru-
turação da FAB durante a reunião.

Ministério da Defesa

● Ministro Jungmann e comandantes das 
Forças Armadas recebem presidentes 
do Senado e da Câmara no Ministério da 
Defesa                                                                                                                                        
● Jungmann recebe o governador de 
Rondônia                                           Página 3

●Ação de Defesa, Saúde e Relações 
Exteriores proporciona ajuda humanitária 
à Síria                                                   Página 4                            

● Cultura e Defesa selam acordo para 
revitalizar Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes      
●Desporto Militar apresenta sua estrutura 
ao Tribunal de Contas da União                                               
                Página 5                   

● Força Aérea Brasileira realizou 48 
missões em seis dias no Chile
● Brasil e Portugal assinam acordo de 
cooperação na área de defesa    Página 6 

● Ministro Jungmann defende incre-
mento da parceira entre Brasil e União 
Européia                                              Página 7

●Sete anos após terremoto, Missão das 
Nações no Haiti homenageia militares 
falecidos
● MD tem propostas aprovadas em 
reunião da ONU sobre missões de paz                                                                                                                                              
                                                               Página 8
● Ministros da Defesa do Brasil e Colôm-
bia participaram de reunião o Comando 
Militar da Amazônia                        Página 9

ESG
● Brigadeiro José Jorge de Medeiros 
Garcia assume o cargo de Assistente da 
Aeronáutica na ESG                                      
● Apresentação do Comando e direção 
da ESG aos estagiários do CAEPE
● ESG promove campanha de doação 
de sangue em parceria com Hemorio                                                                                                                                 
                                                             Página 10

● ESG e FGV lançam o livro "Desafios 
Gerencias em Defesa"
● Delegacia da ADESG em Manaus 
inicia mais um CEPE                   Página 11

Marinha

● Ministro da Defesa conhece Programa 
Submarinos da Marinha
● Mais uma conquista das mulheres 
nas Forças Armadas                     Página 12 

● Clube dos Jangadeiros em Porto 
Alegre inaugura espaço em homenagem 
à Marinha
● Governador de Santa Catarina recebe 
visita do Capitão dos Portos        Página 13               
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● Esquadra recebe visita do chefe do 
Estado-Maior da Marinha Nacional da 
França   
● Marinha do Brasil participa dos 188 
anos da "Prefectura Nacional Naval" do 
Uruguai
● Tripulação da Fragata "Liberal" é con-
decorada com medalha da ONU
                                                           Página 16
Exército

● Presidente Michel Temer recebe bas-
tão de comando do Alto-Comando do 
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● Ex-aluno do Colégio Militar de Porto 
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● Brasileiros recebem Medalha das 
Nações Unidas em missão de paz no 
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mais um símbolo de Santos Dumont                                                       
                                                            Página 23

● Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
inaugura espaço no Parque Tecnológico 
São José dos Campos                Página 24



Fevereiro 2017 3FOLHA MILITAR 

Ministro Jungmann e comandantes das Forças Armadas recebem
presidentes do Senado e da Câmara no Ministério da Defesa
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, recebeu, em 15 de feve-
reiro, na sede do ministério o pre-
sidente do Senado Federal, senador 
Eunício de Oliveira (PMDB-CE). 
Durante o encontro, Jungmann 
tratou de assuntos do interesse da 
pasta, que tramitam naquela casa 
legislativa, como por exemplo, os 
documentos contendo as propostas 
do Livro Branco da Defesa Nacio-
nal, a Estratégia Nacional de Defesa 
e a Política Nacional de Defesa. Eles 
contemplam as principais diretrizes 
e pontos que vão nortear as Forças 
armadas para os próximos anos.
 “O presidente Eunício é mui-
to receptivo aos nossos pedidos”, 
afirmou Jungmann após o encontro.

 A reunião contou com a par-
ticipação do Ministro Chefe do Ga-
binete da Segurança Institucional 
(GSI), General Sérgio Etchegoyen; 
do Comandante da Marinha, Almi-
rante Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra; do Comandante da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; 
do secretário geral do MD, General 
Joaquim Silva e Luna; do chefe do 
Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA), Almirante 
Ademir Sobrinho; e do chefe do 
Estado-Maior do Exército (EME), 
General Fernando Azevedo Silva.

 Câmara dos Deputados
 Dando continuidade ao pro-
cesso de aproximação com o Poder

Jungmann recebe o governador de Rondônia

Foto: Tereza Sobreira/M
D

 

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, recebeu no dia 02 de 
fevereiro, o governador do esta-
do de Rondônia, Confúcio Mou-
ra, para tratar sobre segurança nas 

fronteiras. "Acertei com o gover-
nador uma ida a Rondônia para 
articularmos nossas ações em con-
junto", acrescentou Jungmann.

Foto:  Tereza Sobreira/ M
D

               

(MD ASCOM/ FM)

Legislativo, o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, recebeu, em 16 de 
fevereiro, na sede do ministério, o 
presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Rodrigo Maia. O encontro foi 
para tratar de projetos que tramitam 
no Congresso Nacional, de interes-
se da pasta e das Forças Armadas.
 Jungmann, oriundo da Câ-
mara dos Deputados, defendeu que 
o MD mantenha essa relação próxi-
ma e possa prosseguir na discussão 
de temas como projetos estratégi-
cos e a base industrial de defesa. 
 Estiveram no encontro o 

Divulgado o resultado da seleção para o curso
de mestrado em economia na área da defesa

Foto:  Tereza Sobreira/ M
D

               

(MD ASCOM/ FM)

 O resultado da seleção para 
curso de mestrado profissional em 
economia na área da defesa, do pro-
grama de pós-graduação em economia 
foi divulgado no dia 08 de feverei-
ro, no site do Departamento de Eco-
nomia da Universidade de Brasília. 
 Os 30 candidatos seleciona-
dos deverão cursar o mestrado durante 
dois anos. A aula inaugural ocorre no 
dia 07 de março e será proferida pelo 
Ministro da Defesa, Raul Jungmann.
 O mestrado é resultado de uma 
parceria firmada, em novembro de 2016, 
entre Instituto Brasileiro de Estudos de 

Defesa Pandiá Calógeras, do MD, e a 
Faculdade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade, da UnB. O objeti-
vo do curso é capacitar servidores civis 
e militares do Ministério e das Forças 
Singulares para atuarem em assuntos 
econômicos, tais como: regulação, fi-
nanças e gestão de recursos escassos.
 O processo seletivo con-
tou com as seguintes etapas: Proje-
to de Pesquisa, Prova Escrita e Ava-
liação de currículo. A experiência 
comprovada de atuação no Ministé-
rio também contou para pontuação.

deputado Fernando Monteiro (PP/
PE); o secretário geral do MD, Ge-
neral Joaquim Silva e Luna; o chefe 
do Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA), Almirante 
Ademir Sobrinho; os Comandantes 
da Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; o 
secretário de Economia e Finanças 
do Exército, General Antonio Ha-
milton Martins Mourão; e o asses-
sor parlamentar do MD, General 
Marco Aurélio de Almeida Rosa.
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Ministério da Defesa terá nova Norma de Controle Interno

Foto: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministério da Defesa 
(MD) terá uma nova Norma de 
Controle Interno. Para tanto, a Se-
cretaria de Controle Interno (CI-
SET), responsável por avaliar, em 
grau de eficiência, todos os gastos 
e ações administrativas da Pasta, re-
alizou, no dia 09 de fevereiro, a se-
gunda etapa do seminário “Alinha-
mento de Normas e Processos de 
Controle Interno e Transparência”.
 O objetivo é que o MD e 
os Controles Internos das Forças 
Singulares possam atuar de forma 
padronizada com os demais ór-
gãos públicos federais. “Sempre é 
preciso melhorar. Não precisamos 
abandonar nossos procedimentos 
específicos. A norma virá para agre-
gar e facilitará o trabalho e a troca 
de experiências”, explicou o secre-
tário da CISET, Igor Vidal Araújo.
 Durante o seminário, o ge-
rente de Orientação e Avaliação 
da CISET, Ronald da Silva Balbe, 
apresentou a minuta da nova Nor-
ma de Controle Interno. Segundo 

ele, a Secretaria está aberta a suges-
tões dos órgãos de controle interno 
do Exército, Marinha e Aeronáuti-
ca; do Ministério da Transparência, 
Fiscalização e Controladoria-Geral 
da União (CGU); do Tribunal de 
Contas da União (TCU); do Mi-
nistério Público e da Secretaria 
Geral do MD. Os órgãos terão 
um prazo de 10 dias para contri-
buir com a Norma, que deverá ser 
publicada em março deste ano.
 A Norma de Controle In-
terno vai de encontro com as re-

Ação da Defesa, Saúde e Relações Exteriores proporciona ajuda humanitária à Síria

Foto:  D
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(MD ASCOM/ FM)

 Uma parceria entre os Mi-
nistérios da Defesa, da Saúde e das 
Relações Exteriores permitiu o en-
vio de mais de 44 mil unidades de 
medicamentos e vacinas como aju-
da humanitária para atender à popu-
lação atingida pelos conflitos na Sí-
ria. O transporte dos medicamentos 
foi feito pela fragata União, da Ma-
rinha do Brasil, que zarpou no dia 
29 de janeiro da Base Naval de Ni-

terói (RJ), com destino ao porto de 
Beirute, no Líbano. A iniciativa do 
governo brasileiro permitirá o apoio 
a centenas de desabrigados sírios.
 Entre os produtos, há me-
dicamentos para tratamento de do-
enças infecciosas, como tuberculo-
se, e para prevenir doenças graves 
em crianças, como vacina contra 
pneumonia, meningite e rotaviro-
se. O governo federal fez um le-

gras da CGU e com o Decreto Nº 
8.978, que aprova a Nova estrutura 
regimental do MD. Sobre a CISET, 
o decreto elenca que cabe à secre-
taria exercer a supervisão técnica 
dos órgãos de Controle Internos 
dos comandos militares e orientar 
os gestores quanto às ações da área.
 Representando o Ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, o che-
fe de gabinete, Alessandro Warley 
Candeas, realizou o encerramen-
to do seminário. Ele destacou que 
a Norma de Controle Interno trará 

vários benefícios à Pasta: padroni-
zação, segurança, alinhamento, mo-
dernização e autonomia. “A criação 
da Norma é parte de um longo pro-
cesso de aperfeiçoamento e atualiza-
ção. Parabéns à CISET pelo trabalho 
desenvolvido”, afirmou Candeas.
 Também participaram do 
evento, o consultor jurídico do 
MD, Idervânio da Silva Costa; o 
diretor do Instituto Brasileiro de 
Estudos em Defesa Pandiá Caló-
geras (IBED), Demétrio Carneiro 
da Cunha; o procurador-geral da 
Justiça Militar, Jaime Cassio Mi-
randa; o secretário de Controle Ex-
terno da Defesa Nacional e da Se-
gurança Pública do TCU, Egbert 
Nascimento Buarque; o diretor de 
Planejamento e Coordenação das 
Ações de Controle da CGU, Gusta-
vo de Queiroz Chaves; o secretário 
de Modernização e Gestão Estraté-
gica do Ministério Público Federal, 
Cristiano Rocha Heckert; além de 
representantes das Forças Armadas.

vantamento de quais itens estariam 
disponíveis para doação e que, ao 
mesmo tempo, não colocassem 
em risco o abastecimento interno.
 A Organização Mun-

dial da Saúde (OMS) irá fazer 
o transporte dos medicamentos 
do Líbano até a Síria. A chega-
da da fragata União ao Líbano 
está prevista para 08 de março.
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 Desporto Militar apresenta sua estrutura   
  ao  Tribunal de Contas da União

Foto:  Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministério da Defesa 
(MD), por intermédio do diretor do 
Departamento do Desporto Militar 
(DDM), Almirante Paulo Martino 
Zuccaro, realizou uma apresenta-
ção, no dia 14 de fevereiro, sobre 
a estrutura do desporto militar no 
Brasil para o Ministro do Tribunal 
de Contas da União (TCU), Augus-
to Nardes, e o secretário de Con-
trole Externo da Educação, Cul-
tura e Desporto, Ismar Barbosa.
 O encontro teve como ob-
jetivo iniciar um diálogo conjunto 
da Secretaria do TCU com o MD 
para formalizar e institucionalizar 
o papel contributivo do esporte 
militar na estrutura existente de 
esporte nacional. “A legislação do 
esporte no Brasil precisa ser atu-
alizada e deve prever a participa-
ção do desporto militar”, disse o 
almirante, durante a apresentação.
 Como diretor do Desporto 
Militar, o Almirante Zuccaro des-
tacou que a história dos militares 
com o esporte brasileiro é muito an-
tiga, tendo como exemplo grandes 
atletas que foram integrantes das 
Forças Armadas, como Pelé e João 
do Pulo. Lembrou, ainda, que os 
Centros de Treinamento das Forças 
Armadas: da Marinha, Centro de 
Educação Física Almirante Adal-
berto Nunes (CEFAN); do Exérci-
to, Centro de Capacitação Física do 
Exército (CCFEx); e da Aeronáu-
tica, Universidade da Força Aérea 
(UNIFA), em funcionamento no 
Rio de Janeiro, são complexos de 

excelência, que, por meio de par-
cerias, precisam de conservação.
 O DDM possui em sua es-
trutura duas grandes vertentes: a 
Comissão Desportiva Militar do 
Brasil (CDMB) e a Divisão de Pro-
gramas e Projetos (DIPP). Com 
relação à primeira, segundo o Al-
mirante Zuccaro, o Departamento 
por meio da CDMB tem um papel 
semelhante ao Comitê Olímpi-
co do Brasil (COB), trabalhando 
junto às comissões esportivas das 
três Forças (Marinha, Exército e 
Aeronáutica), além de ser o re-
presentante no País no Conselho 
Internacional do Esporte Militar 
(CISM, sigla em francês Conseil 
Internacional du Sport Militaire) 
no Brasil.  A CDMB coordena o 
Programa de Atletas de Alto Ren-
dimento (PAAR), que integra 627 
atletas das Forças Armadas e in-
clui 20 modalidades olímpicas.
 A segunda vertente abran-
ge o Programa Segundo Tempo 
- Forças no Esporte (PROFESP), 
que tem como objetivo promo-
ver a integração social e o desen-
volvimento humano de crianças e 
adolescentes por meio da prática 
esportiva. O PROFESP beneficia 
mais de 20 mil alunos em todo país.
 Com os resultados dos 
atletas militares nos Jogos Olím-
picos Rio 2016, o DDM está 
preparando os próximos ciclos 
olímpicos, o que incluí os Jo-
gos Mundiais Militares de 2019.

Cultura e Defesa selam acordo para revitalizar 
Parque Histórico Nacional dos Guararapes

(MD ASCOM/ FM)

 Os Ministros da Cultura, 
Roberto Freire, e da Defesa, Raul 
Jungmann, selaram no 1º dia de fe-
vereiro, em Brasília, parceria para 
revitalizar o Parque Histórico Na-
cional dos Guararapes, no municí-
pio de Jaboatão de Guararapes (PE), 
na Região Metropolitana do Recife.
 Tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN), o Parque foi 
palco de um dos mais importan-
tes episódios da história nacional: 
a Batalha dos Guararapes (1648 
-1649), que consistiu em enfrenta-
mentos entre as forças portuguesas 
e holandesas pelo controle de boa 
parte da região Nordeste do Brasil. 
As batalhas resultaram no fim da 
ocupação holandesa e na consoli-
dação da soberania portuguesa na 
área, que hoje faz parte do Grande 
Recife. O Dia do Exército Brasi-
leiro é comemorado na data da vi-
tória brasileira na 1ª Batalha dos 
Guararapes, em 19 de abril de 1648.
 Criado em 1971, o Parque 
conta com uma área de 3,63 qui-
lômetros quadrados, parte dela sob 
responsabilidade do Exército. O 
local também contempla a Igreja 
de Nossa Senhora dos Prazeres dos 
Montes Guararapes, templo barro-
co que guarda os restos mortais dos 
heróis das lutas travadas no local.
 O ministro Roberto Freire 

quer investir na infraestrutura do 
parque para receber turistas e a co-
munidade, e que abrigue uma expo-
sição sobre a sua importância histó-
rica. “Queremos um grande projeto 
unindo esses dois ministérios: o da 
Defesa e o da Cultura. Além do me-
morial, ele deve ser algo que tenha 
infraestrutura para lhe dar susten-
tabilidade. Não podemos deixar 
passar a oportunidade de dar uma 
destinação a um sitio histórico 
como aquele”, afirmou o ministro.
 O ministro Raul Jungmann 
destacou que o projeto deve prever 
a recuperação das edificações exis-
tentes no Parque. “O local foi berço 
da formação da nossa nacionalida-
de, onde surgiu o sentimento de Pá-
tria. Tem grande significado para o 
País e por isso, é importante sua pre-
servação e revitalização”, apontou. 
 Acompanhados da secretá-
ria da Cidadania e da Diversidade 
Cultural do Ministério da Cultura 
(MinC), Débora Albuquerque, e 
do secretário geral do Ministério 
da Defesa, General Silva e Luna, 
os ministros iniciaram as tratativas 
para organizar como será a elabo-
ração do projeto, definir responsa-
bilidades e ampliar o número de 
parceiros envolvidos, como enti-
dades vinculadas ao MinC e à pre-
feitura municipal de Guararapes.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

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

Foto: Tereza Sobreira/M
D



Fevereiro 2017 6FOLHA MILITAR 

Brasil e Portugal assinam acordo de cooperação 
na área de defesa

Foto:  D
ivulgação/M

D
               

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann assinou, em 09 de feve-
reiro, na cidade do Porto, em Portu-
gal, acordo de cooperação na área de 
defesa com país lusitano. Jungmann 
destacou que a iniciativa vai tornar 
viável um maior acesso da indústria 
brasileira ao mercado europeu, além 
de garantir ações militares conjun-
tas e estratégicas, como a manuten-
ção da paz no Atlântico Sul, entre 
outras ações. O acordo prevê uma 
maior interação entre a indústria 
de defesa brasileira e portuguesa.
 Ao lado do Ministro da 
Defesa de Portugal, José Alberto 
Azeredo Lopes, que também assi-
nou o acordo de cooperação, Jung-
mann salientou que “o Atlântico 
Sul, palco das travessias que uni-
ram as histórias de nossos países, é 
um importante espaço geopolítico, 
que concentra diversos interesses 
e cobiçadas riquezas naturais, in-
clusive petróleo”. Segundo o mi-
nistro brasileiro a manutenção do 
Atlântico Sul como zona de paz 
e cooperação é uma prioridade.
 Jungmann ressaltou o po-
tencial de cooperação entre Bra-
sil e Portugal na área de indústria 
de defesa com a presença de duas 
unidades da Embrear, na cidade 
portuguesa de Évora. O ministro 
defendeu a ampliação dessa par-
ceria também no setor da constru-
ção naval.  Já o ministro português 
lembrou o forte laço histórico. O 
ministro Azeredo Lopes demons-
trou satisfação em estar assinando 
o acordo. “Se já fomos capazes de 

construir um cluster aeronáutico 
na cidade de Évora, temos plenas 
condições de criar um modelo de 
desenvolvimento conjunto nessa 
área tão estratégica que é a indústria 
da defesa", disse Azeredo Lopes.

 Reunião de trabalho
 Antes da assinatura do acor-
do, os dois ministros tiveram uma 
reunião de trabalho no Comando do 
Pessoal do Exército português, onde 
discutiram futuras ações conjuntas 
militares. O acordo de cooperação 
foi assinado durante a realização do 
I Diálogo das Indústrias de Defesa 
Brasil - Portugal, que se encerrou 
no dia 10 de fevereiro, em Porto. O 
evento reúne setores de governos e 
empresários brasileiros e portugue-
ses para estabelecer mecanismos 
que ampliem possibilidades de ne-
gócios, além de criar uma agenda 
comum e permanente de contato.
 Fizeram parte da comitiva 
brasileira a deputada federal Bruna 
Furlan (PSDB/SP); o secretário de 
Produtos de Defesa do Ministério 
da Defesa (MD), Flávio Basílio, o 
chefe do Departamento de Produ-
tos de Defesa do MD, Brigadeiro 
José Augusto Crepaldi Affonso; o 
chefe do Departamento de Catalo-
gação do MD, Almirante  Antônio 
Carlos Soares; o chefe do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia 
Industrial do MD, General Cláu-
dio Duarte de Moraes, o assessor 
militar do gabinete do ministro, 
Brigadeiro João Tadeu Fiorentini, 
além de técnicos e outros militares.

Força Aérea Brasileira realizou 48 missões 
em seis dias no Chile

Foto:  D
ivulgação Agência Força Aérea/M

D

(MD ASCOM/ FM)

 Em seis dias de trabalho, a 
Força Aérea Brasileira (FAB) reali-
zou 48 missões para atender a ajuda 
internacional, prestada pelos Minis-
térios de Relações Exteriores e da 
Defesa, à situação de emergência 
causada pelos incêndios no Chile. 
Esse número é um recorde nesse 
tipo de missão, segundo a FAB.
 Uma aeronave C-130 Hér-
cules, desde o dia 30 de janeiro, 
atuou na região. Foram mais de 
500 mil litros de água lançados 
sobre os focos de incêndio locali-
zados em Bío-Bío, principalmente.
 Segundo o piloto do 1º Gru-
po de Transporte de Tropa (GTT), 
capitão Rafael Portella Santos, nun-
ca foi realizada quantidade tão eleva-
da de saídas."Nem em atividades de 
formação das tripulações, tampouco 
em operações reais. Nossa última 
missão foi em Lençóis, na Bahia, 
em dezembro de 2015; e antes hou-
ve também em Brasília", explicou.

 O esforço dos militares bra-
sileiros, que estavam no Chile, sem 
previsão de retorno, foi muito reco-
nhecido pela população local. "As 
pessoas nos param na rua para agra-
decer, comentam de algum amigo 
que mora perto de um foco de in-
cêndio e nós passamos por lá e con-
seguimos apagar", contou o capitão.
 "Vocês chegaram como an-
jos para apagar o fogo e trazer es-
perança e alívio para nós", disse o 
empresário Rafael López Faúndez. 
 Cláudia Maria da Penha 
Souza, que é brasileira, mas mora 
no Chile há 20 anos, diz que o in-
cêndio foi devastador e a popula-
ção local estava sem esperanças. 
"Quando vi na televisão que o Hér-
cules viria, foi uma grande emoção, 
pois a sensação que tinha era de 
que o Chile ia desaparecer. Nun-
ca vou esquecer que o meu País, o 
Brasil, veio nos socorrer", relatou.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Ministro Jungmann defende incremento da parceria entre Brasil e União Europeia

Foto:  D
ivulgação/M

D
       

(MD ASCOM/ FM)

 O Brasil irá reforçar a par-
ceria com os países que integram a 
União Europeia. A sinalização foi 
dada pelo Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, no dia 23 de fevereiro, 
durante encontro com embaixadores 
e representantes de 30 países da UE. 
Segundo Jungmann, o objetivo é esta-
belecer agenda comum como aquela 
firmada, recentemente, com Portugal. 
Há cerca de duas semanas, autori-
dades e empresários dos dois países 
promoveram o Diálogo da Indústria 
de Defesa (DID) Brasil-Portugal.
 “A ampliação da cooperação 
com países parceiros e a ênfase na co-
operação regional como fator dissua-
sório são elementos que aproximam 
a nova Estratégia Global europeia da 
nova política de defesa brasileira”, 
disse Jungmann. Segundo o minis-
tro, “a América do Sul e a Europa 
são fatores de estabilidade estratégica 
global, em um mundo de permanen-
tes tensões e crescentes incertezas. 
Coincidimos em nossa caracteriza-
ção como continentes de paz, coo-
peração e desenvolvimento humano 
sustentável. Brasil e Europa são pro-
vedores de “bens e serviços públicos 
globais” de paz e desenvolvimento”.
 O encontro se deu na sede 
da União Europeia, em Brasília, 
sendo aberto pelo embaixador João 
Gomes Cravinho. Durante exposi-
ção, o embaixador informou que o 
mercado europeu encontra-se em 
processo de ampla abertura nos seg-
mentos de defesa e segurança, sendo 
que, a partir de 2020, os países es-
tarão investindo cerca de 5 bilhões 
de euros/ano na aquisição de pro-
dutos e equipamentos. “E para isso, 
contamos com parcerias com países 

amigos, e o Brasil está lá entre os 
países amigos”, contou Cravinho.
 Além disso, segundo o repre-
sentante da UE, os europeus também 
estarão destinando recursos para pes-
quisas. Num primeiro momento, serão 
investidos 25 milhões de euros, com 
aumento gradativo até chegar aos 500 
milhões de euros, a partir de 2020.
 Por sua vez, o ministro Jung-
mann informou que os principais 
projetos e programas estratégicos das 
Forças Armadas são com países da Eu-
ropa.  Eles representam investimentos 
de cerca de R$ 130 bilhões até 2030.
 Durante discurso, o ministro 
ressaltou que “em junho do ano pas-
sado, a Alta Representante da União 
Europeia para Relações Exteriores 
e Política de Segurança, Federica 
Mogherini, apresentou a nova Estra-
tégia Global para a política externa 
e da segurança da União Europeia, 
intitulada “Visão partilhada, ação 
comum: uma Europa mais forte”.
 Já em novembro de 2016, 
conforme pontuou o ministro, “o 
governo brasileiro encaminhou ao 
Congresso Nacional a revisão qua-
drienal da Política e da Estratégia 
Nacional de Defesa, acompanhada 
do Livro Branco de Defesa Nacio-
nal”. Segundo Jungmann, esses do-
cumentos serão debatidos e apro-
vados pelo parlamento, com ampla 
participação de setores da sociedade.
 “Na perspectiva europeia, 
a nova Estratégia Global leva em 
consideração o fato de que os con-
flitos contemporâneos, híbridos e 
transnacionais, precisam ser abor-
dados de maneira integrada e com 
uma visão não apenas regional, mas 
efetivamente global”, destacou.

 E prosseguiu: “A necessida-
de de construção e fortalecimento 
de ordens regionais cooperativas e o 
comprometimento com uma ordem 
global baseada no respeito ao direi-
to internacional também mereceram 
destaque na nova estratégia europeia. 
Constato que há ampla convergência 
entre as visões europeia e brasileira”.
 Ao chegar neste ponto, 
Jungmann lembrou que “o Brasil 
mantém parcerias estratégicas com 
alguns países de vossa região, em 
projetos da maior relevância para 
a Marinha, o Exército e a Aeronáu-
tica, nas áreas nuclear, cibernéti-
ca e aeroespacial, entre outras”.
 “Menciono, a título de ilus-
tração, os projetos estratégicos PRO-
SUB, de submarinos, e o HX-BR, de 
helicópteros, com a França; o FX, de 
caças supersônicos, com a Suécia; e o 
AM-X, de caças-bombardeiros, com 
a Itália. Queremos aprofundar e di-
versificar essa cooperação”, relatou.
 Segundo o ministro, União 

Europeia e Mercosul têm buscado 
avançar nas negociações de um acor-
do birregional que nos permita inten-
sificar as trocas de bens, serviços e 
investimentos recíprocos. Produtos 
de Defesa podem e devem fazer par-
te desse pacote de integração entre 
nossos blocos. Empresas brasileiras 
desejam aproveitar as amplas opor-
tunidades de compras que seus par-
ceiros europeus estão oferecendo, 
no contexto, inclusive, de moderni-
zação de equipamentos e ampliação 
dos orçamentos nacionais de Defe-
sa previstos para os próximos anos.
 Ao término do discurso, o 
ministro defendeu reuniões periódi-
cas com o grupo de embaixadores, e 
os convidou para participarem, com 
suas delegações oficiais, da exposi-
ção LAAD sobre Defesa e Seguran-
ça, que acontece de 04 a 07 de abril 
no Rio de Janeiro. “Será uma oportu-
nidade ímpar para prospectarmos no-
vas parcerias entre nossos países na 
área de produtos de defesa”, concluiu.



Fevereiro 2017 8FOLHA MILITAR 

MD tem propostas aprovadas em reunião da ONU 
sobre missões de paz

Foto: M
D

/ D
ivulgação

(MD ASCOM/ FM)

 Representantes de vários 
países estiveram reunidos, entre os 
dias 16 e 27 de janeiro, na sede da 
Organização das Nações Unidas 
(ONU), em Nova York, para parti-
cipar da reunião do Grupo de Traba-
lho sobre o Manual do Equipamen-
to de Propriedade do Contingente 
2017 (Contingent-Owned Equip-
ment Working Group 2017). O en-
contro é realizado a cada três anos.
 O manual aborda temas 
referentes ao reembolso dos paí-
ses que contribuem com tropas e 
equipamentos em Missões de Paz. 
Para tanto, representantes de vá-
rias nações apresentam sugestões 
que podem ser acatadas ou não.
 A comitiva do Ministério da 
Defesa do Brasil conseguiu aprovar 
duas propostas encaminhadas: "o 
detalhamento dos custos associa-
dos à utilização de navios em mis-
sões de paz", que permitirá a ampla 
abordagem de negociação antes da 

celebração de contratos que visem 
ao emprego de meios navais; e a 
"inclusão de atendimento fisiote-
rápico para as tropas empregadas 
em missões de paz", que reduzi-
rá as despesas no nível médico e 
trará reembolso para esta área não 
abrangida na sistemática vigente.
 "A aprovação das propos-
tas dará amplitude de negociação 
junto à ONU e, consequentemen-
te, a percepção de maiores valores 
de reembolso ao Brasil", ressaltou 
o coordenador de Operações da 
Subchefia de Operações de Paz, 
comandante Ricardo Barillo Cruz.
 Atualmente, o Brasil pos-
sui relevante atuação em várias 
Missões da ONU, com destaque 
para a MINUSTAH (Missão das 
Nações Unidas para a Estabili-
zação do Haiti) e a liderança da 
única Força Naval da ONU no 
mundo, a UNIFIL (Força Interi-
na das Nações Unidas no Líbano).

Sete anos após terremoto, Missão das Nações 
Unidas no Haiti homenageia militares falecidos

Foto: divulgação Agência Brasil

(MD ASCOM/ FM)

 O Force Commander da Mis-
são das Nações Unidas para a Esta-
bilização no Haiti (MINUSTAH), 
General Ajax Porto Pinheiro, reuniu 
no dia 12 de janeiro, integrantes dos 
contingentes que compõem a mis-
são para um minuto de silêncio em 
homenagem às vítimas do terremoto 
ocorrido em 12 de janeiro de 2010. 
Na ocasião, o general lembrou os 
18 militares brasileiros falecidos 
na catástrofe, além de três filipinos, 
três jordanianos e um uruguaio.
 Hoje, o 25º Contingente 
do Batalhão Brasileiro (BRABAT) 
encontra-se no Haiti. São 850 mi-
litares, sendo 639 do Exército, 181 
da Marinha e 30 da Força Aérea. 
 A participação do Brasil na 
MINUSTAH é uma ação conjunta 
das três Forças, coordenada pelo 
Ministério da Defesa. O treina-
mento dos militares para integrar o 
contingente começa com um ano de 
antecedência ao envio das tropas e é 
realizado pelo Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil (CCO-
PAB), com sede no Rio de Janeiro.

 O terremoto de 2010
 Há sete anos, no dia 12 de 
janeiro de 2010, um terremoto com 
magnitude 7.0 na escala Richter des-
truiu a capital do Haiti, Porto Prín-
cipe, e deixou cerca 220 mil mortos, 
300 mil feridos, incluindo milhares 
de pessoas que tiveram membros 
amputados, e 1,5 milhão de cidadãos 

desabrigados. Dentre os mortos, 
militares brasileiros e a presidente 
da Pastoral da Criança, Zilda Arns.
 O desastre natural causou 
grandes danos à cidade e a outras 
localidades do país, com milhares 
de edifícios destruídos, incluindo 
o Palácio Presidencial, o edifício 
do Parlamento e a sede da Missão 
das Nações Unidas para a Estabi-
lização no Haiti (MINUSTAH).

 Desastres naturais no país
 Segundo a Organização 
das Nações Unidas (ONU), o Hai-
ti é o país com maior número de 
mortes (229.699) por catástro-
fes naturais. Após o terremoto em 
2010, o país sofreu com a seca 
causada pelo fenômeno El Niño 
e em 04 de outubro de 2016, foi 
atingido pelo furacão Matthew.
 O furacão Matthew atin-
giu a região sul do país com ven-
tos de até 240 quilômetros por 
hora, destruindo casas, arran-
cando postes, árvores e antenas. 
Cerca de mil pessoas morreram 
e milhares ficaram desabrigados. 
 Após o furacão, os milita-
res brasileiros atuaram em várias 
frentes, em apoio às atividades de 
assistência humanitária. O compo-
nente militar da MINUSTAH con-
tinua a assistência ao governo hai-
tiano, para a permanência de um 
ambiente seguro e estável no país.

Foto: M
D

/ D
ivulgação
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Ministros da Defesa do Brasil e da Colômbia participam de reunião no Comando Militar da Amazônia

 Os Ministros da Defesa 
do Brasil, Raul Jungmann, e da 
Colômbia, Luiz Carlos Villegas, 
participaram de reunião bilateral 
no dia 31 de janeiro, no Coman-
do Militar da Amazônia, sediado 
em Manaus (AM). Um dos objeti-
vos do encontro foi discutir a am-
pliação da cooperação no combate 
aos problemas transfronteiriços.
 Segundo Raul Jungmann, 
essa reunião foi a primeira de uma 
rodada de conversas bilaterais so-
bre Defesa envolvendo o Brasil e a 
Colômbia. “Ao fim do diálogo en-
tre os dois países, várias decisões 
referentes à atuação conjunta em 
diversas áreas, principalmente na 
área de inteligência, serão imple-
mentadas. Além da implementação 
de acordos já vigentes”, ressaltou.
 O encontro contou com a 
presença do Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato; do Coman-

Foto:C
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dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira; e do Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas.
 Durante o encontro, o mi-
nistro colombiano, Luiz Carlos Vil-
legas, foi condecorado com a Or-

dem do Mérito da Defesa, no grau 
Grã-Cruz, (mais alta comenda do 
Ministério da Defesa do Brasil). A 
homenagem é um reconhecimento 
pelo apoio da Colômbia, por inter-
médio das suas Forças Armadas, na 
busca e resgate das vítimas da tra-
gédia com o voo da equipe da Cha-

pecoense, em novembro de 2016.
 Na ocasião, o ministro fa-
lou sobre a varredura iniciada na 
manhã desta mesma data na Cadeia 
Pública Raimundo Vidal Pessoa, em 
Manaus. “O Foco das Forças Arma-
das é a varredura das instalações. 
Não iremos ter contato com presos 
e nem com transferências. Esta-
mos utilizando material de última 
geração, empregado e reconhecido 
internacionalmente. Esses mate-
riais já foram utilizados nas Olim-
píadas do Rio e também em outros 
países como Angola, El Salvador, 
Nicarágua, Equador e Peru”, disse.
 O ministro destacou que o 
Governo Federal disponibilizou 1 
bilhão e 700 milhões de reais para 
o Plano Nacional de Segurança, e 
que, além desses recursos, existem 
outros destinados à compra de equi-
pamentos modernos como scanners, 
raio X e bloqueadores de celulares.
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 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) despediu-se, no dia 25 
de janeiro de 2016, do Brigadeiro 
Intendente José Carlos da Silva, 
que, nesta data, passou o cargo de 
Assistente da Aeronáutica ao Bri-
gadeiro Intendente José Jorge de 
Medeiros Garcia, deixando o Servi-
ço Ativo da Força Aérea Brasileira.
 O Comandante da Escola, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, presidiu a sole-
nidade de transmissão do cargo.
Na sequência, o Major-Brigadeiro 
Intendente Vilmar Gargalhone Cor-
rêa, Diretor de Administração da 
Aeronáutica, entregou ao Brigadei-
ro José Carlos uma lembrança da 
Intendência da Aeronáutica como 
homenagem aos inestimáveis servi-
ços prestados ao longo de 39 anos 
dedicados à Força Aérea Brasileira.
Além do Brigadeiro Vilmar, pres-
tigiaram a solenidade o Brigadeiro 
do Ar R1 Luiz Cláudio Ribeiro da 
Silva, dentre outras autoridades.

 Brigadeiro Medeiros
 Natural de Belém, Pará, José 
Jorge de Medeiros Garcia ingressou 
na Força Aérea Brasileira em mar-
ço de 1975, e chegou ao atual pos-
to em novembro de 2014. Realizou 
o Curso de Formações de Oficiais 
Intendentes, na Academia da For-
ça Aérea, e, posteriormente, diver-

sos cursos acadêmicos da carreira, 
dentre eles o CAEPE. Concluiu, 
pela Universidade Federal Flumi-
nense, o Curso de Pós-Graduação 
em Gestão de Processos. Ao longo 
de sua carreira ocupou diversos car-
gos, sendo o último o de Subdiretor 
da Subdiretoria de Abastecimento 
(SDAB), organização vinculada ao 
Comando da Aeronáutica, e foi con-
templado com oito condecorações.

 Brigadeiro José Carlos
 Natural de Recife, Pernam-
buco, José Carlos da Silva ingressou 
na Força Aérea Brasileira em março 
de 1978, e chegou ao atual posto em 
novembro de 2015. Realizou o Cur-
so de Formações de Oficiais Inten-
dentes, na Academia da Força Aérea, 
e realizou diversos cursos acadêmi-
cos da carreira. Concluiu também o 
Curso de Auditoria em Licitações e 
Contratos pelo Tribunal de Contas 
da União; MBA em Gestão Admi-
nistrativa pela Universidade Fe-
deral Fluminense; Pós-graduação 
em Contabilidade e Controladoria 
Governamental pela Universida-
de Federal de Pernambuco; e Pós-
-graduação em Política e Defesa 
pela Faculdade Pitágoras. Ao lon-
go do serviço ativo na Aeronáutica 
ocupou diversos cargos e foi con-
templado com sete condecorações.
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 No dia 22 de fevereiro, acon-
teceu a apresentação dos integrantes 
da Direção da ESG aos estagiários 
do Curso de Altos Estudos de Políti-
ca e Estratégia (CAEPE). A soleni-
dade foi presidida pelo Comandan-
te da ESG, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Rafael Rodrigues Filho, contou 
com a presença do Subcomandante 

e Chefe do Departamento de Estu-
dos da Escola, General de Divisão 
Eduardo Diniz, e do Diretor do CA-
EPE, Contra-Almirante Alan Gui-
marães Azevedo. Na oportunidade, 
o Brigadeiro Rodrigues Filho deu 
boas vindas aos estagiários e apre-
sentou os cursos ministrados pelos 
Campi Rio de Janeiro e Brasília.

 Apresentação do Comando e Direção da 
ESG aos estagiários do CAEPE

 Em parceria com o HEMO-
RIO, no dia 23 de fevereiro, foi pro-
movida uma Campanha de Doação 
de Sangue no Salão de Honra do 
Campus Rio de Janeiro. Na ocasião, 
integrantes da ESG e das demais or-
ganizações militares localizadas na 
Fortaleza de São João puderam doar 
sangue. O sangue doado é destinado 
a pessoas em atendimentos de ur-
gência, que são submetidas a cirur-
gias eletivas de grande porte ou para 
aquelas que estão em tratamento de 

doenças crônicas e oncológicas, as 
quais necessitam de transfusão com 
frequência. Sob a supervisão da Dr.ª 
Marcia Bem Señor, responsável por 
receber e esclarecer as dúvidas dos 
voluntários, foram atendidas 55 pes-
soas, das quais 49 puderam realizar 
a doação. A ESG convida os volun-
tários que não conseguiram doar 
durante a campanha a visitarem a 
unidade do HEMORIO que está lo-
calizado na Rua Frei Caneca nº 8 e 
atende diariamente das 07 às 18h.

Foto: E
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 ESG promove campanha de doação 
de sangue em parceria com Hemorio

Brigadeiro José Jorge de Medeiros Garcia assume 
o cargo de Assistente da Aeronáutica na ESG

(ESG ASCOM/ FM)
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 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) e a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) realizaram, no dia 08 de 
fevereiro, na sede deste Estabeleci-
mento de Ensino, no Rio de Janeiro, 
a solenidade de lançamento do li-
vro: Desafios Gerenciais em Defesa.
 A obra organizada por Pau-
lo Roberto Motta, Valentina Gomes 
Haensel Schmitt e Carlos Antônio 
Raposo de Vasconcellos, reúne in-
formações obtidas por 23 colabo-
radores, estudiosos do campo da 
Defesa e ações pontuais entre as 
instituições envolvidas. Apresenta-
da em quinze capítulos, a coletânea 
aborda aspectos contemporâneos da 
Gestão Estratégica da Defesa Nacio-
nal, Gestão de Pessoas, a Relevância 
da Cultura e do Multiculturalismo, 
o Trabalho Emocional e Psicológi-
co com o Homem nas Ações Mi-
litares, a Liderança e a Logística.
 Em seu discurso, Carlos 
Ivan Simonsen Leal, presidente da 
Fundação Getúlio Vargas, desta-

cou a necessidade de investimen-
to constante nas Forças Armadas, 
bem como os benefícios que o se-
tor pode gerar para a sociedade em 
termos de avanço tecnológico. Já 
o General de Divisão Eduardo Di-
niz, Subcomandante da ESG, men-
cionou a satisfação da Escola em 
sediar o evento em parceria com 
a FGV, uma reconhecida institui-
ção de produção de pensamento.
 Prestigiaram a solenidade 
o Almirante-de-Esquadra Fuzileiro 
Naval Álvaro Augusto Dias Montei-
ro, presidente do Centro de Estudos 
Estratégicos da Escola de Guerra 
Naval; o General de Brigada Richard 
Fernandez Nunes, Comandante da 
Escola de Comando e Estado-Maior 
do Exército; o Senhor Paulo Motta, 
Professor Titular da Fundação Ge-
túlio Vargas; o Economista Gustavo 
Alberto Trompowsky Heck, presi-
dente Nacional da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de 
Guerra, dentre outras autoridades.

Foto: E
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G
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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

 A Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de Guerra 
no Amazonas (ADESG/AM) re-
alizou, em 09 de fevereiro, a aula 
inaugural do Curso de Estudos de 
Política e Estratégia (CEPE). O 
curso tem o objetivo de proporcio-
nar conhecimento sobre Teoria Po-
lítica e Planejamento Estratégico, 
por meio de 13 disciplinas como 
Relações Internacionais, Geopolí-
tica, Sociologia Política, Desenvol-
vimento Sustentável, entre outras.
 Durante a aula inaugural, o 
Comandante do 9º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Luís Antônio Ro-
drigues Hecht, deu as boas-vindas 
aos participantes e ao presidente da 
ADESG, Professor Gustavo Alber-
to Trompowsky Heck, que minis-
trou a aula “Ameaças e oportunida-

des: o Brasil no contexto mundial”.
 De acordo com o Delegado 
da ADESG/AM, Capitão de Mar 
e Guerra Dauster Sá Ribas Gon-
çalves, o curso tem o propósito 
de preparar civis e militares para 
o exercício de funções de direção 
e assessoramento de alto nível na 
administração pública, em espe-
cial na área de Defesa Nacional.
 As disciplinas são minis-
tradas no Comando do 9º Dis-
trito Naval, às sextas-feiras e 
sábados, durante dois finais de 
semana por mês. O curso tem du-
ração de 14 meses, com previsão 
para o término em abril de 2018.
 O CEPE de Manaus oferece a 
complementação com uma pós-gra-
duação da Universidade La Salle.

(CCSM/ FM)

Comandante do 9° Distrito Naval acompanhado do presidente ADESG, 
do Delegado da ADESG/AM e dos participantes do CAEPE

Delegacia da ADESG em Manaus 
inicia mais um CEPE

Saiba mais sobre a ADESG em nossos sites
www.folhamilitar.com.br

www.folhamilitaronline.com.br
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ESG e FGV lançam o livro 
“Desafios Gerenciais em Defesa"
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  Ministro da Defesa conhece    
Programa de Submarinos da Marinha

Foto:  D
ivulgação/M
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(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, visitou, em 22 de fe-
vereiro, a Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM), 
onde se desenvolve o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub). Acompanhado do Co-
mandante da Marinha, Almirante 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
o ministro desembarcou em Ita-
guaí, no estado do Rio de Janeiro.
 No prédio do Itaguaí Cons-
truções Navais, Jungmann conheceu 
as etapas do programa. Coube ao Al-
mirante Sydney Neves, Diretor da 
Coordenadoria-Geral do Programa 
de Desenvolvimento do Submarino 
com Propulsão Nuclear (COGESN) 
explicar os detalhes do Prosub.
 Depois a comitiva co-

nheceu o galpão principal da 
UFEM, onde os submarinos es-
tão sendo montados. "Aqui é o 
lugar onde o País ambiciona ser 
um Brasil diferente", comentou.
 O Prosub tem como obje-
tivo final o projeto e a construção 
de um submarino com propulsão 
nuclear. O projeto também inclui 
a construção de mais quatro sub-
marinos convencionais (S-BR), 
movidos a diesel. Além disso, está 
previsto a construção do reator mul-
tipropósito, considerado outra im-
portante contribuição para o País. 
O reator resultará em vários bene-
fícios para a população. Um deles 
é a capacidade de gerar energia 
para uma cidade de 20 mil pessoas.

Mais uma conquista das mulheres 
nas Forças Armadas

Foto:  D
ivulgação M

arinha do Brasil

(MD ASCOM/ FM)

 A uma semana da cerimô-
nia de passagem pelos portões da 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Exército (EsPCEx), 40 jovens se 
preparam para marcar mais uma 
conquista na história da inserção 
das mulheres na linha de ensino 
militar bélica das  Forças Arma-
das, agora no Exército Brasileiro. 
Em 2018, elas estarão na Acade-
mia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), fazendo parte dos cursos 
de Material Bélico e de Intendência.
 Essas jovens participaram 
do concurso da EsPCEx e dispu-
taram as vagas pela primeira vez 
destinadas às mulheres, numa con-
corrência de 193 para uma das 40 
vagas.  Desde 24 de janeiro começa-
ram a chegar na Escola, para cum-
prir as últimas etapas do processo 
seletivo como: entrega de docu-
mentos, inspeção de saúde e exame 
de aptidão física. Estão no perío-
do de adaptação a uma nova etapa 
de suas vidas, a carreira militar.
 Esses passos já foram dados 
por mulheres na Marinha e na For-
ça Aérea. A Força Naval admitiu, 
em 2014, a primeira turma de as-
pirantes mulheres da Escola Naval 
(EN), em 12 vagas para o Corpo de 
Intendentes da Marinha. As jovens, 

ao final de quatro anos de curso, 
serão declaradas guardas-marinha 
e embarcarão no Navio-Escola 
Brasil, onde permanecerão, por 6 
meses, em viagem de instrução.
 A Academia da Força Aé-
rea (AFA) formou suas primeiras 
aviadoras em 2006. Elas estão em 
todas as aviações: caça, transpor-
te, helicóptero, reconhecimento, 
busca e salvamento, patrulha. A 
capitão aviadora Carla Borges faz 
parte desse pioneirismo. Em de-
zembro de 2016, a militar passou 
a ser a primeira mulher a coman-
dar o avião presidencial brasileiro, 
após 150 horas de voo de treina-
mento nessa aeronave e outras 60 
horas em missões de simulador.
 As alunas da EsPCEx serão 
as futuras cadetes da AMAN e se-
guirão a mesma rotina da dos ho-
mens, passando por aulas e instru-
ções militares, treinamento físico e 
avaliações física e intelectual. Após 
concluir o curso na Academia, com 
duração de 4 anos, serão declara-
das aspirantes a oficial do Exérci-
to Brasileiro. A partir daí, seguirão 
para uma das organizações militares 
localizadas no País e realizarão as 
atividades operacionais da Força 
Terrestre referentes à sua formação.

Abrigo do Marinheiro patrocina 
projeto do CEMBRA

 Foi assinado, no dia 09 de 
fevereiro, contrato entre o Abrigo 
do Marinheiro (AMN) e o Centro 
de Excelência para o Mar Brasi-
leiro (CEMBRA) para patrocínio 
de projeto para desenvolvimento, 
execução de estudos, ações, pesqui-

sas e tecnologias de ponta no mar 
brasileiro. O Coordenador Execu-
tivo do CEMBRA, Almirante de 
Esquadra Reformado Marcos Au-
gusto Leal de Azevedo, é um entu-
siasta do projeto que inclui prepa-
ração de seminário, elaboração de 
e-book, desenvolvimento de equi-
pamentos e softwares, entre outros.
 Para o Diretor de Assistên-
cia Social da Marinha e Diretor-Ge-
ral do AMN, Contra-Almirante De-
nilson Medeiros Nôga, o patrocínio 
atende a um dos objetivos do AMN: 
difundir a mentalidade marítima 
para fomentar junto à sociedade 
uma consciência sobre a importân-
cia do mar para o progresso do País. 

Foto: C
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Almirante de Esquadra Marcos Augusto Leal 
de Azevedo assinando o contrato

Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Governador de Santa Catarina recebe 
visita do Capitão dos Portos

 Em 24 de janeiro, o Capi-
tão dos Portos de Santa Catarina, 
Capitão de Mar e Guerra Emerson 
Gaio Roberto, realizou visita pro-
tocolar ao Governador do Estado 
de Santa Catarina, João Raimun-
do Colombo, e ao Vice-Gover-
nador, Eduardo Pinho Moreira.
 Dentre os assuntos tra-

tados, o Capitão dos Portos rea-
firmou o propósito da Capitania 
dos Portos de Santa Catarina de 
trabalhar em prol da comunidade 
marítima, a fim de aproveitar as 
oportunidades de crescimento do 
comércio marítimo e o desenvol-
vimento das atividades náuticas.

Foto: C
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Autoridades civis e militares visitam 
Comando do 8º Distrito Naval

 No dia 17 de fevereiro, o 
Comando do 8º Distrito Naval re-
cebeu a visita do Comandante da 
5ª Divisão de Exército, General de 
Divisão José Luiz Dias Freitas; do 
Diretor da Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, Pro-
fessor José Roberto Castilho Pi-
queira e o presidente da Soamar-
-Sorocaba Paulo Fernando Moreira.

 Na ocasião da visita, o Co-
mandante do Distrito, Vice-Almi-
rante Glauco Castilho Dall’Antonia, 
fez a entrega da Ordem do Mérito 
Naval ao professor Piqueira, que re-
cebeu a premiação por prestar rele-
vantes serviços à Marinha do Brasil. 
E o General de Divisão José Luiz re-
cebeu a medalha Mérito Tamanda-
ré, que fortalece as tradições navais.

Foto: C
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Na visita, o professor Piqueira foi condecorado com a Ordem do Mérito Naval 
e o General de Divisão José Luiz com a medalha Mérito Tamandaré

Clube dos Jangadeiros em Porto Alegre 
inaugura espaço em homenagem à Marinha 

 Foi inaugurado, no dia 17 
de janeiro, o Espaço da Marinha do 
Brasil no Clube dos Jangadeiros, 
em Porto Alegre (RS). Um busto 
do Almirante Tamandaré, Patro-
no da Marinha do Brasil, e um ca-
nhão holandês, que fazia parte da 
fachada da Escola Naval, passa-
ram a fazer parte da área do clube.
 Na solenidade, o Coman-
dante do 5º Distrito Naval, Vice-
-Almirante Victor Cardoso Gomes, 
com o Comodoro Manuel Ruttkay 
Pereira e o Presidente do Conselho 
do Jangadeiros, Paulo Renato Para-
deda, destacaram a relação de coo-
peração entre as duas instituições. 
“Era um sonho nosso reunir esses 
dois elementos, para que pudésse-
mos fazer homenagens à Marinha 
do Brasil por meio deste canhão, 
que representa a disponibilidade 

para defender as nossas terras. A 
ideia é que todo o associado do Clu-
be, ao passar pelos lindos caminhos 
que levam à Escola de Vela e ao pa-
vilhão de monotipos, possa lembrar 
da relação sempre fraterna que o 
nosso Clube tem com a Marinha”, 
destacou Manuel Ruttkay Pereira.
 O Vice-Almirante Victor 
Cardoso Gomes agradeceu aos jan-
gadeiros por todo o trabalho em 
divulgar os preceitos da Marinha 
e pela homenagem ao Almirante 
Tamandaré. A cerimônia contou 
também com a presença de uma 
representação da Capitania Fluvial 
de Porto Alegre: do anterior Ca-
pitão dos Portos, Capitão de Fra-
gata João Gilberto de Oliveira e 
do atual, Capitão de Mar e Guerra 
Amaury Marcial Gomes Júnior.
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Comandante do 5º DN, Vice-Almirante Cardoso Gomes, e Paulo Renato Paradeda

Comodoro Manuel Ruttkay Pereira, Vice-Almirante Victor Cardoso Gomes 
e Paulo Renato Paradeda

Foto: C
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 Em comemoração ao ani-
versário do Centro de Medicina 
Operativa da Marinha (CMO-
pM), foi realizada a “III Jornada 
do Centro de Medicina Operativa 
da Marinha”, com a  apresenta-
ção de seis palestras e exposição 
de meios e materiais operativos. 
 Para a Cerimônia de Aber-
tura, foi composta a mesa diretora, 
presidida pelo Vice-Almirante (Md) 
Sérgio Pereira, Diretor de Saúde da 
Marinha e pelas seguintes autorida-
des: Contra-Almirante (Md) Dalva 
Maria Carvalho Mendes, Diretora 
do Centro Médico Assistencial da 
Marinha, Contra-Almirante (Md) 
Humberto Giovanni Canfora Mies, 
Diretor do CMOpM, Coronel Mé-
dico da Reserva Remunerada Bom-
beiro Militar, Fernando Suarez 
Alvarez e pelo Capitão de Mar e 
Guerra (RM1-Md) Thales Penfold 
Muniz Soares de Souza, ex-Diretor 
do CMOpM. Em seguida foi profe-
rida a primeira palestra, abordando 
o tema “Preparação do Complexo 
Hospitalar do NDM Bahia nos Jogos 
Olímpicos, Paralímpicos e Operação 

 O Diretor Geral de Navega-
ção (DGN), Almirante de Esquadra 
Paulo Cezar de Quadros Küster, 
presidiu, no dia 02 de fevereiro, a 
abertura do ano letivo da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM) no Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 
(CIAGA). Para a aula inaugural, o 
Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, proferiu palestra com 
o tema “O Brasil, o Mar e a im-
portância da Marinha Mercante”.
 Entre os presentes esta-
vam ex-Comandantes do CIAGA, 
com destaque para o ex-Ministro 

Dragão”, proferida pelo Capitão de 
Fragata (Md) João Francese Neto.
 Oficiais de Saúde da Mari-
nha e das demais Forças Singulares 
e Auxiliares apresentaram os de-
mais temas: “Transporte Aeromédi-
co na PMERJ”, “Ações e Iniciativas 
Operacionais de Saúde em Apoio às 
Operações de Resgate”, “A Impor-
tância do APH na formação e espe-
cialização dos Oficiais Médicos do 
Exército”, “Emprego do HCAMP 
na Força Aérea Brasileira” e “A 
Unidade Médica Expedicionária da 
Marinha nas Ações dos grupamen-
tos operativos de Fuzileiros navais”.
 O evento contribuiu para fa-
vorecer o aprimoramento e a disse-
minação de práticas bem-sucedidas, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento e a divulgação da Medicina 
Operativa entre os profissionais da 
Saúde das diversas Forças e a so-
ciedade Civil. Além de autoridades 
civis e militares, cerca de cem pro-
fissionais da Saúde, da Esquadra, do 
Corpo de Fuzileiros Navais e de ou-
tras Forças participaram da jornada.

Chefe do Estado-Maior das Forças 
Armadas, Almirante de Esquadra 
Arnaldo Leite Pereira; parceiros 
estratégicos do Centro de Instru-
ção na área de formação de pes-
soal (instituições de ensino e enti-
dades credenciadas para o Ensino 
Profissional Marítimo); membros 
da Comunidade Marítima; pro-
fessores e alunos da EFOMM.
 A palestra, que marca o 
início da formação dos futuros ho-
mens e mulheres do mar, abordou 
assuntos ligados à área de atuação 
dos jovens alunos e que servirão de 
base para a carreira que escolheram.

CMOpM celebra aniversário e promove
a III Jornada de Medicina Operativa

Escola de Formação de Oficiais 
da Marinha Mercante inicia ano letivo

(CCSM/ FM)

(CCSM/ FM)
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Escola de Guerra Naval realiza aula inaugural 
para os cursos de altos estudos militares

 No dia 20 de fevereiro, o 
Chefe do Estado-Maior da Arma-
da, Almirante de Esquadra Luis 
Guilherme Sá de Gusmão, proferiu 
a aula inaugural para os cursos de 
altos estudos militares de 2017 com 
o título “Reestruturação dos setores 
do material, nuclear e de CT&I; no-
vos conceitos de obtenção e manu-
tenção de navios”. Além da palestra 
ministrada, o Almirante Gusmão 
ressaltou vários aspectos dos cursos.
 O evento, realizado no Audi-
tório Tamandaré, na Escola de Guer-
ra Naval (EGN), contou com a pre-
sença de almirantes  e comandantes 
de organizações militares do Rio de 
Janeiro. Os alunos dos cursos de Po-
lítica e Estratégia Marítimas, de Es-
tado-Maior para Oficiais Superiores 
e do Curso Superior puderam agre-

gar conhecimentos em relação aos 
vários aspectos do tema em pauta.

Foto: C
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Almirante de Esquadra Luis Guilherme Sá de 
Gusmão proferindo palestra
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Escola de Guerra Naval realiza almoço 
em comemoração ao seu 103º aniversário

 A Escola de Guerra Naval 
(EGN) realizou, no dia 20 de feve-
reiro, um almoço em comemoração 
ao seu 103º aniversário. Participaram 
do evento, o Chefe do Estado-Maior 
da Armada, Almirante de Esquadra 
Luis Guilherme Sá de Gusmão, bem 
como o Diretor da EGN, André Luiz 
Silva Lima de Santana Mendes, ex-
-diretores da EGN e o presidente do 
Centro de Estudos Político-Estratégi-
cos da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Álvaro Augusto Dias Monteiro.
 A EGN, estabelecimento de 
altos estudos militares da Marinha, 
foi criada em 25 de fevereiro de 1914, 
com a denominação de "Escola Na-
val de Guerra". Em 1930, por Decreto 
Presidencial, recebeu a atual denomi-
nação. Inicialmente, sua sede foi na 
Rua Dom Manoel nº 15, no centro do 

Rio de Janeiro (RJ). Em 1933, passou 
para o Edifício do Arsenal de Mari-
nha do Rio de Janeiro, onde perma-
neceu até junho de 1935. Na sequên-
cia, foi transferida para o 6º andar do 
Edifício Almirante Tamandaré, pré-
dio do antigo Ministério da Marinha, 
onde funcionou por 35 anos. Em 30 
de abril de 1970, foi então transfe-
rida para o atual endereço, na Urca.
 Subordinada ao Estado-Maior 
da Armada, a EGN é responsável pelos 
cursos de altos estudos militares minis-
trados aos oficiais da Marinha do Bra-
sil, contribuindo, dessa forma, com re-
levantes estudos ligados à estratégia e à 
defesa, sempre pelo enfoque marítimo. 
Forma, anualmente, mais de 300 alu-
nos nos cursos presenciais e cerca de 
1.200 no sistema de ensino à distância.
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Voluntária Cisne Branco é homenageada pela Diretoria-Geral de Pessoal da Marinha
 No dia 09 de fevereiro, a 
Diretoria-Geral do Pessoal da Ma-
rinha prestou homenagem a Cecília 
Phillips, esposa do Vice-Almirante 
Afrânio de Paiva Moreira Junior, 
que comandou o 3º Distrito Naval 
de julho de 2014 a agosto de 2016. 
Durante esse período, Cecília atuou 
como Diretora das Voluntárias Cis-
ne Branco (VCB) Seccional Natal 
(RN), realizando uma série de ações 
sociais em prol da família naval, en-
tre eles o projeto “Ondas Musicais”.
 Lançado em julho de 2015, o 
projeto é destinado à formação mu-
sical de dependentes de militares e 
servidores civis da Marinha e atende 

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Almirante de Esquadra Ilques, Vice-Almirante Afranio, Cecília Phillips 
e Christiani Prisco Leal Ferreira

cerca de 70 crianças e adolescentes, 
que hoje compõem uma orquestra. 
“Trabalhar à frente das VCB em Na-

tal foi gratificante e agradeço pela 
oportunidade de realizar ações que 
possibilitaram mudança na reali-

dade das pessoas”, afirmou a Cecí-
lia, que também agradeceu o apoio 
da Diretoria Nacional das VCB.
 Participaram da homena-
gem o Diretor-Geral de Pessoal da 
Marinha, Almirante de Esquadra Il-
ques Barbosa Junior, o presidente do 
Conselho Deliberativo do Abrigo do 
Marinheiro (AMN), Vice-Almirante 
Carlos Alfredo Vicente Leitão; o Vi-
ce-Almirante Afrânio; o Diretor Geral 
do AMN, Contra-Almirante Denilson 
Medeiros Nôga; a Diretora Nacional 
das VCB, Christiani Prisco Leal Fer-
reira; e a Diretora da VCB Seccio-
nal Rio de Janeiro, Márcia Viveiros.



Fevereiro 2017 16FOLHA MILITAR 

Marinha do Brasil participa dos 188 anos 
da “Prefectura Nacional Naval” do Uruguai

 A Autoridade Marítima Bra-
sileira, representada pelo Diretor 
de Portos e Costas (DPC), Vice-
-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, participou, no dia 9 de feve-
reiro, em Montevideo, Uruguai, das 
celebrações alusivas ao aniversário 
da “Prefectura Nacional Naval” 
do Uruguai, que completou 188 
anos de existência. O evento foi 
presidido pelo Ministro da Defesa 
daquele país. Na ocasião, o Pre-
feito Nacional Naval da República 
Oriental do Uruguai, Contra-Al-
mirante Carlos Eduardo Abilleira 
Aris, ressaltou o excelente relacio-
namento com a Marinha do Brasil.
 Estiveram presentes na ce-

rimônia o Prefeito Nacional Naval 
da Argentina e diversos represen-
tantes de países e de instituições. 
Ambos foram recepcionados pelo 
Contra-Almirante Carlos Abilleira.
 Foi realizado ainda um en-
contro bilateral, onde foram tra-
tados assuntos de interesse das 
Autoridades Marítimas do Brasil 
e do Uruguai. Houve visitas às ins-
talações da “Prefectura Nacional 
Naval do Uruguai”, da “Prefectura 
del Puerto de Montevideo” e  da  
“Direccion de Tráfico Marítimo”. 
Além disso, ocorreram palestras de 
titulares de Organizações Militares 
sobre assuntos de interesse mútuo.
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Prefeito Nacional Naval do Uruguai, Contra-Almirante Carlos Abilleira 
com o Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Lima Filho 

Esquadra recebe visita do Chefe do Estado-Maior 
da Marinha Nacional da França

 O Comandante em Chefe 
da Esquadra, Vice-Almirante Celso 
Luiz Nazareth, recebeu a visita do 
Chefe do Estado-Maior da Mari-
nha Nacional da França, Almirante 
Christophe Prazuck, no dia 08 de 
fevereiro, quando ele e comitiva 
visitaram algumas organizações 
militares da Esquadra, localizadas 
no Complexo Naval de Mocanguê.
 Durante a visita, a comitiva 
conheceu o Submarino “Timbira” 
e acompanhou demonstrações de 
manobras no Treinador de Imersão 

e no Simulador de Passadiço, do 
Comando da Força de Submarinos. 
Em seguida, a delegação francesa 
visitou o Navio-Doca Multipropósi-
to “Bahia”, atracado na Base Naval 
do Rio de Janeiro, ocasião em que 
o Comandante do navio, Capitão 
de Mar e Guerra Luis Felipe Mon-
teiro Serrão, proferiu uma palestra 
que apresentou as possibilidades 
de utilização do navio na Marinha 
do Brasil e, posteriormente, condu-
ziu todos para uma visita aos prin-
cipais compartimentos de bordo.
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Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Celso Luiz Nazareth, com o Chefe do 
Estado-Maior da Marinha Nacional da França, Almirante Christophe Prazuck

Tripulação da Fragata “Liberal” é condecorada com medalha da ONU
 No dia 18 de fevereiro, 
após cinco meses de participação 
como capitania da Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-
-UNIFIL), sob a égide da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
a tripulação da Fragata “Liberal” 
foi condecorada com a “Peaceke-
eping Medal” ou Medalha Mante-
nedores da Paz das Nações Unidas.
 O Secretário-Geral das Na-
ções outorgou a comenda aos mili-
tares da Fragata “Liberal” em reco-
nhecimento ao profissionalismo e ao 
profícuo trabalho realizado pelo na-
vio na contribuição da manutenção 
da paz no Líbano. A cerimônia foi re-

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

alizada a bordo e presidida pelo Co-
mandante do Navio, Capitão de Mar 
e Guerra Ricardo Silveira Mello.
 No dia 16 de março, a Fra-
gata “Liberal” encerrou a mis-
são na FTM-UNIFIL sendo subs-
tituída pela Fragata “União”.
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 O Presidente da República, 
Michel Temer, visitou o Quartel-
-General do Exército, Forte Caxias, 
no dia 21 de fevereiro, durante a 
310ª edição da Reunião do Alto-Co-
mando do Exército Brasileiro. Ele 
recebeu, das mãos do Comandante 
do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
um bastão de comando, simbolizan-
do o comando supremo das Forças 
Armadas, atribuição constitucio-
nal do Presidente da República.
 O evento contou com a 
presença do Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, do Ministro 
de Estado Chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da Pre-
sidência da República, General 
de Exército Sérgio Westphalen 
Etchegoyen, e do Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
 A Reunião do Alto-Coman-
do congrega, durante uma semana, 

ao menos seis vezes por ano, todos os 
oficiais-generais de Exército, último 
posto da carreira na Força Terrestre, 
em tempo de paz. Os encontros dis-
cutem temas relevantes para a Força 
e, na edição de nº 310, a principal 
pauta é a promoção de generais.
 “Ao receber esse bastão de 
comando, eu tenho uma respon-
sabilidade maior. Ao dizer ‘muito 
obrigado’ aos senhores, digo no 
sentido literal. Com essa simbo-
logia que me foi entregue, eu me 
sinto mais obrigado a cumprir, ade-
quadamente, as minhas funções, 
como o fazem permanentemente 
as Forças Armadas do País”, de-
clarou o Presidente Michel Temer 
aos oficiais-generais presentes.
 O bastão de comando simbo-
liza a autoridade que possuem os co-
mandantes, sendo símbolo do posto 
de oficial-general. No Exército Bra-
sileiro, o objeto é feito de pau-brasil.

Presidente Michel Temer recebe bastão 
de comando do Alto-Comando do Exército
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 O Acordo de Cooperação 
entre o Exército Brasileiro e o Mi-
nistério do Esporte vai possibilitar 
a coordenação das atividades do 
Complexo Esportivo de Deodo-
ro como legado dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016. O 
documento foi assinado, no dia 08 
de fevereiro, pelo Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, e 
pelo Ministro do Esporte, Leonar-
do Picciani, no Quartel-General 
do Exército, em Brasília (DF).
 Por meio do acordo, foram 
estabelecidas responsabilidades 
quanto ao custeio, investimento e 
manutenção dos equipamentos e 
instalações no Complexo Esportivo 
de Deodoro, na Vila Militar do Rio 
de Janeiro (RJ). O espaço é cons-
tituído pelo Centro Militar de Tiro 
Esportivo Tenente-Coronel Gui-
lherme Paraense, pelo Centro de 
Hóquei sobre Grama Sargento João 
Carlos de Oliveira, pelo Centro de 
Pentatlo Moderno Coronel Eric 
Tinoco Marques, pela Arena Coro-
nel Wenceslau Malta e pelo Parque 
Equestre General Eloy Menezes.

 O foco da parceria será o 
incentivo ao esporte de alto ren-
dimento, estimulando atividades 
conjuntas com Confederações, 
Federações, Clubes e demais enti-
dades de prática desportiva, além 
de promover ações de integração 
social, como o Programa Forças 
no Esporte, realizado em parce-
ria com o Ministério da Defesa.
 “Nós temos absoluta certeza 
de que, sob a gestão do Exército e 
com o nosso apoio, os equipamen-
tos das Olimpíadas, legado dos Jo-
gos, cumprirão a sua função de ser 
um patrimônio do País a ser usado 
na preparação dos nossos atletas 
e na preparação das futuras gera-
ções de atletas brasileiros”, afir-
mou o Ministro Leonardo Picciani.
 Para o Chefe do Centro de 
Capacitação Física do Exército, 
General de Brigada Jorge Antonio 
Smicelato, o acordo também será 
uma oportunidade de investir na 
inclusão pelo esporte, disponibili-
zando as arenas do Complexo para 
que a comunidade do entorno tenha 
um espaço para a recreação esporti-
va e o desenvolvimento de talentos.

Exército e Ministério do Esporte assinam acordo 
de cooperação sobre Complexo de Deodoro
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 Gabriel Spessato Agosti-
ni, 17 anos, formado no Colégio 
Militar de Porto Alegre (CMPA) 
em 2016, conquistou o primei-
ro lugar geral no recente vestibu-
lar para a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Com uma excepcional média de 
797,60 pontos, o jovem estudante 
superou mais de 33 mil candidatos.
 O desempenho do Aluno 
Agostini como estudante o levou a 
obter o primeiro lugar na conclusão 
do Ensino Fundamental e do Ensino 
Médio, tornando-se o grande des-
taque em sua turma de formandos 
no ano de 2016 e sendo escolhido 
como um dos oradores para a ce-
rimônia de formatura. Além disso, 
conquistou um elevado número de 
láureas nacionais, estaduais e locais 
nas diversas olimpíadas de Matemá-
tica, Física e Química em que parti-
cipou durante seu ciclo no CMPA.
  Tais qualidades fizeram 
com que fosse promovido ao pos-
to de Major-Aluno no Batalhão 
Escolar e convidado a integrar a 
Legião de Honra, uma entidade 
interna, composta por alunos se-
lecionados por seu compromisso 
com valores cultuados pelo CMPA 

(como respeito, honra, compor-
tamento ético, responsabilidade e 
dedicação ao estudo), que se en-
volvem em diversas atividades de 
trabalho social voluntário e servem 
como guias e exemplos para ou-
tros estudantes. Em 2015, Agos-
tini compôs a diretoria da Legião 
na função de Relações Públicas.
 Em 2014, foi escolhido 
pela Fundação Estudar como um 
dos "60 estudantes fora de série de 
todos os cantos do Brasil", apto a 
participar da 3º edição do Prêmio 
Jovens Fora de Série. Nesse mes-
mo ano, junto com outros alunos do 
CMPA, participou da fundação do 
Projeto Fermat (Formação em Ra-
ciocínio Matemático), uma bela ini-
ciativa de caráter voluntário e sem 
fins lucrativos que, com aulas nas 
manhãs de domingo, visava ofe-
recer a estudantes da rede pública 
de Porto Alegre o conhecimento e 
a experiência necessários para que 
pudessem participar de olimpíadas 
de Matemática e serem vitoriosos.
 Agostini integrava, tam-
bém, o Clube de Relações Interna-
cionais do Colégio (CRI-CMPA), 
desde 2014, e destacou-se pela 
participação como delegado em 

Ex-aluno do Colégio Militar de Porto Alegre conquista o primeiro lugar geral 
no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

diversas Simulações da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) no 
CMPA, em Brasília (DF) e em ou-
tros locais, o que fez com que fosse 
escolhido como Secretário-Geral 
da VI MundoCMPA, simulação 
da ONU que aconteceu no Colé-
gio Militar, em 2016, envolvendo 
300 estudantes de 11 colégios de 
Porto Alegre e de outros Estados.
 Em 2015, foi eleito para a 
função de Diretor Cultural da Di-
retoria da Sociedade Esportiva e 
Literária (SEL), entidade que con-
grega todos os alunos do CMPA e 
é responsável pelo planejamento, 
organização e execução de eventos 
sociais, culturais e esportivos com 
foco no aluno. Nesse ano, também 
foi selecionado para compor a equi-
pe que participou do Programa Fu-
turos Engenheiros, uma parceria 
entre o Instituto Ling e o CMPA 
que visa complementar a educação 
formal de jovens alunos do En-
sino Médio que se destaquem na 
área de ciências exatas, possuam 
excelente desempenho em Portu-
guês e Inglês e mostrem inclina-
ção para a carreira de Engenharia, 
objetivando, também, oportunizar 
atividades de preparação para o 
mercado de trabalho e para o desen-
volvimento do espírito de liderança.
  No ano passado, o aluno fez 
parte da equipe que representou o 
CMPA na Simulação da ONU rea-
lizada em Brasília, sob os auspícios 
do Exército Brasileiro, por meio 
da Diretoria de Educação Prepa-
ratória e Assistencial (DEPA), ór-
gão militar que coordena, controla 
e dirige os 13 colégios do Sistema 
Colégio Militar do Brasil. Sua des-
tacada atuação o fez ser seleciona-
do como um dos 15 alunos repre-
sentantes do Sistema na 64ª Sessão 
do Harvard Model United Nations, 
simulação que ocorreu de 26 a 29 
de janeiro, na Harvard University, 
em Boston, nos Estados Unidos.
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 Os portões da Escola Pre-
paratória de Cadetes do Exército 
(EsPCEx) abriram-se, no dia 18 
de fevereiro, para a primeira turma 
com mulheres. No total, 446 jo-
vens entre 16 e 21 anos compõem 
a turma de 2017, sendo 40 alu-
nas. Todos foram aprovados após 
uma rigorosa seleção, com exame 
intelectual, inspeção de saúde e 
exame de aptidão física, além de 
uma fase de adaptação. O curso 
na EsPCEx, que dura 46 semanas, 
é a etapa inicial da formação dos 
oficiais combatentes da Força Ter-
restre. Até o ano passado, essa era 
uma carreira somente para rapazes.
 Após esse período de prepa-
ração em Campinas, se obtiverem 
rendimento satisfatório, os alunos 
poderão ingressar como cadetes na 
Academia Militar das Agulhas Ne-
gras (AMAN), em Resende (RJ), 
onde escolherão qual carreira mili-
tar seguirão, tendo início, assim, a 
mais quatro anos de treinamento. 
As mulheres dessa primeira tur-
ma poderão optar entre as áreas 
de Intendência e Material Bélico.
 Antes, as mulheres alcança-
vam o oficialato, no Exército Brasi-
leiro, servindo como oficiais tempo-
rárias (para áreas técnicas de Ensino 
Médio ou de Nível Superior);  ou por 
intermédio de concurso para o Ins-
tituto Militar de Engenharia (IME), 
para o Quadro Complementar de 

Oficiais (QCO), em diversas áreas 
técnicas, incluindo o Magistério, e 
para o Serviço de Saúde – essas duas 
últimas após cursarem o Ensino Su-
perior em estabelecimentos civis.
 Na EsPCEx, rapazes e mo-
ças terão a mesma rotina de estu-
dos e práticas, que inclui técnicas 
militares, como ordem unida, re-
gulamentos e normas do Exército, 
armamentos, topografia e orienta-
ção, idiomas e treinamento físico.
 “Nós não temos um pelotão 
exclusivo de mulheres. Elas estão 
inseridas nos pelotões, recebendo 
a mesma educação militar. A dife-
rença é unicamente no treinamen-
to físico: elas fazem os mesmos 
exercícios, porém os índices para 
aprovação são diferenciados”, ex-
plicou o Comandante do Corpo de 
Alunos da Escola, Tenente-Coronel 
Jean Lawand Júnior. “Essas moças 
estão muito focadas, sabem que 
vão fazer história e querem fazer 
história. É nítido o foco, a determi-
nação e a vontade delas. Nós esta-
mos muito orgulhosos”, ressaltou.

 Evento emocionante para 
as famílias
 O momento da entrada pe-
los portões foi testemunhado e re-
gistrado com vídeos e fotos pelas 
famílias. Em seguida, pais, mães, 
irmãos e amigos vivenciaram outra 
emoção: a entrega da boina azul-

Primeiras mulheres ingressam na carreira de oficial combatente do Exército

-ferrete, que caracteriza os alunos 
da EsPCEx. Anderson e Jacira Ce-
sário, pais de Vinícius Cesário, 17, 
estavam atentos para todos os even-
tos do dia. “A saudade é muito gran-
de, mas eu estou animada e muito 
orgulhosa dele. Também estou 
tranquila, porque sinto que ele está 
sendo bem encaminhado. Sei que 
ele vai sair daqui uma outra pessoa, 
bem melhor, por causa da educação 
que ele vai receber”, disse a mãe.

 50 anos da Turma Mare-
chal Mariano da Silva Rondon

 A formatura que marcou a 
entrada de novos alunos na EsP-
CEx também foi de comemoração 
pelos 50 anos da turma Marechal 
Mariano da Silva Rondon. Inte-
grantes do grupo estiveram presen-
tes no evento e entoaram a canção 
da Escola, acompanhados pelos 
novos alunos. Em seguida, eles 
entraram marchando na EsPCEx.
 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, fez parte des-
sa turma, junto com jovens de vá-
rias regiões brasileiras que inicia-
ram o treinamento para oficial do 
Exército em 1967. “É um momento 
especial pra mim e para o Exérci-
to. Primeiro, porque minha turma 
completa, hoje, 50 anos e está aqui 
com a mesma energia, o mesmo en-

tusiasmo de meninos que éramos 
quando entramos por esse portão. 
Segundo, por causa desse proces-
so dinâmico, no qual o Exército se 
reenergiza a cada turma que entra, 
e agora com a presença das moças. 
O Exército sempre correspondeu 
a um corte vertical da sociedade 
brasileira e, portanto, nada mais 
natural que as meninas ingressem, 
também, no Ensino Militar Béli-
co”, afirmou o General Villas Bôas.

 Mulheres no Exército
 As mulheres ingressaram 
oficialmente no Exército Brasileiro 
em 1943, durante a Segunda Guer-
ra Mundial. A Força Expedicionária 
Brasileira contou com 73 enfermei-
ras. Já em 1992, a primeira turma de 
mulheres foi matriculada na Escola 
de Administração do Exército, atual 
Escola de Formação Complementar 
do Exército (EsFCEx), instituição 
que forma os oficiais do Quadro 
Complementar, em Salvador (BA).
 O Instituto Militar de En-
genharia, no Rio de Janeiro (RJ), 
teve mulheres integrando as tur-
mas a partir de 1997, para o Qua-
dro de Engenheiros Militares 
(QEM). No mesmo ano, a Esco-
la de Saúde do Exército (EsSEx), 
também no Rio de Janeiro, for-
mou a primeira turma de oficiais 
médicas, dentistas, farmacêuticas.

(CCOMSEX/ FM)
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Força Expedicionária Brasileira comemora 
72 anos da tomada de Monte Castelo
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D

           

(MD ASCOM/ FM)

 Pracinhas da Força Expe-
dicionária Brasileira (FEB) foram 
homenageados, em todo Brasil, 
no dia 21 de fevereiro, pelo ani-
versário de 72 anos da tomada 
de Monte Castelo, na Itália, du-
rante a 2ª Guerra Mundial (GM).
 A cerimônia, em Brasília 
(DF) foi realizada pelo Exército 
Brasileiro, no Batalhão da Guarda 
Presidencial (BGP), e relembrou 
a data de 21 de fevereiro de 1945, 
quando a 1ª Divisão de Infantaria 
Expedicionária composta por 25 
mil brasileiros, atacaram e con-
quistaram a principal posição de-
fensiva alemã no norte da Itália, 
abrindo o caminho para as próxi-
mas vitórias das tropas brasilei-
ras contra os nazistas na Europa.
 Representando os ex-com-
batentes, estiveram na cerimônia o 
Coronel Nestor da Silva, o Capitão 
Severino Francisco de Oliveira e o 
Tenente Vasco Duarte de Oliveira.
 A cerimônia iniciou-se com 
a imposição da Medalha Marechal 
Mascarenhas de Moraes, realiza-
da pelo coronel Nestor, ao capitão 
médico Sergio Batista Fernandes, 

pelos relevantes serviços presta-
dos em apoio aos ex-combatentes.
 Em seguida, o coronel Nes-
tor dedicou a solenidade ao Mare-
chal Mascarenhas de Moraes, co-
mandante das Forças Brasileiras 
no Teatro de Operações da Itália 
e a todos os militares brasileiros 
mortos naquele combate. “Feliz 
é a pátria que nos momentos mais 
difíceis conta com filhos bravos e 
dispostos a defendê-la e honra-la na 
guerra ou na paz” disse o coronel.
 Logo após, os pracinhas 
desfilaram, em viaturas históricas, 
ao som da Canção do Expedicioná-
rio, em continência ao Comandante 
Militar do Planalto, general Luiz 
Carlos Pereira Gomes, que presidiu 
a cerimônia.  Os ex-combatentes 
foram aplaudidos por autorida-
des civis e militares e convidados, 
que demonstraram a gratidão do 
País a todos que integraram a FEB.
 Na sequência, o desfile mili-
tar contou com a participação das tro-
pas a pé, motorizadas e hipomóveis, 
com destaque para militares utilizan-
do uniformes e viaturas históricas, 
em referência as tropas na 2ª GM.

A medalha homenageia pessoas que tenham prestado relevantes serviços à FEB
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 No dia 07 de fevereiro, na 
Área de Proteção das Nações Uni-
das (ONU), sede do Quartel-Gene-
ral da ONU no país, foi realizada 
a cerimônia de entrega de meda-
lhas aos militares que cumpriram 
os requisitos de elegibilidade como 
membros da Força de Paz das Na-
ções Unidas no Chipre (UNFICYP).
 A solenidade foi presidida 
pelo Force Commander da Mis-
são, Major-General Mohammad 
Humayan Kabir (de Bangladesh), 
e contou com a presença de várias 
autoridades civis e militares, den-
tre elas a Representante Especial do 
Secretário-Geral da ONU, Elizabe-
th Spehar, e o Embaixador do Bra-
sil no Chipre, Jose Inácio Padilha.
 Missão no Chipre - A UN-

FICYP foi criada em 1964 pelo 
Conselho de Segurança da ONU e 
tem por missão precípua o moni-
toramento da buffer zone, área de 
isolamento entre o sul da ilha, ocu-
pado por grego-cipriotas, e o norte 
da ilha, sob o controle dos turco-
-cipriotas. A missão também ter por 
finalidade prevenir a recorrência 
do conflito ocorrido em 1974, que 
causou a divisão da ilha, bem como 
manter um ambiente seguro e está-
vel que permita uma solução políti-
ca justa e duradoura para o Chipre.
 A missão conta com 
dois militares brasileiros, sen-
do um no Estado-Maior da UN-
FICYP e outro como Observa-
dor Militar e Oficial de Ligação.

Brasileiros recebem Medalha das Nações Unidas
em missão de paz no Chipre
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Comandante da Aeronáutica afirma estar comprometido em demonstrar as razões 
da manutenção do sistema de proteção social dos militares
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 “Estamos, eu e o meu Alto-
-Comando, comprometidos em de-
monstrar as razões da manutenção 
do sistema de proteção social dos 
militares que tanto se empenham 
pelos interesses da Nação”. É com 
esse posicionamento que o Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Ros-
sato, Comandante da Aeronáutica, 
concedeu entrevista sobre o envol-
vimento dos militares no contexto 
da reforma previdenciária no Bra-
sil. Nela, o Comandante detalha as 
peculiaridades da carreira militar e 
defende os motivos pelos quais a ca-
tegoria possui um plano específico.
 A imprensa tem veiculado 
diversas informações relacionadas 
à intenção de inserir os militares no 
regime da previdência, como o se-
nhor analisa o cenário?
Na verdade há um grande desconheci-
mento sobre o assunto, além de muita 
desinformação, o que é bastante pre-
judicial. Em primeiro lugar, é impor-
tante ressaltar que os militares não 
têm previdência, e sim um sistema de 
proteção social, necessário por conta 
das especificidades da carreira daque-
les que se dedicam ao cumprimento 
da missão das Forças Armadas. A 
carreira militar exige uma dedicação 
total e incondicional, com um esforço 
físico diferenciado e execução de mis-
sões de alto risco por parcela signifi-
cativa do efetivo. Por essas e diversas 
outras razões, acredito que os milita-
res devam ter um sistema de proteção 
diferenciado de outras categorias. Foi 
nesse sentido que a Constituição Fe-
deral nos diferenciou dos demais ser-
vidores. Em um sentido mais amplo, 
a ideia básica dessa proteção social 
é que o militar possa ter sua inativi-
dade ainda sob responsabilidade do 
Estado, como uma despesa corrente 
das Forças Armadas, porque ele com-
põe uma força de reserva que pode 
ser acionada a qualquer momento.
 Existem propostas ou deci-
sões governamentais sobre o assunto?
Posso afirmar que o assunto está sen-
do tratado com a máxima seriedade, 
não apenas pelas Forças, mas também 
pelo nosso Ministro Raul Jungmann. 

Existem estudos sobre o tema dentro 
do Ministério da Defesa e que serão 
oportunamente apresentados. Por 
outro lado, a proliferação de boatos 
têm sido danosa para a perspectiva 
de carreira dos militares, levando a 
tropa a uma indesejável inseguran-
ça sobre o seu sistema de proteção. 
Temos ressaltado que o Sistema de 
Proteção Social envolve não apenas 
o militar, mas também seus familia-
res, sendo de grande relevância para 
a motivação da tropa no cumprimen-
to de suas missões em todo o Bra-
sil, não apenas nos grandes centros 
urbanos, mas também na fronteira, 
nas florestas, no exterior e até em 
alto mar. O fato de os militares terem 
um engajamento diferenciado, no 
que diz respeito ao cumprimento dos 
seus deveres, caracteriza as Forças 
Armadas como instituições da total 
confiança da nação e adequadas para 
atuação nos mais diversos e comple-
xos contextos. Exatamente por isso 
temos visto recentemente o emprego 
constante da Marinha, do Exército e 
da Aeronáutica em situações de em-
prego emergencial, fundamentais 
para fortalecer a estabilidade do País.
 Então o que o senhor teria 
a dizer para contrapor aqueles que 
argumentam que os militares estão 
onerando a previdência?
Em primeiro lugar, se legalmente não 
fazemos parte de nenhum regime pre-
videnciário, não podemos ser inseri-
dos nos cálculos realizados para ava-
liação da previdência e de seu déficit. 
Ainda assim, entendemos que o país 
passa por um momento em que pre-
cisa reestruturar sua previdência, sob 
pena de não conseguir cumprir seus 
compromissos em um horizonte de 
médio prazo. Contudo, discordamos 
que para isso, seja necessário alterar 
a legislação, a fim de inserir os mi-
litares em um regime previdenciário 
do qual nunca fizeram parte, com o 
objetivo de reduzir seus rendimentos 
na inatividade. A razão desta afirma-
ção é que enquanto os gastos com o 
Regime Geral da Previdência Social 
são crescentes em relação ao PIB, 
atingindo percentuais preocupantes, (CECOMSAER/ FM)

o Sistema de Proteção Social dos Mi-
litares apresenta percentuais decres-
centes de despesa, principalmente em 
decorrência da reforma realizada em 
2001, através de Medida Provisória.
 Destaco que estudos recen-
tes mostram que os militares estão 
em uma situação econômica bem 
inferior aos demais servidores, seja 
pelos direitos excluídos pela Medida 
Provisória, seja, mais notoriamente, 
pelo fato de a carreira militar ser atu-
almente a de menores proventos en-
tre todas as carreiras federais. Além 
disso, a reforma realizada em 2001, 
alterou significativamente as proje-
ções de custos do sistema de proteção 
social das Forças Armadas. Houve a 
supressão das pensões para as filhas, 
do adicional por tempo de serviço, do 
direito a contribuir para pensão mili-
tar de dois postos acima, do acúmulo 
de duas pensões militares, do ganho 
de proventos de um posto acima na 
inatividade, da licença especial, do 
auxílio moradia e também da conta-
gem do tempo de serviço em dobro 
no caso de licença especial não go-
zada. Em consequência, um militar 
que foi para a reserva em 2016 recebe 
vencimentos menores que os de um 
militar do mesmo posto que foi para 
a reserva antes de 2001. No caso de 
um militar que ingressou após 2001, 
então, a diferença será ainda maior. 
 Devemos considerar também 
que um militar recebe aumentos sala-
riais, à medida que são promovidos, 
atingindo o topo salarial apenas ao tér-
mino de sua carreira. Enquanto isso, 
os demais servidores públicos, em 
sua maioria, já atingem aos 13 anos 
de serviço o maior patamar salarial da 
carreira. Desse modo, ficam eviden-
tes as distorções no acúmulo de pa-
trimônio e de aporte social à família 
entre as carreiras do servidor público 
e a do militar das Forças Armadas.
 Quais ações estão sendo to-
madas para evitar que os militares 
sejam prejudicados pelas mudan-
ças propostas?
Os comandos militares, em coorde-
nação direta com o Ministério da De-
fesa, têm trabalhado ininterruptamen-

te para esclarecer setores do Governo 
Federal, do Legislativo, do Judiciá-
rio, da imprensa e de qualquer outro 
ator social envolvido sobre a ques-
tão da proteção social dos militares. 
Acreditamos que a melhor maneira 
para o entendimento do caso é justa-
mente a informação e o consequente 
entendimento das especificidades da 
carreira militar. Reitero que existe um 
entendimento comum entre as Forças 
de que não há necessidade de se de-
gradar o regime de proteção social 
dos militares, mormente se levarmos 
em conta o sacrifício que já foi fei-
to por nós em 2001. Entretanto, não 
podemos deixar de participar da solu-
ção do grave problema previdenciá-
rio, através de estudos envolvendo as 
três Forças e o Ministério da Defesa.
 Que mensagem o senhor 
teria a passar para o efetivo a res-
peito deste tema, a fim de diminuir 
uma possível inquietação da tropa.
Eu gostaria de passar a todo o efetivo 
da FAB, do modo mais contundente 
possível, a mensagem de que estamos 
atentos aos seus anseios e que, para 
diminuir as eventuais inquietações, 
criamos um grupo de acompanha-
mento do tema “Sistema de Proteção 
Social dos Militares”. Os integrantes 
da Força Aérea Brasileira podem ter 
certeza de que, pela sua sensibilida-
de, dedicamos especial atenção ao 
assunto. Mantenham-se conectados 
em todos os nossos canais oficiais de 
comunicação, mídias e redes sociais, 
sob a responsabilidade do Centro de 
Comunicação Social da Aeronáutica, 
pois será por meio deles que os mante-
remos atualizados continuadamente.
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Major-Brigadeiro Amaral assume direção do Departamento de Ciência e Tecnologia Aero-espacial

 O Major-Brigadeiro do Ar 
Carlos Augusto Amaral Oliveira é 
o novo diretor do Departamento de 
Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA). Em cerimônia, realizada 
no dia 24 de janeiro, em São José 
dos Campos (SP), o oficial-general 
substituiu o Tenente-Brigadeiro do 
Ar Antonio Carlos Egito do Amaral, 
que assumiu o Comando de Prepa-
ro (COMPREP) - uma das unidades 
criadas no processo de reestrutura-
ção da Força Aérea Brasileira (FAB).
 O Major-Brigadeiro Amaral 
destacou o “papel preponderante” 
da unidade na gestão e na execução 
do Programa Espacial Brasileiro, 
junto a outros órgãos governamen-
tais. Segundo ele, o DCTA tem um 
compromisso com a área espacial, já 
que a Estratégia Nacional de Defesa 
definiu que esse é um setor estraté-
gico e delegou a responsabilidade à 

FAB. Outros setores contemplados 
são o cibernético e o nuclear, atribu-
ídos ao Exército Brasileiro e à Ma-
rinha do Brasil, respectivamente.
 “Nós temos um compro-
misso com o desenvolvimento es-
pacial, cujos programas são caros 
e necessitam de um grande perío-
do de maturação. Respeitando as 
dificuldades financeiras que o País 
está passando, daremos continuida-
de aos trabalhos e projetos”, disse.
 O novo diretor também 
explicou a importância do DCTA 
como grande fomentador da in-
dústria brasileira, citando o fato de 
a Embraer - terceira maior fabri-
cante de jatos do mundo - ter sido 
criada no DCTA. Além disso, des-
tacou a participação estratégica do 
Departamento na transferência de 
tecnologia do novo caça da FAB, 
o Gripen NG, no desenvolvimen-
to de um Veículo Lançador de Mi-
crossatélites (VLM) e na certifica-
ção do futuro cargueiro da FAB, o 
KC-390. “A expansão do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 
também é um projeto muito impor-
tante que estamos realizando. Nós 
vamos duplicar o ITA. As obras da 
parte básica do ensino fundamental 
estão praticamente concluídas e ini-
ciaremos agora uma fase de cons-
trução dos alojamentos dos alunos”, 
disse o Major-Brigadeiro Amaral. 
 Em seu discurso de despe-
dida, o Tenente-Brigadeiro Egito 
destacou o mapeamento de pro-
cessos realizado nos dez meses 
em que esteve à frente do DCTA e 
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a catalogação de mais de 150 pro-
jetos de pesquisa. “Em uma época 
na qual o Brasil tinha poucas es-
tradas asfaltadas e raros telefones 
residenciais, o sonho de Casimiro 
Montenegro Filho, de projetar e fa-
bricar aviões no País, seguramente 
pareceu extravagante aos olhos de 
seus contemporâneos”, afirmou.
 Já o Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, aproveitou 

Estação de radioamador em homenagem 
aos 75 anos da FAB é premiada

 A estação ZW75FAB, 
frequência criada para homena-
gear os 75 anos da Força Aérea 
Brasileira (FAB), ganhou recen-
temente o 1º lugar no Concurso 
Verde Amarelo, promovido anual-
mente pelo Exército Brasileiro (EB). 
 "Chegamos em 1º lugar na 
categoria multioperador em tele-
grafia, operando em unidade mili-
tar (PAMA-SP), na sede do Grupo 
de Escoteiros do Ar Senta a Púa", 
explica Paulo Kasseb, idealizador 
da iniciativa, pesquisador aeronáu-
tico e radioamador. "Somos fãs da 
Força Aérea e não poderíamos dei-
xar de celebrar essa data tão im-
portante", complementa. A estação 
também conquistou o 2º lugar na 
categoria multioperador em fonia, 

transmitindo 24 horas ininterruptas.
 O trabalho voluntário foi 
feito com o apoio do Grupo Rádio 
Militar e o Grupo Histórico Mon-
te Castelo, que reúne pesquisado-
res da história militar brasileira.
 A estação ZW75FAB podia 
ser sintonizada de qualquer parte do 
mundo. "Com o radioamadorismo 
você vai mais longe. A gente faz 
contato praticamente com o mun-
do inteiro", explica o pesquisador. 
A frequência começou a ser testada 
em junho de 2016 e transmitiu até o 
último dia do ano, quando chegou ao 
fim a licença especial de operação.
 Todos os radioamadores que 
entraram em contato receberam car-
tões da estação ZW75FAB com ima-
gens de aeronaves históricas da FAB.

Foto:C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

a passagem de comando para falar 
sobre a importância do processo 
de reestruturação pelo qual a For-
ça Aérea Brasileira está passando, 
para ficar mais enxuta e operacio-
nal. “É por meio do constante apri-
moramento científico-tecnológico 
que poderemos manter um poder 
aeroespacial adequado à manu-
tenção da soberania dos interesses 
nacionais", falou o comandante.
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Força Aérea passa a ser guardiã de mais um símbolo de Santos Dumont

 Em visita guiada à exposi-
ção “O Poeta Voador, Santos Du-
mont”, no Museu do Amanhã, no 
Rio de Janeiro (RJ), o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, rece-
beu a bandeira do Brasil que cobriu 
o caixão de Alberto Santos Dumont 
em seu velório. O Comandante pas-
sou ao Instituto Histórico-Cultural 
da Aeronáutica (Incaer) e ao Museu 
Aeroespacial (MUSAL) a respon-
sabilidade pela guarda deste sím-
bolo. O evento, que aconteceu no 
dia 03 de fevereiro, também mar-
cou o sucesso da exposição, que 
já recebeu mais de meio milhão 
de visitantes desde abril de 2016.
 Até então, a bandeira estava 
sob a responsabilidade do consultor 
científico da exposição, Henrique 
Lins de Barros, que passou o sím-
bolo às mãos do Tenente-Brigadeiro 
Rossato. “Essa bandeira envolveu 
o caixão de Santos Dumont duran-
te seu velório no Rio, e ficou sob 
a guarda da família durante todos 
esses anos. No dia da abertura da 
mostra aqui no museu, a família 
decidiu doá-la para que fizesse par-
te do acervo. Hoje, nós a passamos 
para que fique sob a guarda da Ae-
ronáutica e seja exposta no MU-
SAL, junto ao coração e a objetos 
pessoais do Pai da Aviação”, disse.
 O Comandante falou sobre 
a importância de ter sob a guar-
da da FAB a bandeira recebida. 
“Ela representa uma continuidade 
do que se viveu naquela época, e 

é nossa responsabilidade preser-
var a imagem de Santos Dumont 
e divulgar seu nome”, declarou.

Exposição sobre Santos Dumont 
ganha destaque internacional

 A exposição “O Poeta Vo-
ador, Santos Dumont” já foi vista 
por mais de 555 mil pessoas desde 
sua inauguração, em abril de 2016. 
A mostra conquistou a medalha 
de ouro no International Design & 
Communication Awards 2016, uma 
das principais premiações do mundo 
na área de museus, na categoria Me-
lhor Cenografia de Exposição Tem-
porária. Foi também contemplada 
com a medalha de bronze na cate-
goria Melhor Comunicação de Ex-
posição Temporária. A mostra ficou 
aberta ao público até 19 de fevereiro.
 Esta foi a primeira oportu-
nidade que o Comandante da Ae-
ronáutica teve de visitar a exposi-
ção e destacou a importância do 
reconhecimento ao Pai da Aviação. 
“Tudo o que vimos aqui é impor-
tantíssimo para a população, em 
especial, para as crianças, para que 
tenham conhecimento do quanto 
Santos Dumont foi essencial para 
a aviação e para o Brasil”, disse.
 A próxima parada da expo-
sição será em Paris e, depois, circu-
lará pelo mundo, segundo o curador, 
Gringo Cardia. “Não esperávamos 
todo esse sucesso, mas a história 
de Santos Dumont é incrível e os 
brasileiros puderam perceber isso e 
se apaixonar por um brasileiro que 
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não conheciam direito”, relatou.
 A intenção do curador é de 
que a mostra fique permanentemen-
te no MUSAL, ideia aceita pelo Di-
retor do Incaer, Tenente-Brigadeiro 
do Ar R1 Ailton dos Santos Pohl-
mann. “É uma oportunidade para 

que nosso acervo seja ainda mais 
enriquecido, e isso é importante 
para que cultuemos ainda mais San-
tos Dumont, que foi extremamente 
importante para a aviação”, afirmou 
o Tenente-Brigadeiro Pohlmann.
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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 à 
17/02/2017

Aeronáutica
Estágio de Instru-
ção e Adaptação 
para Capelães 

da Aeronáutica - 
EIAC

Nível Superior

   
 
      4 R$ 120,00

 

20/02 até 
21/03/2017

Aeronáutica
Estágio de Adap-
tação de Oficiais 
Engenheiros da 
Aeronáutica - 

EAOEAR

Nível Superior - 
Engenharia

   
 
      20 R$ 120,00

 

20/02 até 
21/03/2017

Aeronáutica
Curso de Adapta-
ção de Farmacêu-
ticos da Aeronáu-

tica - CAFAR

Nível Superior - 
Farmácia

   
 
      4 R$ 120,00

 

20/02 até 
21/03/2017

Aeronáutica
Curso de Adapta-
ção de Dentistas 
da Aeronáutica - 

CADAR

Nível Superior - 
Odontologia

   
 
      10 R$ 120,00

 

20/02 até 
21/03/2017

Aeronáutica
Oficiais de Apoio 
de Aeronáutica - 

EAOAp 2018
Nível Superior

   
 
      17 R$ 120,00

 

20/02 até 
21/03/2017

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 
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 O Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA) inaugurou, em 14 
de fevereiro, o "Espaço ITA", dentro 
do Parque Tecnológico São José dos 
Campos, interior de São Paulo. Esta 
é a primeira vez que o Instituto man-
tém uma unidade fora do campus.
 O objetivo é estar mais pró-
ximo do setor produtivo, fomentan-
do pesquisas principalmente para 
o setor aeronáutico e aeroespacial. 
“Estar no Parque Tecnológico é uma 
maneira de promover maior intera-
ção do Instituto com empresas do 
setor e com o próprio Parque”, diz 
o reitor do ITA, professor Ander-
son Ribeiro Correia. “Assim, o ITA 
reforça sua missão que envolve a 
promoção das ciências e das tecno-
logias relacionadas com as ativida-
des aeroespaciais”, complementa.
 O Vice-Diretor do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia da 
Aeronáutica (DCTA), Major-Briga-

Instituto Tecnológico de Aeronáutica inaugura espaço no Parque Tecnológico São José dos Campos

deiro Engenheiro Fernando César 
Pereira Santos, destaca a importân-
cia da parceria com a indústria no 
setor de ciência e tecnologia. "Esse 
é um espaço a mais para fomentar 
a interação com empresas nacio-
nais e internacionais", enfatizou.
 “A missão do Parque é ser 
articulador de parcerias. Por isso, 
presenciar a união de duas insti-
tuições de peso, que visam a um 
mesmo objetivo, é muito impor-
tante. Queremos fomentar o desen-
volvimento tecnológico e indus-

trial do País, por meio da pesquisa 
e desenvolvimento, além de criar 
condições para que as instituições 
possam interagir nesse sentido. O 
ITA sempre apoiou todas as ativida-
des aqui do Parque, estando sempre 
presente, e agora essa presença é 
oficial”, afirmou o diretor-geral do 
Parque Tecnológico São José dos 
Campos, Marco Antonio Raupp.
 O secretário de Inovação e 
Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura de São José dos Campos, 
Alberto Alves Marques Filho, afir-

mou que a formalização impulsiona 
o que já é uma parceria de sucesso. 
"Em todas as atividades do Parque 
Tecnológico nota-se a presença 
constante de engenheiros e pesqui-
sadores oriundos do ITA. Estas apro-
ximações físicas sempre rendem 
novas ideias e novos experimentos, 
portanto são muito positivas", disse.

 Ampliando as parcerias
 Ainda no evento, o ITA as-
sinou um Acordo de Cooperação 
Técnica com o Instituto de Pes-
quisas Tecnológicas (IPT), do Es-
tado de São Paulo. O acordo tem 
o objetivo de estabelecer coope-
ração para o intercâmbio de alu-
nos de graduação e pós-graduação 
e pesquisas na área de materiais e 
estruturas leves. Outro benefício 
é poder utilizar a infraestrutura do 
Laboratório de Estruturas Leves 
(LEL), do IPT, instalado no Parque.

(CECOMSAER/ FM)


