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Ministro da Defesa Raul Jungmann participa
de cerimônia em comemoração ao Dia da Mulher

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

Fuzileiros Navais comemoram 209 anos
com cerimônia no Rio de Janeiro

O Ministro da Defesa,
Raul Jungmann, falou a todas as
mulheres, destacando a participação significativa delas no evento.
(MD ASCOM/ FM)
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Comitiva brasileira visitou 12ª Força Aérea
dos Estados Unidos, no Arizona
Foto: CECOMSAER

que estão sendo implementados nos
processos de gestão da Forca Aérea Brasileira, para que possamos
caminhar rumo a um futuro mais
operacional e eficiente", explicou.
"Esta interação reforça os laços de
amizade e cooperação entre nossas
Forças e permite um elevado ganho
de conhecimento para as duas Instituições", completou o Comandante.
A 12ª Força Aérea é membro do comando sul dos Estados
Unidos. Sua tarefa é treinar e organizar as capacidades aéreas do
espaço e ciberespaço para fornecer poder aéreo ao comando Sul.

(CECOMSAER/ FM)

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN)
promoveu, no dia 07 de março, a
cerimônia alusiva aos 209 anos do
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN),
na Fortaleza de São José da Ilha
das Cobras, no Rio de Janeiro (RJ).
Presidido pelo Ministro da Defesa,

Raul Jungmann, o evento contou
com a presença do Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e
do Comandante-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, Almirante de
Esquadra Fuzileiro Naval (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro.
(CCSM/ FM)
Página 03

Brasileiros participam de
Seminário nos Estados Unidos

No período de 07 a 09 de
março de 2017, o Colégio Interamericano de Defesa, localizado
em Washington (DC), realizou o
"Seminário sobre Perspectiva de
Gênero: da Política à Estratégia".
A atividade teve por objetivo
apresentar as melhores práticas para
uma maior integração das mulheres
nas Forças Armadas e em setores de
segurança no Hemisfério. Líderes
militares e civis tiveram a oportuni-

Foto: CCOMSEX

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, realizou, no
dia 27 de março, uma visita oficial
à sede da 12ª Força Aérea dos Estados Unidos, em Tucson, Arizona.
O Comandante reforçou a
importância de estreitar os laços
que unem as instituições e aprimorar a interação dos processos realizados entre ambas as Forças Aéreas.
"Ao concretizar esta visita podemos
visualizar a interação de suas estruturas operacionais com as unidades de apoio. Esta oportunidade
reforçou a importância dos ajustes

Foto: CCSM

Foto: Tereza Sobreira/MD

A cerimônia em celebração ao Dia Internacional da Mulher,
comemorado em todo mundo, foi
organizada por elas e para elas, militares e servidoras do ministério.

dade de se encontrar, trocar experiências e contribuir para a formulação e a implementação de politicas
que buscam a integração de gênero
em diversos países do hemisfério.
Durante o evento, o 1º Subchefe do Estado-Maior do Exército, General de Brigada Edson
Diehl Ripoli, proferiu uma palestra sobre "Integração entre politicas e estratégias com um foco em
gênero na Defesa e Segurança”.

(CCOMSEX/ FM)
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MD comemora redução do consumo de água
e chama atenção para utilização consciente
dos recursos hídricos

Marinha
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o Comandante da Marinha do Brasil,
Almirante-de-Esquadra Eduardo acellar
Leal Ferreira, proferem palestras para o
Curso Superior de Defesa
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No Dia Mundial da Água
o Ministério da Defesa (MD)
comemora uma redução de 23%
do consumo de água no acumulado dos meses de janeiro
e fevereiro deste ano na comparação com o mesmo período
de 2016. O balanço foi apresentado pela Secretaria Organização Institucional (SEORI).
De acordo com o titular da
SEORI, Franselmo Araújo Costa,
a economia mostra o compromisso dos servidores do ministério com o consumo consciente.
“Como gestores públicos, essa
economia, além de significativa
em termos de redução de despesas, serve como um exemplo de
uso racional e sustentável deste
bem finito e tão valioso para toda
a sociedade" afirmou o secretário.
Além de incentivar o
consumo consciente por meio
de campanhas internas de comunicação, o Ministério da Defesa
tem reduzido constantemente
o uso do recurso. Um exemplo
são as fachadas do prédio principal e anexo que são limpas,
apenas, com produto de limpeza.
As viaturas oficiais, que
antes eram lavadas mais de uma

vez por semana, passaram a ser
limpas, semanalmente, sempre
utilizando baldes com água ao
invés de mangueira de alta pressão. Adesivos com dicas de economia também estão espalhados
em banheiros e vários pontos estratégicos dos blocos “Q” e “O”.
Todos podem economizar
O Distrito Federal está
com o nível dos reservatórios de
água abaixo do esperado e, desde
janeiro deste ano, tem sido realizado o racionamento para tentar
sanar o problema. “A economia
de água tem como objetivos primordiais a preservação do meio
ambiente, a redução de despesas e
a cooperação com as ações governamentais em face da crise hídrica
que está afetando o DF”, explicou
o gerente de Patrimônio, Obras
e Serviços (GEPOS), General
José Rosalvo Leitão de Almeida.
Os servidores do MD
também podem colaborar por
meio do consumo consciente: as
torneiras dos banheiros devem
ser acionadas somente quando a
água for ser utilizada e a válvula
de descarga poderá ser apertada
apenas pelo tempo necessário.
(MD ASCOM/ FM)
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Fuzileiros Navais comemoram 209 anos com cerimônia no Rio de Janeiro
Foto: Felipe Barra/MD

O Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CGCFN)
promoveu, no dia 07 de março, a
cerimônia alusiva aos 209 anos do
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN),
na Fortaleza de São José da Ilha
das Cobras, no Rio de Janeiro (RJ).
Presidido pelo Ministro da Defesa,
Raul Jungmann, o evento contou
com a presença do Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e
do Comandante-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais, Almirante de
Esquadra Fuzileiro Naval (FN) Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro. Também prestigiaram o evento, antigos Ministros da Marinha
e ex-Comandantes da Força, ex-Comandantes-Gerais do CFN, Oficiais-Generais das Forças Armadas,
representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, autoridades militares e civis, convidados e familiares.
“Onde estiver em questão a
soberania e os interesses do Brasil,
onde estiver a expressão do Brasil
pela paz, lá também estará a contribuição dos Fuzileiros Navais,
que nos orgulham pelo seu compromisso, pela sua história e, em
particular, pela absoluta dedicação
aos interesses nacionais. Profissio-

nais competentes, leais, qualificados e que são, dentro das Forças
Armadas, sem sombra de dúvida,
os grandes representantes daquilo que o Brasil tem de melhor”,
destacou o Ministro Raul Jungmann, em entrevista à TV Marinha.
A cerimônia foi marcada
pela realização de homenagens,
a começar pela entrega da Medalha Mérito Anfíbio a 76 militares
da Marinha do Brasil, entre oficiais e praças. Essa condecoração
é concedida como reconhecimento
àqueles que, em exercícios e operações, distinguiram-se pela exemplar dedicação à profissão e pelo
interesse no aprimoramento de sua
condição de combatente anfíbio.
Na ocasião, também foi entregue a Medalha Almirante Sylvio
de Camargo a quatro oficiais da
Marinha do Brasil que obtiveram
o primeiro lugar na classificação
final do Curso de Aperfeiçoamento
de Oficiais do Corpo de Fuzileiros
Navais (CAOCFN), dentre eles,
dois militares da reserva, que obtiveram a primeira colocação, respectivamente, em 1984 e em 1997. Foi
agraciado, ainda, o Cabo Fuzileiro
Naval de Infantaria João Vitor dos
Santos Leal, que ganhou o título

Saiba mais sobre a Marinha
em nossos sites

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

de Fuzileiro Naval Padrão de 2016.
Em entrevista à TV Marinha, o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, Almirante
de Esquadra Fernando Antonio de
Siqueira Ribeiro, destacou a importância do CFN para o país e relembrou a trajetória do Corpo em
seus 209 anos. “Hoje nós temos a
oportunidade de mostrar para a Marinha do Brasil e para a sociedade
de uma forma geral as capacidades
do Corpo de Fuzileiros Navais: uma
tropa pronta, uma tropa com a capacidade expedicionária inconteste
e com a vocação anfíbia, é a tropa
anfíbia da Marinha do Brasil, é a
tropa anfíbia do Brasil”, salientou.
Além disso, durante a cerimônia, numa referência ao Dia In-

ternacional da Mulher, celebrado no
dia 08 de março, a Capitão de Fragata Sônia Petersen Alonso, primeira titular de uma Organização Militar de Fuzileiros Navais – Unidade
Médica Expedicionária da Marinha,
recebeu uma homenagem simbólica, em nome de todas as militares do
sexo feminino da Marinha do Brasil.
O Corpo de Fuzileiros Navais é uma força de pronto emprego. Atualmente tem 17.540 militares, sendo 16,5 mil praças e 950
oficiais concursados e preparados
para o combate em terra, mar e ar.
Os fuzileiros passam por rigoroso treinamento físico para manter
a capacidade de atuar como força expedicionária, fazendo uso
da versatilidade e de agilidade.
(CCSM/ FM)
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Ministro da Defesa Raul Jungmann e o Comandante da Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, proferem palestras para o Curso Superior de Defesa

rantia da Lei e da Ordem (GLO).
Prestigiaram a Aula Nagna o
Comandante da Marinha do Brasil,
Almirante-de-Esquadra
Eduardo
Bacellar Leal Ferreira, o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, o
Chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, General
de Exército João Camilo Pires de
Campos, o Secretário-Geral da Marinha, Almirante-de-Esquadra Liseo Zampronio, o Diretor-Geral de
Navegação, Almirante-de-Esquadra
Paulo Cezar de Quadros Kuster, o
Comandante Militar do Leste, General de Exército Walter Souza Braga Netto e demais oficiais-generais.
Na ocasião, os estagiários
também tiveram a oportunidade
de prestigiar uma apresentação do
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante de Esquadra Ademir
Sobrinho, que abordou as "Políticas e Estratégias do EMCFA". O
Almirante fez um paralelo entre a
Política e a Estratégia Nacional de
Defesa, além destacar as atividades
atribuídas ao EMCFA e situá-lo na
estrutura do Ministério da Defesa.
(ESG ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre a ESG em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
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Foto: ESG

O Comandante da Escola
Superior de Guerra (ESG), Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues
Filho, recebeu, no dia 06 de março
de 2017, o Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, que proferiu,
na oportunidade, uma palestra para
o Curso Superior de Defesa (CSD),
do qual fazem parte os estagiários
desta Instituição de Ensino, os alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e
da Escola de Guerra Naval (EGN).
O CSD de 2017 é composto por 184 integrantes, dentre os
quais civis de órgãos governamentais de diferentes regiões do país,
militares das Forças Armadas e das
Forças Auxiliares estaduais, além
de militares de Nações Amigas.
O Ministro iniciou sua exposição afirmando que o Brasil
evoluiu nos últimos 50 anos, conquistando uma democracia estável, com liberdade civil, política e
de imprensa. Discorreu sobre suas
perspectivas em relação ao cenário
mundial, ressaltou as importâncias
das Forças Armadas para a soberania do Brasil e sua integridade
territorial, e destacou a constante
atuação das Forças Armadas na Ga-

O Comandante da Escola
Superior de Guerra (ESG), Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, recebeu, no dia 06 de
março de 2017, o Comandante da
Marinha do Brasil, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal
Ferreira, que proferiu, na oportunidade, uma palestra para o Curso
Superior de Defesa (CSD), do qual
fazem parte os estagiários desta
Instituição de Ensino, os alunos
da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e da
Escola de Guerra Naval (EGN).
O Comandante da Marinha
iniciou sua apresentação relembrando as grandes navegações, abordou
a defesa da pátria, as características do Poder Naval, o controle de
áreas marítimas, a dissuasão e a
projeção do Poder em terra. Destacou ainda a presença da Marinha
na Amazônia e suas ações de patrulha, inspeção naval, assistência
à saúde e operações ribeirinhas.
O Almirante Leal Ferreira
explicou o Tráfego Marítimo e as regiões de conflito, a Amazônia Azul,
bem como a necessidade da manutenção da indústria naval e de de-

fesa e do aprimoramento dos exercícios multinacionais realizados
com as Marinhas de outros países.
Comentou as pesquisas científicas
e tecnológicas desenvolvidas pela
Força, como por exemplo, o Programa Antártico Brasileiro – PROANTAR, realizado há 35 anos, e falou
da atuação da Marinha nas Missões
de Paz e Humanitárias, além das
ações em Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Para o Comandante da
Marinha, o Brasil não é viável sem
o mar, seja por sua importância comercial, econômica ou estratégica.
O curso
O CSD em 2017 é composto por 184 integrantes e destina-se a
preparar civis e militares das Forças
Armadas, das Forças Auxiliares e das
Nações Amigas, para o exercício de
funções de assessoramento de alto-nível, que envolva assuntos de defesa, tanto no âmbito do Ministério
da Defesa (MD), como nos demais
órgãos governamentais de interesse
da Defesa Nacional, promovendo a
interação entre os integrantes dos
Cursos de Altos Estudos realizados
pelas Forças Armadas e pela ESG.
(ESG ASCOM/ FM)

Veja as principais
notícias sobre o
Ministério da Defesa
e os Comandos
da Marinha, Exército
e Aeronáutica
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Comandante do Exército General de Exército Eduardo Villas Bôas e o Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar Luiz Rosato, ministram palestras para o Curso Superior de Defesa

Forças Armadas no Brasil, visto
que não existe percepção de ameaça contra a Soberania Nacional.
Abordou as principais operações
realizadas em Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), salientou a necessidade da presença do Exército ao
longo da fronteira e sua atuação em
ações subsidiárias, como a Operação PIPA, que leva, há cerca de
14 anos, água às regiões de seca.
O Comandante do Exército ressaltou, ainda, a necessidade de desenvolvimento de projetos tanto na área de sistemas,
quanto na área industrial, além da
importância da educação nas escolas militares, formando profissionais comprometidos com a instituição e os valores da profissão.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: ESG

Foto: ESG

O Comandante da Escola
Superior de Guerra (ESG), Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues
Filho, recebeu na ESG, no dia 13
de março de 2017, o Comandante
do Exército, General de Exército
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,
que ministrou uma palestra para o
Curso Superior de Defesa (CSD),
do qual fazem parte os estagiários
desta Instituição de Ensino, os alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e
da Escola de Guerra Naval (EGN).
Na oportunidade, o General
Villas Bôas discorreu sobre o tema
"A Atuação do Comando do Exército e seus Projetos Estratégicos",
quando expôs o dever de mostrar
para a sociedade a importância das

A Escola Superior de Guerra (ESG) recebeu, no dia 14 de
março de 2017, o Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, que
ministrou uma palestra para o Curso Superior de Defesa (CSD), do
qual fazem parte os estagiários desta Instituição de Ensino, os alunos
da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e da
Escola de Guerra Naval (EGN).
O Brigadeiro Rossato discorreu sobre o projeto desenvolvido pela Aeronáutica, visando à
modernização da estrutura administrativa e operacional da Força;
destacou os principais projetos estratégicos e a expectativa para os
próximos anos; citou a importância
da conscientização, por parte da
sociedade brasileira e dos setores
governamentais, sobre as Forças
Armadas no que tange à manutenção da soberania e o controle do
espaço aéreo nacional e os recursos
financeiros que afetam diretamen-

te a manutenção das horas de voo.
O Comandante relembrou
a formação da Força Aérea Brasileira, que hoje atua na Defesa
e no Controle do Espaço Aéreo,
bem como de forma a integrar a
população brasileira. Concluiu
abordando a crescente necessidade de utilização do Veículo Aéreo
Não Tripulado (VANT) e satélites.
O curso
O CSD, composto por 184
integrantes em 2017, destina-se a
preparar civis e militares das Forças
Armadas, das Forças Auxiliares e das
Nações Amigas, para o exercício de
funções de assessoramento de alto-nível, que envolva assuntos de defesa, tanto no âmbito do Ministério
da Defesa (MD), como nos demais
órgãos governamentais de interesse
da Defesa Nacional, promovendo a
interação entre os integrantes dos
Cursos de Altos Estudos realizados
pelas Forças Armadas e pela ESG.
(ESG ASCOM/ FM)
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Assinatura de Acordo de Cooperação
dá a largada para o Projeto Rondon

Comandante do 9º Distrito Naval realiza palestra
na ADESG em Manaus

Foto: CCOMSEX

Foto: CCSM

No dia 10 de março, o Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antônio Rodrigues Hecht, realizou a palestra “A
Estratégia de Atuação da Marinha
do Brasil na Amazônia Ocidental”,
durante o Curso de Altos Estudos de
Política e Estratégia da ESG (CAEPE) da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra no Amazonas (ADESG/AM).
O curso tem o objetivo
de proporcionar conhecimentos
sobre Teoria Política e Planejamento Estratégico, por meio de
13 disciplinas como Relações
Internacionais, Geopolítica, Sociologia Política, Desenvolvimento Sustentável, entre outras.
Durante a palestra, o Vice-Almirante Hecht explanou sobre a
história, área de jurisdição e organização do Comando do 9° Distri-

to Naval (Com9°DN), características da área, estratégia de atuação,
meios e apoio logístico, além dos
aspectos relacionados à hidrografia
e à sinalização náutica, à segurança
da navegação e às atividades do 1º
Batalhão de Operações Ribeirinhas.
A aula contou com a presença do Capitão de Mar e Guerra Jorge França, da Diretora das Voluntárias Cisne Branco (VCB) Seccional
Manaus, Vania Mara Martins Hecht,
dos titulares das organizações militares subordinadas ao Com9°DN,
professores e alunos do CAEPE.
As disciplinas são ministradas no Comando do 9º Distrito
Naval, localizado no Centro de Manaus (AM), às sextas-feiras e sábados, durante dois fins de semana por
mês. O curso tem duração de um
ano e dois meses, com previsão para
o término em fevereiro de 2018.
(CCSM/ FM)

Nos dia 06 e 07 de março,
uma comitiva do Ministério da Defesa (MD) esteve no Comando da 17ª
Brigada de Infantaria de Selva, com
a finalidade de celebrar Acordo de
Cooperação com o Governo do Estado de Rondônia, para a realização
do Projeto Rondon durante a Operação “Rondônia Cinquentenário”,
que ocorrerá de 07 a 23 de julho.
O Projeto Rondon, sob a
coordenação do MD, é conduzido
em estreita parceria com o Ministério da Educação, Ministério do
Desenvolvimento Social e Agrário, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, Ministério
da Integração Nacional, Ministério
do Esporte e Secretaria de Governo da Presidência da República.
O Acordo é uma ação interministerial do Governo Federal
promovida em coordenação com
os governos estadual e municipal,
em parceria com Instituições de
Ensino Superior, reconhecidas pelo
Ministério da Educação. Visa somar esforços com as lideranças comunitárias e a população, a fim de

contribuir com o desenvolvimento local sustentável e para a construção e promoção da cidadania.
O Projeto Rondon prioriza desenvolver ações que tragam benefícios permanentes para
as comunidades, principalmente,
aqueles relacionadas à melhoria
do bem-estar social e à capacitação da gestão pública. Busca, ainda, consolidar no universitário
brasileiro o sentido de responsabilidade social coletiva, em prol da
cidadania, do desenvolvimento e
da defesa dos interesses nacionais,
contribuindo para a formação acadêmica e proporcionando o conhecimento da realidade da Nação.
Dessa forma, para dar início ao Projeto em Rondônia, foi
assinado, no Palácio Rio Madeira,
o Acordo de Cooperação, pelo Governador do Estado de Rondônia,
Confúcio Moura; o Secretário de
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto
do Ministério da Defesa, Tenente-Brigadeiro Ricardo Machado
Vieira; e prefeitos das cidades que
receberão o Projeto no Estado.

(CCOMSEX/ FM)

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Defesa, Justiça e Inteligência reforçam
clima de cooperação

7

Ministros da Defesa e das Relações Exteriores
se reúnem com comandantes das Forças Armadas

(MD ASCOM/ FM)

nistro Aloysio que pretendemos
seguir a mesma relação mantida
com o ex-ministro Serra”, afirmou.
Jungmann convidou para
a reunião o Ministro Chefe do Gabinete da Segurança Institucional
(GSI), General Sergio Etchegoyen;
o Comandante do Exército, General
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas;
o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
Almirante Ademir Sobrinho; e o
Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, Brigadeiro Raul Botelho.

(MD ASCOM/ FM)

MD e Relações Exteriores realizam o 2º Seminário
de Coordenação sobre Cenários Comparados
Foto: Tereza Sobreira/MD

e em janeiro de 2017; e da Operação Pernambuco, realizada em
dezembro de 2016, ambas com o
objetivo de trazer de volta a normalidade, após registro do acirramento de ondas de violência urbana.
O ministro Raul Jungmann
destacou a importância do diálogo
permanente e do clima de cooperação e de parceria entre as pastas. “O
bom relacionamento que existe no
tripé Defesa, Justiça e Inteligência
tem garantido o sucesso de diversas operações, como, por exemplo,
o plano de segurança adotado para
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 que resultou num
clima de tranquilidade e segurança”, disse. “É muito importante para nós e para o País que essa
parceria seja mantida, o que temos
certeza de que ocorrerá”, afirmou.
Também participaram do
encontro o Comandante de Operações Navais da Marinha, Almirante Sergio Fernandes; o Chefe do Estado-Maior do Exército,
General Fernando Azevedo Silva; e o secretário executivo do
MJ, José Levi do Amaral Júnior.

Foto: MD ASCOM

Foto: Alexandre Manfrim/MD

As principais questões relacionadas à Defesa, Segurança Pública e Inteligência foram tratadas, no
dia 09 de março, durante encontro
entre os ministros da Defesa, Raul
Jungmann; do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen; e do recém-empossado ministro da Justiça, Osmar Serraglio.
Na reunião, que contou
com as presenças do Chefe do Estado Maior-Conjunto das Forças
Armadas (EMCFA), Almirante
Ademir Sobrinho e do Comandante da Força Aérea Brasileira (FAB),
Brigadeiro Nivaldo Rossato, o ministro Jungmann apresentou ao
Ministro da Justiça um balanço da
Operação Varredura, criada para
garantir o apoio das Forças Armadas na questão da falta de segurança em presídios estaduais.
Outros temas correlatos
às três pastas, como as operações
de garantia da lei e da ordem realizadas recentemente, também
foram debatidos no encontro. O
Ministro da Defesa falou sobre a
atuação das Forças em ações como
a Operação Potiguar, realizada em
Natal (RN), em agosto de 2016

Com o objetivo de manter
a parceria com o Ministério das
Relações Exteriores, o Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, reuniu-se dia 08 de março, com o titular
da pasta, Senador Aloysio Nunes
Ferreira. Segundo Jungmann, o encontro serviu para manter o trâmite
com aquele ministério nos moldes
em que vinha sendo desenvolvido
na gestão do ex-ministro José Serra.
“O bom relacionamento entre os dois ministérios tem
sido fundamental. Disse ao mi-

O Instituto Brasileiro de Estudos em Defesa Pandiá Calógeras
(IBED), do Ministério da Defesa,
e o Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais (IPRI), do
Ministério de Relações Exteriores,
realizam nos dias 02, 09 e 16 de
março o 2º Seminário de Coordenação sobre Cenários Comparados.
O objetivo do evento, que é dirigido
aos públicos internos de ambos os
ministérios, é promover uma aproximação em nível político e estratégico, buscando fortalecer e ampliar a colaboração hoje existente.

O 1º Seminário de Coordenação MD-MRE ocorreu em dezembro de 2016, com o propósito de
buscar convergências entre as agendas dos Ministérios da Defesa (MD)
e das Relações Exteriores (MRE).
Naquela ocasião o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que esses diálogos são importantes não só
para a defesa, mas para Relações
Exteriores e para o Brasil, porque
contribui muito para os conceitos,
as abordagens, as convergências e
divergências de ambos Ministérios.
(MD ASCOM/ FM)
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Ministro Jungmann entrega Medalha do Mérito Desportivo Militar
Foto: Divulgação/FAB

Em cerimônia no III Comando Aéreo Regional (COMAR),
o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, entregou no dia 17 de março,
a Medalha do Mérito Desportivo
Militar. O ministro destacou a importância do incentivo ao desporto
militar e os resultados obtidos pelos atletas de alto rendimento nas
últimas competições esportivas,
entre elas os Jogos Olímpicos, em
Londres 2012, e no Rio, em 2016.
“O nosso sonho é tentar aumentar a participação em até 30%
dos atletas militares nos próximos Jogos Olímpicos”, ressaltou.
Jungmann afirmou que as
estatísticas de homicídios apontam
que jovens da faixa etária 18 a 24
anos são as principais vítimas. “A

prática esportiva é um dos principais indutores no sentido de afastar os jovens do crime”, comentou.
Mérito Militar
O ministro Jungmann veio
ao Rio para participar da cerimônia que condecorou militares
brasileiros que se destacaram em
competições esportivas nacionais
e internacionais, bem como militares e civis brasileiros e estrangeiros que prestaram relevantes
serviços ao desporto militar do
Brasil. Em discurso, o ministro
salientou que o País está vivendo
“um momento histórico na trajetória do desporto militar brasileiro”.
Segundo ele, o Programa
Atleta Militar de Alto Rendimento

apoiadoras”, disse ao lembrar que,
em dezembro do ano passado, no
estado da Paraíba, foi aberto um núcleo do programa que permitiu ao
Profesp estar em todos os estados
brasileiros, além do Distrito Federal.
Ao término do discurso
ocorreu a entrega das medalhas aos
homenageados. Em seguida, Jungmann fez questão de cumprimentar a
maioria dos agraciados com a medalha. Entre convidados e autoridades,
o ministro conversou com Fernanda
Honorato, portadora da síndrome
de Dow, que apresenta o Programa
Especial na TV Brasil, ao ar todos
os sábados ao meio dia. Após responder as perguntas de Fernanda –
que também recebeu a Medalha do
Mérito Desportivo Militar -, o ministro deu-lhe um beijo e um abraço. O ministro também esteve com
Felipe Wu, atleta militar medalha de
prata no tiro nos Jogos do Rio 2016.
Participaram da cerimônia o Comandante da Marinha,
Almirante Eduardo Bacellar Leal
Ferreira; o Comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz
Rossato; o Comandante Militar do
Leste, General Walter Braga Netto, representando o Comando do
Exército; o Chefe da Secretaria de
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, Brigadeiro Ricardo Machado;
dentre autoridades civis e militares.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Divulgação/MD

Foto: Divulgação/MD

(PAAR), iniciado em 2008, “colheu seus primeiros frutos nos V
Jogos Mundiais Militares, no Rio,
em 2011, quando o Brasil alcançou o primeiro lugar no quadro de
medalhas”. O ministro lembrou
que nos anos seguintes, o País conquistou cinco medalhas nos Jogos
Olímpicos realizados em Londres, em 2012, e ficou em segundo lugar no quadro de medalhas
dos VI Jogos Mundiais Militares
ocorrido na República da Coreia.
“Nossa presença foi ainda
mais marcante nos Jogos Olímpicos
Rio 2016. Com 145 atletas militares
no Time Brasil, nosso desporto militar conquistou 13 das 19 medalhas
olímpicas para o Brasil. Em termos
percentuais, isso significa que nossos atletas militares, que compunham menos de 30% de nossa delegação, conquistaram quase 70%
de nossas medalhas”, esclareceu.
Jungmann afirmou que
o Ministério da Defesa trabalha
no novo ciclo olímpico visando os jogos olímpicos Tóquio,
em 2020. “Nossa meta será ampliar ainda mais a contribuição
para que o Brasil se transforme
numa potência olímpica”, disse.
“No âmbito específico do
desporto militar, realizamos com
excelência, recentemente, um campeonato mundial militar na modalidade de orientação, em que os atletas têm que cumprir um exigente
percurso no terreno auxiliados apenas por mapas e bússolas. Neste ano,
realizaremos campeonatos de vôlei
de praia e natação. Nossas competições escolares militares vêm
progredindo fortemente em termos
técnicos e desportivos”, destacou.
O ministro contou também
que as Forças Armadas têm atuado
no “campo da inclusão social por
meio do esporte”. Segundo ele, o
Programa Forças no Esporte “segue evoluindo numérica, geográfica e funcionalmente, e angariando
novos beneficiários, organizações
militares participantes e entidades
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Ministério da Defesa ampliará participação de atletas militares para Tóquio 2020
Foto: Sgt Manfrim/ MD

O Ministro do Esporte, Leonardo Picciani, foi um dos agraciados

ciados com a medalha, lembrou
tratar-se de “uma parceria que
nós pretendemos aprofundar cada
vez mais por meio dos equipamentos que temos em conjunto, a
exemplo do Parque Olímpico de
Deodoro, das demais instalações
militares que participam da rede
de treinamento”, disse Picciani.
Os programas realizados
pelo MD têm apresentado resultados que apontam para sua ampliação. Para tanto, a Parceria
Público-Privada já é proposta pelo
ministério, a ser desenvolvida por
meio de apoios e convênios. “Esses programas, sobretudo de alto
rendimento, têm significativo reconhecimento. Então, se associar a
um programa de sucesso como esse,
nós acreditamos que é do interesse
do setor privado. Além de que, ele
estará contribuindo para o sucesso
do Brasil no mundo desportivo e
também para formação do cidadão
brasileiro”, explicou Jungmann.
ciados

A cerimônia e seus agra-

(MD ASCOM/ FM)

O Brigadeiro Alvani e o General Moura, ambos do MD, também foram agraciados na cerimônia
Foto: Sgt Manfrim/ MD

A condecoração foi entregue a 104 personalidades, civis
e militares, em cerimônia realizada na Ala 1 (denominada Base
Aérea de Brasília, antes da Reestruturação da Força Aérea).
Criada pelo decreto 5.958,
de 07 de novembro de 2006, a medalha Mérito Desportivo Militar
é destinada a militares brasileiros
que se destacaram em competições desportivas nacionais e internacionais, assim como militares

a contribuição que nós já estamos
dando ao desporto nacional, particularmente ao esforço olímpico. A
aspiração brasileira de termos um
país como uma potência olímpica é
acalentada há muito tempo, e o que
nós pretendemos é efetivamente aumentar ainda mais a nossa contribuição para que esse sonho se realize
brevemente”, afirmou o almirante.
A entrega da condecoração
contou com a presença dos Comandantes da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; da
Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo
Luiz Rossato; do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho;
do Secretário-Geral do Ministério
da Defesa, General Silva e Luna; e
do Chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército,
General Oswaldo de Jesus Ferreira.
No último dia 17, a medalha
foi entregue, também em cerimônia, na cidade do Rio de Janeiro,
com a presença de atletas militares
como Felipe Wu, atleta militar medalha de prata nos Jogos Rio 2016.
Foto: Sgt Manfrim/ MD

O Ministério da Defesa
(MD) já trabalha no novo ciclo
olímpico, rumo à Tóquio 2020. Para
isso, estabeleceu como meta ampliar ainda mais a contribuição dos
atletas militares para que o Brasil
se transforme efetivamente numa
potência olímpica. A busca deste
objetivo mereceu ênfase do Ministro da Defesa, Raul Jungmann, no
dia 23 de março, na solenidade de
imposição da Medalha Mérito Desportivo Militar, ocorrida na Ala 1
(conhecida Base Aérea de Brasília).
E há toda preparação para
chegar ao Japão daqui a quatro
anos. Conforme lembrou o ministro, neste ano, o Brasil realizará os
campeonatos mundiais militares de
vôlei de praia e de natação, bem
como nas competições das Escolas
Militares. Deste modo, os competidores têm progredido fortemente
em termos técnicos e desportivos.
Os grandes êxitos alcançados, segundo Jungmann, são resultados das parcerias estabelecidas
entre os Ministérios da Defesa e do
Esporte, as Forças Armadas e diversas instituições e personalidades
públicas e privadas. “É uma honra
e um privilégio consignar a medalha mérito desportivo militar a tão
distintas cidadãs e cidadãos, militares e civis. Essa merecida condecoração, que passarão a ostentar,
é um símbolo perene da gratidão
do Ministério da Defesa por suas
marcantes contribuições”, ressaltou o ministro aos homenageados.
O ministro do Esporte,
Leonardo Picciani, um dos agra-

e civis brasileiros ou estrangeiros
que prestaram relevantes serviços ao desporto militar do Brasil.
Entre os agraciados, distribuídos pelo salão, autoridades militares das três Forças reforçaram
a importância do desenvolvimento
do desporto militar. “Recebo com
muita honra a medalha porque é
importante ter a atividade de esporte e a atividade militar absolutamente vinculadas”, disse o Chefe
de Assuntos Estratégicos do MD, o
Brigadeiro Alvani Adão da Silva.
“É muito importante ter esse
reconhecimento, o jovem ver e os
mais antigos poderem participar e
ajudar nessa mentalidade do desporto, que cresce, não só para o desporto militar como também para o
desporto nacional”, afirmou o Chefe de Operações Conjuntas do MD,
General Claudio Coscia Moura.
Ao final da cerimônia, o
Diretor do Desporto Militar do Ministério da Defesa, Almirante Paulo Martino Zucccaro, falou sobre
a ampliação dos programas do ministério. “A expectativa é ampliar

O Diretor do Departamento de Desporto Militar, Almirante Zuccaro esteve na cerimônia
em Brasília como paraninfo
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Brasil e Argentina realizam a V Reunião
do Mecanismo de Diálogo Político-Estratégico

Ministério da Defesa e MRE realizam VI Reunião
de Diálogo Político-Militar Brasil e França
Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Tereza Sobreira/MD

No MDPEVM os países participantes reforçam a importância das discussões na busca
do fortalecimento das relações entre eles

O Ministério da Defesa
realizou, no dia 08 de março, a V
Reunião do Mecanismo de Diálogo
Político-Estratégico a nível Vice-ministerial (MDPEVM) Argentina-Brasil, que teve como objetivo
proporcionar um foro de debates
para o intercâmbio de experiências
no nível político-estratégico de defesa. O encontro foi coordenado
pela Subchefia de Política e Estratégia da Chefia de Assuntos Estratégicos (CAE), do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas
(EMCFA), e presidido pelo o chefe, Almirante Ademir Sobrinho.
Participaram da comitiva
brasileira o chefe interino da CAE,
General Paulo Sérgio Nogueira de
Oliveira e o Subchefe de Política e Estratégia, Almirante Carlos
Eduardo Horta Arentz. Por parte
da delegação argentina, chefiada
pelo Secretário de Estratégia e Assuntos Militares do Ministério da
Defesa da Argentina, Ángel Pablo
Tello, compareceram o Secretario
de Ciência, Tecnologia e Produção para a Defesa, Héctor Antonio
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Lostri e o Diretor Geral de Política Internacional de Defesa, Carlos
Alberto Ramírez; além de autoridades militares e adidos de defesa.
A V Reunião promoveu a
continuidade no tratamento de diversos temas debatidos entre Brasil
e Argentina, com resultados cada
vez mais positivos. O nível de intercâmbio entre os dois países tem
sido ampliado, permitindo grandes
aprimoramentos no âmbito da defesa. Entre os temas debatidos, destacam-se Operações de Manutenção
da Paz, Processos e experiências de
segurança nos espaços soberanos
no Brasil (SISGAAz e SISFRON)
e Perspectiva das Forças Armadas Argentinas no cenário atual.
Os Mecanismos de Diálogo Político-Estratégico a Nível de
Vice Ministros são encontros bilaterais anuais, autorizados pelos
respectivos Ministros da Defesa ou
equivalentes, onde os países participantes reforçam a importância
das discussões na busca do fortalecimento das relações entre eles.

Ocorreu na sede do Itamaraty, no dia 07 de março, a VI Reunião
de Diálogo Político-Militar (RDPM)
Brasil e França. As RDPM, quando
envolvem o MD e o MRE do Brasil e os congêneres do outro país,
são também conhecidas como "Diálogos 2+2", cuja finalidade é proporcionar uma maior aproximação
e integração entre os países participantes por meio de foro diplomático
no nível político-militar de defesa.
Coordenada, pelo MD, pela
Subchefia de Política e Estratégia
da Chefia de Assuntos Estratégicos
(CAE), do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas (EMCFA) e,
pelo MRE, pela Divisão de Assuntos de Defesa do Departamento de
Assuntos de Defesa e Segurança
(DDEFS) da Subsecretaria-Geral
de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte
(SGEAM), a reunião permitiu a
continuidade ao tratamento de diversos temas que vem sendo debatidos entre os dois países. Entre
eles, perspectivas de atualização
dos “documentos estratégicos”;

(MD ASCOM/ FM)

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

operações de Manutenção de Paz;
e entorno estratégico do Brasil:
América do Sul e Atlântico Sul.
O encontro contou com as
presenças, por parte do Brasil, do
Subsecretário-Geral de Assuntos
Políticos, Multilaterais, Europa e
América do Norte, embaixador
Fernando Simas Magalhães e do
Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante
Ademir Sobrinho e; por parte da
França, do Diretor-Geral de Assuntos Políticos e de Segurança, Ministério dos Assuntos Exteriores e
do Desenvolvimento Internacional,
Nicolas de Rivière e do Diretor-Geral das Relações Internacionais e da Estratégia, Ministério da
Defesa francês, Philippe Errera.
Na ocasião, além das trocas
de informações sobre os diversos
temas da reunião, no tema específico da cooperação, abriu-se oportunidade para um melhor intercâmbio
na área da cibernética e de ensino
de defesa, o que trará grandes possibilidades para o aprimoramento das
políticas do Ministério da Defesa.

(MD ASCOM/ FM)
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Acordo entre Brasil e EUA possibilitará parcerias
de desenvolvimento tecnológico conjunto

Ministro Raul Jungmann recebe ministro
dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes

Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Tereza Sobreira/MD

No final de 2016, Jungmann, e a então embaixadora norte-americana no Brasil, Liliana Ayalde,
lideraram o Diálogo da Indústria de Defesa

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, recebeu no dia 16 de
março, o Ministro dos Negócios
Estrangeiros dos Emirados Árabes, Xeique Abdullah Bin Zayed
Al Nahyan. O encontro teve o objetivo de fortalecer relações bilaterais e de cooperação entre os dois
países. O ministro Xeique Abdullah
disse que seu país tem interesse
em abrir um escritório no Brasil
para tratar dos assuntos de defesa.
O ministro Raul Jungmann
falou da possibilidade de uma parceria estratégica entre os dois países e citou áreas onde já existem
cooperação mútua e outras onde
poderão ser iniciadas outras ações.
“Temos interesse em contar com
militares dos Emirados Árabes
em escolas de formação militar
no Brasil e também em adquirir
a expertise das Forças Armadas
dos Emirados”, disse o ministro.
Atualmente, há projetos da
área aeronáutica em andamento
entre o Brasil e os Emirados Árabes. Porém, o ministro Jungmann
pretende construir uma agenda comum nas áreas de tecnologia e segurança, estabelecendo diálogos
entre as bases da indústria de defesa e de serviços, na ocasião da
visita aos Emirados Árabes, para
a qual o ministro foi convidado.
Jungmann aproveitou a
oportunidade para convidar o ministro de Negócios Xeique Abdullah a

participar da LAAD Defence & Security, feira de segurança e defesa
da América Latina, que ocorre entre 04 e 07 de abril, no Rio de Janeiro; além de sugerir também que
o Ministério da Defesa emirático
faça uma visita ao Brasil em maio.
Entre os integrantes da delegação oficial, estavam a embaixadora dos Emirados Árabes Unidos
do Brasil, Hafsa Abdulla Mohamed Sharif Al Ulama; o chefe de
gabinete, Mohamed Mahmoud Al
Khaja; o diretor adjunto do Departamento das Américas, Juma
Rashed Al Romaithi; e a assessora
do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional, Fátima Abdulla Ali Al Memari.
Estiveram pelo Ministério
das Relações Exteriores, a chefe do
Departamento do Oriente Médio do
Itamaraty, Ligia Maria Scherer, e o
diretor do Departamento de Assuntos
de Defesa e Segurança, embaixador
Nelson Antonio Tabajara de Oliveira.
Participaram ainda da reunião, pelo Ministério da Defesa, o
Secretário de Produtos de Defesa, Flávio Basilio; o Vice-Chefe
de Assuntos Estratégicos, General
Fernando Rodrigues Goulart; o Diretor do Departamento de Catalogação, Almirante Antonio Carlos
Soares Guerreiro; e o Subchefe de
Assuntos Internacionais, Brigadeiro Jair Gomes da Costa Santos.
(MD ASCOM/ FM)

O Ministério da Defesa e
o Departamento de Defesa norte-americano concluíram, no dia 22 de
março, os termos do Convênio para
Intercâmbio de Informações em
Pesquisa e Desenvolvimento (MIEA
- Master Information Exchange
Agreement), acordo fundamental
para permitir que os dois países levem adiante, em parceria, projetos
de desenvolvimento tecnológico.
A assinatura do convênio
ocorreu após longo período de negociações realizadas pela Chefia de Assuntos Estratégicos do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) e pela Secretaria de Produtos de Defesa do
Ministério da Defesa (Seprod).
O secretário da Seprod, Flávio Basilio, explica que a novidade
representa um marco relevante de
fortalecimento da relação bilateral em defesa entre Brasil e EUA
que, certamente, gerará benefícios
para a nossa indústria nacional.
“Esse documento é a base
para se estabelecer qualquer tipo
de cooperação bilateral com os
Estados Unidos. É mais um passo
no sentido de nos reaproximar dos
americanos, possibilitando parcerias importantes na área tecnológica que representarão um incentivo importante para a nossa Base
Industrial de Defesa e para o País
como um todo”, diz o secretário.
O chamado MIEA é fruto da
retomada de tratativas entre os dois
países, a partir da ratificação pelo
Congresso Nacional do Acordo sobre Cooperação em Matéria de Defesa (Defense Cooperation Agree-

ment – DCA) e do Acordo relativo a
Medidas de Segurança para a Proteção de Informações Militares Sigilosas (General Security of Military Information Agreement - GSOMIA).
Sem o MIEA, a relação do
Brasil com os EUA seria restrita a
esfera comercial (compra e venda).
Agora, com este convênio que os
EUA só firmam com países considerados parceiros, será aberta uma
nova fase que poderá impulsionar ações conjuntas de desenvolvimento científico e tecnológico.
Neste novo horizonte, há
a previsão de que sejam iniciadas
trocas de informações e pesquisas básicas em temas que sejam
de interesse dos países. A previsão
é de que os primeiros projetos sejam voltados ao desenvolvimento de tecnologias duais, ou seja,
que podem ser aplicadas tanto
no meio militar quanto no civil.
Os entendimentos para a
aproximação entre Brasil e Estados
Unidos se ampliaram no final do
ano passado, com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e a então embaixadora norte-americana no Brasil, Liliana Ayalde, que lideraram o
Diálogo da Indústria de Defesa. A
partir deste encontro foi possível retirar alguns entraves que poderiam
dificultar parcerias mais estratégicas entre os dois países.
“Este entendimento foi
fundamental para estabelecermos este marco. A partir de agora, abriremos novos horizontes
com outros países. Isso fortalecerá ainda mais a nossa indústria de
defesa”, comemorou Jungmann.
(MD ASCOM/ FM)
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Presidente do STF, Ministra Cármen Lúcia
realiza aula inaugural na AFA

Ministra Maria Elizabeth abre edição 2017
do Curso de Extensão Cultural da Mulher

as estatais, como é o caso”, disse.
Para a Ministra Cármen Lúcia, deve existir uma preocupação
com os valores éticos, republicanos
e democráticos durante a formação
dos futuros líderes da Força Aérea
Brasileira. “Os valores éticos por
serem compromissos do cidadão
com o outro; os valores republicanos porque o Brasil é uma República e qualquer um de nós, no espaço civil ou militar, tem os seus
compromissos a partir de princípios
constitucionais; e os valores democráticos porque a vida na sociedade
impõe a liberdade como a melhor
forma de convivência. Acho que
isso se aprende em uma instituição como esta", explica a Ministra.
“Esta é a primeira escola de
formação que ela visita. O conhecimento, a experiência que ela tem, o
cargo que ela exerce, nos engrandece. A palestra foi uma lição para
todos nós”, afirmou o Comandante
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
do Ar Nivaldo Luiz Rossato. A importância da palestra foi reconhecida pelos cadetes. “Uma pessoa tão
importante e com responsabilidades
imensas vir palestrar na Aula Inaugural agrega na nossa formação
através do exemplo, e com o seu
comprometimento em construir um
Brasil melhor e que espera o mesmo
empenho da nossa parte”, concluiu
o Cadete Rafael César da Costa.
(CECOMSAER/ FM)

Com o tema “Heroínas
Brasileiras”, a Ministra do Superior Tribunal Militar (STM) Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha proferiu a palestra em 15 de
março, na Capital Federal, durante
cerimônia de abertura do Curso de
Extensão Cultural da Mulher, que
contou com a participação de civis
e militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea. “É uma alegria
estar aqui, dividindo um momento
tão especial, tão único, e poder discutir questões sobre a participação
da mulher nos espaços públicos
e privados”, ressaltou a Ministra.
A palestrante iniciou a apresentação falando sobre o papel da
mulher na magistratura militar: “eu
me orgulho em dizer que a Justiça
Militar da União possui, na 1ª instância, um elevado número de juízas. São 12 mulheres que exercem
a magistratura, de um total de 37.
As mulheres quase conseguem se
equiparar aos homens quando se é
levado em conta o aspecto meritório, porque elas ingressam por meio
de concurso público. Já na magistratura superior, quando aspectos
políticos, em vez dos meritórios,
são levados em consideração, observa-se uma participação muito
reduzida”, enfatizou a Ministra.
Maria Elizabeth destacou que, na luta das mulheres pela
conquista dos espaços públicos,
houve, recentemente, uma grande
vitória: a inserção da mulher na linha bélica, nas fileiras do Exército Brasileiro, o que garante que as
militares tenham a oportunidade de
atingir o mais alto posto da carreira. “Isso é uma grande evolução,
pois em muitos países ainda não
vemos a inserção da mulher como
combatente. É uma luta árdua, não
apenas no Brasil, mas que tem se
mostrado exitosa”, completou.
Encerrando a apresentação,
a Ministra destacou algumas “Heroínas Brasileiras”, mulheres que fizeram história dentro de suas áreas e

Foto: CCOMSEX

Foto: CECOMSAER

A Academia da Força Aérea recebeu no dia 03 de março, a
presidente do Supremo Tribunal
Federal (STF), Ministra Cármen
Lúcia. A magistrada foi a responsável por proferir a Aula Inaugural
aos cadetes do curso de aviação,
intendência e infantaria. A palestra
abordou o tema Justiça e Cidadania.
Carregando a Constituição,
hábito que afirmou ter desde a época
da faculdade, a Presidente do STF
afirmou diversas vezes que é dever
de todos fazer valer a Constituição.
“É papel de nós juízes, mas não apenas nosso. Essa ideia de que o cumprimento é que vai fazer com que
nós tenhamos um Brasil justo é responsabilidade de cada um de nós”.
A apresentação contou ainda com um espaço para debate, momento em que os cadetes perguntaram sobre como o Supremo espera
a atuação dos militares: “Nós temos
preservado rigorosamente, todas
as vezes que fomos acionados, que
as Forças Armadas mantenham-se dentro de suas atribuições institucionais”, ressaltou a Ministra.
Pela primeira vez na Academia da Força Aérea, a presidente do STF disse que recebeu o
convite como uma honra. “Para
mim é uma realização poder conhecer as instituições brasileiras
melhor. Acredito que o juiz seja
um melhor juiz quando ele conhece as instituições, mais ainda
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conquistaram espaços. Receberam
destaque personalidades como Maria Quitéria, primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil (1823);
as enfermeiras da Força Expedicionária Brasileira, que estiveram nos
campos de batalha italianos durante
a Segunda Guerra Mundial; e Ada
Rogato, aviadora e paraquedista.
As inscrições para o Curso
de Extensão Cultural da Mulher podem ser realizadas até o dia 22 de
março, no Teatro Pedro Calmon, no
Setor Militar Urbano, Brasília (DF).
As atividades serão realizadas às
quartas-feiras, no Quartel-General
do Exército, e seguirão até outubro.
Poderão participar, em caráter voluntário, mediante inscrição, todo o segmento feminino,
que compreende militares, esposas
e dependentes de oficiais, subtenentes e sargentos da Guarnição
de Brasília, além de militares do
segmento feminino de outras Forças e senhoras da sociedade local.
O curso tem como objetivos permitir maior integração
entre militares do segmento feminino, esposas e dependentes;
proporcionar maior qualidade de
vida à família militar; apresentar
a Instituição Exército Brasileiro à
família militar, promovendo o interrelacionamento; e estabelecer e
manter vínculos de cooperação com
as áreas cultural, empresarial, jornalística, universitária e científica.
(CCOMSEX/ FM)
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Ministro da Defesa Raul Jungmann participa de cerimônia em comemoração ao Dia da Mulher
Foto: Tereza Sobreira/MD

O salão nobre do Ministério
da Defesa, no dia 08 de março, estava diferente. A cerimônia em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em todo mundo,
foi organizada por elas e para elas,
militares e servidoras do ministério.
O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, falou a todas as mulheres,
destacando a participação significativa delas no evento. Ele comentou
sobre a simbologia dúbia do dia, pois,
embora seja momento de celebração
de conquistas e saudações, é também de reflexão sobre as assimetrias
ainda existentes entre os gêneros.
“Nós temos, hoje, 22 mil
mulheres dentro das nossas Forças,
que representam aproximadamente
7%, diga-se, desde já, que é muito
pouco. Nós precisamos de fato de
avançar nesse sentido. Como tam-

bém, é evidente, existem marcos a
comemorar, como, nos anos 80, o
ingresso das mulheres na Marinha;
e que nós, em 2018, teremos mulheres na AMAN”, lembrou o ministro.
Ao final, Jungmann, valorizou o papel das mulheres na sociedade. “A necessidade de reconhecer que
não é apenas a mãe, a esposa, mas a
trabalhadora, a mulher na sua íntegra
e de indivisível dignidade”, afirmou.
Na chegada do Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, o toque de
clarinete para as honras militares, foi
realizado pelas sargentos músicas,
da Força Aérea Brasileira (FAB),
Dayanne Gouveia Costa e sua irmã
gêmea Lizianne, que escolheram, em
família, seguir a carreira militar. Elas
servem, hoje, na Banda de Música
da Ala 1, em Brasília, antiga Base
Aérea, antes da reestruturação da

Força neste ano. Foi a primeira vez
que as sargentos tocaram sozinhas
para as honras de uma autoridade.
A servidora Maria da Glória
Constantino da Silva, da Secretaria
de Produtos de Defesa (SEPROD),
foi a locutora do evento, anunciando a leitura dos textos alusivos à
data, preparados pelas representantes militares da Marinha, Exército e
Aeronáutica, e pela servidora civil
Elizabeth Faceiro de Medeiros, a
mais antiga servidora no ministério.
As representantes das Forças
falaram sobre a trajetória das mulheres
nas Forças Armadas, valorizaram suas
peculiaridades e destacaram a importância do avanço das conquistas femininas na Defesa e em outros setores.
“Não somos diferentes das
mulheres brasileiras. Talvez tenhamos uma peculiaridade que nos diferencie, as nossas ausências do lar
de forma não regular, em função dos
serviços de segurança e dos embarques. As mulheres combatentes também sofrerão das mesmas angustias,
incertezas, e, se Deus quiser, felicidades”, disse a capitão-de-mar e guerra,
Ana Claudia de Paula. Ela é oceanógrafa física, da primeira turma de
oceanógrafas da Marinha do Brasil e
trabalha na Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD),
além de fazer parte da Comissão de
Gênero do Ministério da Defesa.
A médica veterinária, tenen-

te-coronel Fernanda de Carvalho
Peixoto, do Exército Brasileiro, está
no MD desde 2013 e, atualmente, é
assessora militar no Departamento
de Ciência, Tecnologia e Inovação
(DECTI). Fernanda falou sobre a
contribuição das mulheres em diversas áreas. “Distribuídas dos grandes
Comandos aos Pelotões de Fronteira,
indistintamente, camufladas e anônimas, unidas pela Farda, dentro e fora
do Brasil, compreendendo aos poucos a lida, formando novos quadros
nas escolas militares, engendrando
projetos, desenvolvendo soluções
inovadoras ou, simplesmente, executando tarefas administrativas ou operacionais em Missões de Paz e Forças
Tarefa pelo Brasil afora”, destacou.
“As conquistas e desafios femininos foram muitos, tanto os já vividos quanto os presentes. Estimular
novos alcances, impor persistência
e exigir comprometimento de todos,
homens e mulheres nos preparam para
construção de uma verdadeira parceria na quebra de paradigmas, para garantir a igualdade de gêneros”, lembrou a tenente-coronel fisioterapeuta,
Marilia Covolo Canabarro, da Força
Aérea, coordenadora, no MD, do Comitê de Prevenção e Controle de DST
e AIDS das Forças Armadas no Brasil.
Como representante das servidoras civis da Defesa, a senhora Elizabeth Faceiro fez uma retrospectiva
do significado da data de 08 de março, lembrando o episódio do incêndio
na fábrica têxtil, em Nova York. “A
participação da mulher no mercado
de trabalho é apenas uma pequena
parte no processo de transformação
social, que determinou novos padrões
no relacionamento humano. As mulheres estão cada vez mais mudando
o mundo, com a sua grande capacidade de liderança, organização e o inexplicável poder de conciliar trabalho,
emoção e lar”, ressaltou a servidora.
O Ministério da Defesa, em
07 de março, no auditório da Administração Central, realizou um workshop
de imagem pessoal em homenagem
as suas servidoras civis e militares.
(MD ASCOM/ FM)
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Arcebispo Militar do Brasil, Dom Fernando,
celebra missa em Manaus (AM)

Governador do Pará, Simão Jatene, visita
Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar

como na formação de profissionais
da Marinha Mercante, essenciais
para o desenvolvimento do Brasil.
Estiveram presentes no
evento o Secretário de Segurança
Pública, Jeannot Jansen da Silva Filho e demais autoridades do Estado,
que acompanhados do Comandante
do 4º Distrito Naval, Vice-Almirante Alipio Jorge Rodrigues da Silva, e do Comandante do CIABA,
Capitão de Mar e Guerra Fabio da
Silva Andrade, percorreram as instalações do Centro de Instrução.

viço de Assistência Religiosa do
Exército, Coronel Capelão José
Eudes da Cunha, e pelo Capelão-Chefe do Serviço de Assistência
Religiosa da Aeronáutica, Coronel Capelão Geraldo Pio, celebrou
missas na Paróquia da comunidade
de Careiro Castanho e Comunidade Jatuarana. A comitiva também
participou de sobrevoo com pouso
na comunidade de Urucurituba e
embarcou no Navio de Assistência
Hospitalar “Soares de Meirelles”.
(CCSM/ FM)

Comando do 6º Distrito Naval
recebe Comitiva da Armada Boliviana
Foto: CCSM

No dia 23 de fevereiro,
o Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), recebeu a visita do Governador do
Pará, Simão Jatene, em razão da
aula inaugural do Instituto de Ensino de Segurança Pública do Pará.
Na oportunidade, o governador Simão Jatene destacou a boa
relação do governo com a Marinha
do Brasil, que cedeu espaço para
a realização do evento, e falou do
importante papel do CIABA na
qualificação de aquaviários, bem

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Governador Simão Jatene sendo recebido pelo Comandante do 4º Distrito Naval
e pelo Comandante do CIABA

O Arcebispo Militar do Brasil, Dom Fernando Monteiro Guimarães, e o Encarregado do Serviço
de Assistência Religiosa do Comando do 9º Distrito Naval, Capitão-Tenente Capelão Naval Antonio
Sousa Lima, celebraram uma missa, no dia 19 de março, na Capela
Nossa Senhora dos Navegantes,
na Vila Buriti, em Manaus (AM).
Durante a visita ao Amazonas, Dom Fernando, acompanhado pelo Capelão-Chefe do Ser-

(CCSM/ FM)

Oficiais da Armada Boliviana foram recebidos pelo Comandante do 6º Distrito Naval

No dia 03 de março, uma
comitiva da Armada Boliviana,
integrada pelo Comandante do 5º
Distrito Naval Santa Cruz, Capitán de Navío Javier Eduardo Ayllon
Vargas, e de integrantes do seu
Estado-Maior, visitou o Comando
do 6º Distrito Naval, no Complexo

Naval de Ladário (MS). A comitiva foi recebida pelo Comandante
do 6º Distrito Naval, Contra-Almirante Luiz Octávio Barros Coutinho, em seu gabinete. O objetivo
do encontro foi estreitar os laços
de cooperação entre as Forças.
(CCSM/ FM)

Março 2017

15

FOLHA MILITAR

Comando do 1º Distrito Naval celebra
o Dia Internacional da Mulher

Marinha, FAB e Telebras participam
de Projeto Espacial

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Oficiais acompanhadas do Vice-Almirante Viveiros
Da esquerda para a direita: Major-Brigadeiro Fernando Cesar Pereira , Vice-Almirante Cláudio
Portugal de Viveiros e o presidente da Telebras, Antônio Kingler Loss Leite

tação de Sistemas Espaciais (CCISE), órgão da FAB, mencionou a
importância de contar com o apoio
do Ministério da Defesa no projeto.
“O SGDC brasileiro vai permitir
que a internet chegue aos lugares
mais remotos, podendo gerar desenvolvimento, melhores condições
de saúde, educação e possibilidade
de crescimento”, disse. Ele ressaltou ainda a dualidade na utilização
do SGDC, que poderá servir tanto
para a inclusão digital da sociedade, quanto em benefício das Forças Armadas, visto que parte de
sua capacidade de uso será destinada à banda X, uma faixa de frequência de uso exclusivo militar.
Ao dirigir a palavra ao público, o Comandante do 1º Distrito Naval, Vice-Almirante Cláudio
Portugal de Viveiros, reconheceu a
importância do evento: “O setor espacial, destacado na Estratégia Nacional de Defesa, alcança um novo
patamar com esse projeto, com impactos positivos para a defesa do
País”, afirmou. Ele também incluiu
em seu discurso a importância de estabelecer parcerias em grandes projetos e o orgulho da Marinha em estar contribuindo para essa conquista.
(CCSM/ FM)

da Organização Militar, a Capitão de Mar e Guerra Ana Cristina Amorim Ferreira e, em seguida, foi procedido o corte do bolo.
O
Comandante
do
Com1ºDN, Vice-Almirante Cláudio Portugal de Viveiros, ao dirigir
a palavra aos presentes, destacou o
pioneirismo da Marinha em admitir
mulheres em suas fileiras e, também,
a promover a primeira oficial feminina ao posto de Contra-Almirante.
Para finalizar, ele agradeceu a todas
pelo profissionalismo e dedicação
às incumbências, o que contribui
para o bom desempenho do Distrito.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

A Marinha do Brasil, a Telecomunicações Brasileiras S.A.
(Telebras) e a Força Aérea Brasileira (FAB) assinaram, no dia 17
de fevereiro, acordo que permitirá
a operacionalização do primeiro
Satélite Geostacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas
(SGDC). Em cerimônia realizada
no Salão Histórico do Comando
do 1º Distrito Naval, foi celebrada a assinatura do termo de cessão
de uso do imóvel para implantação de um Centro de Operações
Espaciais Secundário (COPE-S),
que será construído pela Telebras,
em uma área de aproximadamente
25 mil metros quadrados da Estação Rádio do Rio de Janeiro (ERMRJ), na Ilha do Governador (RJ).
O SGDC, construído pela
empresa francesa Thales Alenia
Space, será lançado na Guiana
Francesa, no dia 21 de março. Ele
permitirá a transmissão de internet banda larga para todo o Brasil continental, bem como para as
águas jurisdicionais brasileiras e
com transferência de tecnologia.
Em seu discurso na cerimônia, o Major-Brigadeiro Fernando
Cesar Pereira, presidente da Comissão de Coordenação e Implan-

O Comando do 1º Distrito Naval (Com1ºDN) promoveu,
no dia 08 de março, uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento, realizado no Salão
Histórico, contou com a presença
das oficiais, praças, servidoras civis e funcionárias terceirizadas
do Comando. Na ocasião, os Capelães Navais (CN), Capitão-de-Fragata (CN) José Paulo Barbosa
e o Primeiro-Tenente (CN) José
Roberto Gomes da Costa, proferiram palavras em reverência à data.
O agradecimento ficou
a cargo da oficial mais antiga

Servidoras civis e terceirizadas sendo homenageadas

Março 2017

FOLHA MILITAR

16

Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul
é condecorada em Rio Grande (RS)
Foto: CCSM

Foto: CCSM

DPHDM inaugura exposição
"Navios que fizeram a história"

Dez painéis, que contam
mais do que histórias dos principais
navios da Marinha Mercante, embarcaram no Museu Naval e já estão
integrados ao circuito expositivo do
Pátio d'Armas. É a exposição “Navios que Fizeram a História”, aberta
ao público de terça a domingo, das
12h às 17h, até o dia 09 de abril.
Anfitrião do evento, o Di-

retor do Patrimônio Histórico e
Documentação da Marinha, Vice-Almirante José Carlos Mathias,
inaugurou a mostra ao lado do Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, e
do presidente do Centro de Capitães
da Marinha Mercante, Comandante Álvaro José de Almeida Júnior.

Capitão dos Portos do RS recebendo a comenda das mãos do Prefeito de Rio Grande (RS)

(CCSM/ FM)

Delegacia Fluvial de Uruguaiana
comemora 99 anos
Foto: CCSM

Entrega da Medalha Militar de 30 anos

No dia 20 de fevereiro, a
Delegacia Fluvial de Uruguaiana
comemorou o 99° aniversário de
sua criação. Na ocasião, foi realizada a leitura da Ordem do Dia, a

premiação dos Praças-Padrão do
2º semestre de 2016, a comemoração dos aniversariantes do mês
de janeiro, bem como a entrega de
uma Medalha Militar de 30 anos.

(CCSM/ FM)

A Capitania dos Portos do
Rio Grande do Sul (CPRS) foi condecorada, no dia 20 de fevereiro, na
cidade de Rio Grande (RS), com
a Ordem de Silva Paes. O Capitão
dos Portos, Capitão de Mar e Guerra
Luis Fernando Kraemer Bulsing, recebeu a condecoração das mãos do
Prefeito Municipal, Alexandre Lindenmeyer, grão-mestre da Ordem.
A honraria é concedida
anualmente nas comemorações do
aniversário do município do Rio
Grande (RS), celebrado em 19 de
fevereiro. A cerimônia foi realizada na Praça Xavier Ferreira, junto ao monumento do Brigadeiro
José da Silva Paes – militar por-

tuguês que fundou o município.
O chanceler da Ordem é o
diretor de museus da Universidade
Federal do Rio Grande, Lauro Barcellos. Ele iniciou a solenidade falando sobre a criação e os objetivos
da Ordem e enalteceu a figura de
Silva Paes, a quem a historiografia
oficial credita a fundação da cidade
mais antiga do Rio Grande do Sul.
A Ordem de Silva Paes,
criada em 1983, é uma homenagem às pessoas e Instituições, rio-grandinas ou não, que, em suas
atividades cotidianas, trabalharam e ajudaram a construir a história da cidade de Rio Grande.
(CCSM/ FM)
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CFAOC recebe visita de comitiva da
Procuradoria Especial da Marinha

Diretor da Procuradoria Especial da Marinha
realiza palestra no CIAW

(CCSM/ FM)

Vice-Almirante Savio durante a palestra

Os alunos do 1º Curso do
Serviço Militar Voluntário, das especialidades de inspetores e vistoriadores navais, que está em andamento no Centro de Instrução
Almirante Wandenkolk (CIAW),
assistiram, no dia 23 de março, a
uma palestra, ministrada pelo Diretor da Procuradoria Especial da
Marinha (PEM), Vice-Almirante,
da reserva remunerada, Domingos
Savio Almeida Nogueira. A apresentação foi complementada pela

Assessora Técnica da PEM, Capitão-Tenente Larrúbia da Silva Freitas.
O Vice-Almirante Savio
fez um breve histórico da PEM e
explicou aos alunos sobre a missão estratégica da organização militar. A Capitão Tenente Larrúbia
detalhou para os futuros inspetores e vistoriadores navais as etapas da elaboração de um inquérito
sobre acidentes e fatos da navegação, alicerce fundamental para os
cargos que exercerão em breve.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

rinha do Brasil na Amazônia Ocidental”, seguida das palestras do
Diretor e Procuradores da PEM.
A palestra da PEM abordou
a natureza jurídica da Procuradoria, incluindo sua missão; uma síntese da Lei, que rege o órgão; seu
organograma; as atividades diárias
dos procuradores especiais; o fluxo dos inquéritos administrativos,
desde a elaboração dos mesmos
nas capitanias, delegacias e agências, até ao julgamento do processo
no Tribunal Marítimo; a "produção
da PEM", em termos do número de
processos de todos os tipos; registro
de embarcações; e o registro especial brasileiro, que somam, anualmente, cerca de 4.600 processos.
Os procuradores especiais
discorreram, ainda, sobre as etapas
de elaboração de um inquérito e
apresentaram os aspectos mais importantes envolvidos na coleta de
provas, que deverão ser buscadas
no decorrer do mesmo (testemunhal, documental e pericial); observações sobre a confecção do relatório do encarregado do inquérito;
as discrepâncias observadas pela
PEM na elaboração desses inquéritos, decorrentes de longo tempo
de observação e análise dos mesmos recebidos pelo órgão de todo o
País; e algumas estatísticas de acidentes e fatos da navegação na área
do Comando do 9º Distrito Naval.

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Nos dias 20 e 21 de março, o Diretor da Procuradoria Especial da Marinha (PEM), Vice-Almirante, da reserva, Domingos
Savio Almeida Nogueira, e seus
procuradores especiais visitaram
a Capitania Fluvial da Amazônia
Ocidental (CFAOC). A visita ocorreu em cumprimento a uma política
de aproximação dos procuradores
aos agentes das Capitanias, Delegacias e Agências Fluviais, que trabalham na elaboração dos inquéritos
administrativos e no setor de inscrição e registro de embarcações,
a fim de aprimorar os serviços,
que competem à PEM deliberar.
O propósito da visita, realizada pela primeira vez na área de jurisdição da CFAOC, foi promover o
conhecimento pessoal entre os procuradores especiais e agentes das
Capitanias, que se dedicam à perícia
e à elaboração dos inquéritos administrativos, para que a PEM exerça
o papel de órgão consultivo, previsto em suas tarefas estabelecidas
na Lei da PEM, Lei nº 7642/1987,
bem como de levar, ao conhecimento dos agentes, um breve resumo dos processos analisados pela
PEM, uniformizando procedimentos quanto aos pontos abordados.
Durante esse período, o
Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante Luís Antônio
Rodrigues Hecht, apresentou a
palestra sobre a “Atuação da Ma-

Comandante do CIAW e palestrantes

Orcowal

Organização Contábil Walmar Ltda
Rua da Lapa, 120/ sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro – RJ
Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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Ministro Jungmann realiza palestra para alunos da
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército
Foto: Divulgação ECEME

Foto: CCSM

Na chegada à ECEME, o Ministro da Defesa foi recebido pelo Comandante da Escola, General
Richard Fernandez Nunes

Contra-Almirante Sergio Fernando de Amaral Chaves Jr assume como Comte da FTM-UNIFIL

Na manhã de 27 de fevereiro, foi realizada a cerimônia de
transmissão de cargo de Comandante da Força-Tarefa Marítima da
Força Interina das Nações Unidas
no Líbano (FTM-UNIFIL), no cais
do porto de Beirute, no Líbano. Na
ocasião, o Contra-Almirante Sergio Fernando de Amaral Chaves
Junior recebeu o cargo do Contra-Almirante Claudio Henrique Mello
de Almeida, que esteve à frente
da FTM pelo período de um ano.
A cerimônia foi presidida
pelo Force Commander da UNIFIL,
General de Divisão Michael Beary,
do Exército Irlandês e contou com a
presença do Embaixador do Brasil
no Líbano, Jorge Kadri; do Comandante de Operações Navais, Almirante de Esquadra Sergio Roberto
Fernandes dos Santos; do Chefe de
Logística do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante de Esquadra Leonardo Puntel;
e do Comandante da Marinha do
Líbano, Contra-Almirante Majed

Alwan; bem como diversas personalidades civis e militares locais
e de países integrantes da missão.
Sob o Comando da Marinha Brasileira desde fevereiro de
2011, a FTM-UNIFIL possui um
Estado-Maior multinacional e sete
navios, de seis diferentes nacionalidades: Alemanha, Brasil, Bangladesh, Grécia, Indonésia e Turquia.
A FTM-UNIFIL foi criada em 15 de outubro de 2006, em
atendimento à Resolução 1701 do
Conselho de Segurança das Nações
Unidas, por solicitação do governo
libanês, tendo a peculiaridade de
ser a única Força-Tarefa Marítima
componente de uma missão de paz.
O objetivo é a execução de Operações de Interdição Marítima, a fim
de prevenir a entrada, por via marítima, de armas não autorizadas em
território libanês e apoiar a qualificação dos militares daquela Marinha,
contribuindo, assim, para a estabilidade na região do Oriente Médio.
(CCSM/ FM)

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, dedicou a manhã de 10
de março, para uma palestra aos
alunos da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército (ECEME), na Praia Vermelha, Rio de
Janeiro. Durante quase uma hora,
Jungmann traçou o cenário da defesa e abordou também as questões da segurança, bem como a
inserção no cenário internacional.
Jungmann iniciou a palestra lembrando que essa era a segunda ida ao Rio de Janeiro. Na
segunda-feira, o ministro realizou
uma palestra para alunos do Curso Superior de Defesa, na Escola
Superior de Guerra (ESG). “Aqui
é o meu posto e aqui devo estar para dividir essa manhã com
os senhores e senhoras”, disse.
Ele, então, comentou sobre
as ações de Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), cuja última operação se deu no Espírito Santo em
função do motim de policiais militares daquele estado. Em seguida,
Jungmann contou sobre a situação
do Brasil no cenário internacional. “Costumo dizer que o Brasil
recebeu o bônus da providência.
Nós não temos litígios fronteiriços”, falou ao explicar que o país
não tem qualquer tipo de inimigo.

Segundo o ministro, o país
tem alguns desafios, sendo que o
maior deles é o crime transfronteiriço, como tráfico de drogas,
seres humanos e armas. E a expansão de grupos criminosos, com
o PCC e o Comando Vermelho.
“A inserção do Brasil no
cenário internacional e a ocupação, pelo Brasil, do lugar a que
o país se destina no concerto das
nações não demanda intervencionismo, belicismo ou desrespeito
ao direito internacional”, destacou.
ECEME
Fundada em 1905, a ECEME é um dos mais tradicionais estabelecimentos de ensino do Brasil.
A escola tem como missão preparar
oficiais superiores do Exército para
o exercício de funções de Estado-Maior, comando, chefia, direção
e assessoramento aos mais elevados escalões da força terrestre.
Participaram da assistência
267 oficiais alunos e aproximadamente 60 oficiais instrutores, sendo
18 oficiais estrangeiros provenientes da Argentina, Camarões, Chile,
China, Colômbia, República da Coreia, Equador, Espanha, Estados unidos, Guatemala, México, Paquistão,
Peru, Paraguai, Portugal e Suriname.
(MD ASCOM/ FM)
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Incorporação dos novos recrutas no Comando Militar do Leste
Foto: CCOMSEX

O mês de março é marcado por solenidades de incorporação em todo o Brasil. No âmbito do Comando Militar do Leste
(CML), algumas das cerimônias
que marcaram a vida dos novos
recrutas podem ser vistas aqui.
1º Batalhão de Guardas
No Rio de Janeiro (RJ),
em 03 de março, o 1º Batalhão de
Guardas realizou a formatura de
incorporação do contingente de
2017, com a participação dos familiares dos recém-incorporados.
1º Batalhão de Engenharia
de Combate (Escola)
Ainda no Rio de janeiro,
em 02 de março, no 1º Batalhão de
Engenharia de Combate (Escola),
ocorreu a solenidade de incorporação de 141 jovens soldados do efetivo variável. A formatura constou
de abertura simbólica do portão da
Unidade pelo mais jovem incorporado e recepção aos novos militares,
proporcionando aos convidados a
oportunidade de conhecer o tradicional Batalhão Vilagran Cabrita.
4º Batalhão de Engenharia
de Combate
Em Itajubá (MG), no dia
03 de março, o 4º BE Cmb, “Bata-

Leve

32º Batalhão de Infantaria

Em Petrópolis (RJ), no dia
03 de março, o 32º BIL, Batalhão
Dom Pedro II, realizou a solenidade de incorporação de 133 recrutas para prestarem o serviço
militar inicial. A solenidade foi
marcada pela expressiva participação dos familiares dos conscritos.
1º Batalhão de Polícia do

1º Esquadrão de Cavalaria Leve (Aeromóvel)
Na Cidade de Valença (RJ),
no dia 03 de março, o 1º Esquadrão
de Cavalaria Leve (Aeromóvel),
“Esquadrão Tenente Amaro”, realizou a solenidade de incorporação
dos novos soldados do contingente
de 2017. A cerimônia iniciou-se com
a entrada dos conscritos pelo Portão
das Armas, durante a qual o mais
novo dos incorporados recebeu, das
mãos do Comandante do Esquadrão, a lança com a insígnia da Unidade. Em seguida, ocorreu palestra
direcionada aos familiares, visita ao
alojamento e, por fim, procedeu-se a
solenidade militar de incorporação.
O evento contou com a presença de
várias autoridades civis e militares.
4º Grupo de Artilharia
Antiaérea
No dia 03 de março, em Sete
Lagoas (MG), realizou-se, no 4º
GAAAe, a cerimônia de incorporação dos novos recrutas para o ano de
2017. Com a presença marcante de
familiares e amigos, os novos soldados demonstraram vibração, entusiasmo e energia em sua primeira
atividade militar, que contou com
culto ecumênico, seguido da solenidade de entrada dos portões e formatura com todo o efetivo da Unidade.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Exército
No Rio de Janeiro (RJ), no
dia 03 de março, no 1° Batalhão de
Polícia do Exército, ocorreu a solenidade de incorporação dos soldados do efetivo variável de 2017. A
cerimônia contou com a presença
de familiares, amigos e convidados. Os novos soldados realizaram
a entrada simbólica pelo portão
principal da organização militar.
Após a solenidade, os recém-incorporados e seus familiares visitaram
o Espaço Cultural Museu Marechal Zenóbio da Costa e conheceram as instalações do Batalhão.
Bateria de Comando e Serviços da Fortaleza de São João
No Rio de Janeiro (RJ), a Bateria
lhão Pontoneiros da Mantiqueira”, de Comando e Serviços da Fortarealizou a cerimônia de incorpora- leza de São João, no dia 02 março,
ção dos novos recrutas de 2017. A realizou a formatura de incorposolenidade contou com a presença ração de 147 novos recrutas que
de autoridades civis, militares, ex- prestarão o serviço militar inicial.
-integrantes, famílias e amigos dos
9ª Bateria de Artilharia
novos recrutas. Foram incorporados
às fileiras do Exército cerca de 192 Antiaérea (Escola)
Em Macaé (RJ), no dia
novos soldados, que passarão pelo
treinamento básico e adestramen- 02 de março, a 9ª Bateria de Artito durante os próximos 12 meses. lharia Antiaérea (Escola) incorporou o contingente de recrutas,
55º Batalhão de Infantaria em solenidade marcada por uma
Em Montes Claros (MG), formatura, com a presença de fano dia 03 de março, o 55º Bata- miliares, que receberam orienlhão de Infantaria, “Batalhão Dio- tações sobre o serviço militar.
nísio Cerqueira”, incorporou às
fileiras do Exército 160 (cento e
sessenta) jovens do Efetivo Variável de 2017. A solenidade contou
com a participação de familiares e
amigos dos recém-incorporados.
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Novos recrutas são incorporados no Comando Militar do Oeste
Foto: CCOMSEX

13ª Brigada de Infantaria
Motorizada
Em Cuiabá (MT), no dia
03 de março, aconteceu, na 13ª
Bda Inf Mtz, a formatura de incorporação do efetivo variável de
2017 da Companhia de Comando
da Brigada, do 13º Pelotão de Polícia do Exército e do 13º Pelotão
de Comunicações, com a presença
de familiares e convidados. A solenidade foi presidida pelo Comandante da 13ª Brigada de Infantaria
Motorizada, General de Brigada
Luiz Fernando Estorilho Baganha.

9º Batalhão de Engenharia
de Combate
Em Aquidauana (MS), no

47° Batalhão de Infantaria
Em Coxim (MS), o 47° BI
realizou, em 03 de março, a cerimônia de incorporação às fileiras do
Exército de 180 jovens cidadãos dos
municípios de Coxim, São Gabriel
do Oeste e Rio Verde, todos do Estado do Mato Grosso do Sul. A cerimônia contou com a presença dos
prefeitos das cidades citadas, além
de representantes dos órgãos de segurança pública e autoridades eclesiásticas, bem como de familiares
dos soldados recém-incorporados.
44º Batalhão de Infantaria
Motorizado
Em Cuiabá (MT), no dia 03
de março, o 44º BI Mtz realizou a
solenidade de incorporação do efetivo de 238 soldados selecionados

58º Batalhão de Infantaria
Motorizado
Em Aragarças (GO), no dia
03 de março, foi realizada a solenidade de incorporação de 156 novos soldados do 58º BI Mtz, com
a presença de autoridades civis
e militares da Região do Vale do
Araguaia. O Comandante e integrantes do Batalhão parabenizaram os jovens selecionados para
prestarem o serviço militar, desejando-lhes felicidade e sucesso
nos objetivos a serem alcançados.

Armas no 18º GAC, solenidade que
marcou os recrutas, os quais passaram a cumprir o serviço militar
obrigatório em 1º de março. Além
das autoridades civis e militares,
o evento contou com a presença,
também, de familiares e amigos
dos soldados recém-incorporados.

Hospital Militar de Área
de Campo Grande
Na Capital do Mato Grosso do Sul, na segunda-feira, 06 de
março, o Hospital Militar de Área
de Campo Grande deu as boas-vindas aos novos recrutas, que, a
partir dessa data, passaram a fazer
parte da "Família HMil". Na ocasião, o Diretor da organização militar de saúde ressaltou o respeito
que o exército Brasileiro possui
28º Batalhão Logístico
Em Dourados (MS), o dia perante a sociedade e destacou as
03 de março foi marcado, no 28º B virtudes militares que todos irão
Log, pela formatura de incorpora- praticar a partir daquele momento.
ção do efetivo variável, composto
20º Regimento de Cavalapor 165 jovens dos municípios de
ria
Blindado
Dourados, Itaporã, Laguna CaraEm Campo Grande (MS),
pã, Nova Andradina, Rio Brilhante,
no
dia
03 de março, o 20º RCB
Fátima do Sul, Caarapó, Culturama, Porto Vilma, Amandina, Piqui- realizou a solenidade de incorpori e Presidente Epitácio, todos do ração dos soldados do efetivo vaEstado do Mato Grosso do Sul. O riável. O evento teve início com a
novo contingente realizará o Curso entrada dos jovens pelo Portão das
de Formação de Soldados no Cen- Armas, trajando roupas civis, simtro de Formação de Reservistas. bolizando o ingresso às fileiras do
Exército Brasileiro. Posteriormen18º Grupo de Artilharia de te, os novos soldados participaram
da primeira formatura com o uniCampanha
No dia 03 de março, a cida- forme camuflado, ocasião em que
de de Rondonópolis (MT) acompa- foram recepcionados pelos demais
nhou os 195 jovens que fizeram a integrantes do Regimento e por um
tradicional entrada pelo Portão das expressivo número de familiares.

(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

18ª Brigada de Infantaria
de Fronteira
Em Corumbá (MS), 02 de
março, a Companhia de Comando da 18ª Brigada de Infantaria de
Fronteira e a 18ª Companhia de
Comunicações de Fronteira realizaram a solenidade de incorporação do efetivo variável 2017, com a
presença dos familiares dos recém-incorporados. A primeira atividade
marcou a entrada, simbolicamente,
ainda em trajes civis, dos 60 novos
recrutas, enquanto a segunda oficializou o ato de incorporação de cinco
jovens às fileiras do Exército Brasileiro. No total, este ano, foram incorporados 65 soldados na Brigada.

dia 04 de março, o 9º BE Cmb realizou a formatura de incorporação do
efetivo variável da Turma de 2017.
A passagem solene pelo portão da
Unidade e a formatura foram prestigiadas pelos prefeitos das cidades
de Aquidauana e de Anastácio, e
por familiares dos novos recrutas.
Após a passagem pelo portão, foi realizada reunião com os
pais dos recrutas, com a finalidade
de dar conhecimento sobre o transcorrer do ano de instrução e falar da
importância do momento que esses
jovens estão vivendo, proporcionando a confiança dos familiares.

para prestarem o serviço militar
inicial neste ano. A solenidade contou com a presença de familiares
e de amigos dos novos soldados.
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Cooperação Militar Brasileira no Paraguai participa
de diversas atividades institucionais
Foto: CCOMSEX

Visita Oficial do Comandante do Exército Paraguaio
No dia 22 de fevereiro,
ocorreu a primeira visita oficial do
Comandante do Exército Paraguaio,
General de Divisão Juan Jose Casaccia Furiasse, à Cooperação Militar Brasileira no Paraguai (CMBP).
O Gen Casaccia esteve acompanhado de Oficiais-Generais e Comandantes do Exército Paraguaio.
Visita à Escuela de Educación Física de Las Fuerzas Armadas (EDEFISFA)
No dia 24 de fevereiro, o

Adido de Defesa e do Exército
(ADIDEFEX) e Chefe da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai (CMBP), e os assessores
militares da CMBP fizeram visita
institucional à Escuela de Educación Física de Las Fuerzas Armadas (EDEFISFA). A comitiva foi
recepcionada pelo Comandante
da EDEFISFA, Coronel Faustino
Eleuterio Barrios Cartaman, e pelo
corpo docente e discente da Escola.
A Instituição conta com um
instrutor e um monitor de Educação Física do Exército Brasileiro,
os quais ministrarão, ao longo do

corrente ano, as matérias de Futebol, Vôlei e Fisiologia do Exercício.
Na ocasião, foi destacada a presença
do Exército Brasileiro em terras guaranis há 75 anos, cumprindo atividades de cooperação militar com fins
científicos, culturais, tecnológicos
e de aperfeiçoamento profissional.

Foto: CCOMSEX

Visita à Brigada Aerotransportada ¨Silvio Pettirossi¨
No dia 23 de fevereiro, integrantes da CMBP visitaram a
Brigada Aerotransportada “Silvio
Pettirossi” (BAT), Grande Unidade subordinada à Força Aérea
Paraguaia, responsável pela formação, adestramento e emprego
de paraquedistas militares do Paraguai. A jornada contou com apresentações institucionais da BAT e
do Adido de Defesa e do Exército
(ADIDEFEX) e Chefe da CMBP,
seguidas de visita às instalações.
O evento teve como objetivos apresentar as atividades realizadas pela Brigada Aerotransportada
e pelos instrutores de paraquedismo brasileiros à disposição daquela
Grande Unidade, bem como estreitar laços de cooperação, integração
e amizade entre militares dos dois
países. A comitiva foi recepcionada
pelo Comandante da Brigada Aerotransportada, Coronel Jorge Antonio
Orue Roa, e por oficiais da Brigada.
Destaca-se que a Cooperação Militar Brasileira no Paraguai iniciou suas atividades naquela Nação Amiga em 1996 e
é herdeira da antiga Missão Militar Brasileira de Instrução no
Paraguai (MMBIP), que funcionou no período de 1942 a 1994.
Além de realizar a cooperação militar com fins científicos, culturais, tecnológicos e
de aperfeiçoamento profissional
junto ao Exército do Paraguai,
tem por objetivo, em um contexto mais amplo, contribuir como
instrumento de diplomacia para a
aproximação entre os dois países.
(CCOMSEX/ FM)
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Ministro do Planejamento garante manutenção
do cronograma dos projetos estratégicos

Mulheres no Comando

CGABEG para garantir o bem estar
dessas pessoas”, afirmou a Coronel
que foi designada para o Hospital
de Força Aérea do Galeão (HFAG).
A nova diretora ingressou
na FAB em 1990 e foi promovida ao
atual posto em agosto de 2014. Médica especialista em Anestesiologia
com Pós-Graduação em Desenvolvimento Gerencial Avançado na
Gestão de Serviços de Saúde, além
de integrar o corpo clínico do Hospital de Aeronáutica de São Paulo
(HASP) e do Hospital de Aeronáutica dos Afonsos (HAAF), dedicou-se
por 10 anos ao HFAG. “Espero continuar o excelente trabalho da gestão anterior e me sinto realizada e
estimulada ao receber este novo desafio em minha carreira”, declarou.
Mulheres no comando
Atualmente na FAB três
mulheres são comandantes de unidades. Além da Coronel Eliane
na CGABEG, a Coronel dentista
Glauce Amaral Pinto Rubim tornou-se diretora da Odontoclínica
de Aeronáutica Santos Dumont
(OASD), também em fevereiro. E no ano passado, a Coronel
Médica Katia Mello e Alvim assumiu a direção do Instituto de
Medicina Aeroespacial (IMAE).
(CECOMSAER/ FM)

Foto: CECOMSAER

Foto: CECOMSAER

O dia 02 de fevereiro de
2017 ficou marcado como a data de
mais uma conquista das mulheres na
Força Aérea Brasileira (FAB). Pela
primeira vez na história da instituição, uma mulher passou o comando
de uma unidade para outra mulher.
A Coronel Médica Carla
Lyrio Martins, primeira mulher a
dirigir uma organização militar na
FAB, passou o cargo de diretora da
Casa Gerontológica de Aeronáutica
Brigadeiro Eduardo Gomes (CGABEG), no Rio de Janeiro, para a Coronel Médica Eliane de Melo Perez.
“É uma honra participar
desse momento em que se realiza a primeira passagem de direção
entre duas mulheres; a CGABEG
é um orgulho para a Força e para
o Sistema de Saúde, e a Coronel
Carla conseguiu, com competência e eficiência, elevar a qualidade
dos serviços prestados”, ressaltou
o Major-Brigadeiro Médico Armando Celente Soares, Diretor de
Saúde da Aeronáutica, que presidiu o ato de passagem durante a
cerimônia de transmissão de cargo.
A Coronel Carla permaneceu dois anos no comando da casa
gerontológica. “Idosos serão um
grande desafio para a sociedade e é
muito importante ter espaços como a

As novas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), KC-390
e Gripen NG - que estão em fase de
desenvolvimento - foram os principais assuntos discutidos entre o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz
Rossato, e o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
(MPDG), Dyogo Oliveira. Na reunião, que aconteceu no dia 08 de
março, em Brasília, também foram
debatidos temas como orçamento e iniciativas de corte de gastos.
O Tenente-Brigadeiro Rossato destacou o desenvolvimento das aeronaves KC-390, o novo
cargueiro que está fase de testes
e é fabricado conjuntamente pela
Embraer; além do Gripen NG – o
futuro caça, projeto desenvolvido
em parceria com a empresa sueca
SAAB. “Esses dois aviões são fundamentais para o futuro da FAB”,
pontuou o oficial-general. Segundo o Comandante, o cargueiro tem
a primeira entrega prevista para
o ano que vem; já a chegada do
Gripen está agendada para 2019.

O ministro Dyogo Oliveira reconheceu a importância dos
projetos para a defesa do País e
garantiu a continuidade dos projetos estratégicos. “Nós teremos um
contingenciamento (de verbas) do
governo federal em breve, mas estamos fazendo um grande esforço
para que não haja prejuízo ao cronograma desses dois projetos que são
muito importantes”, acrescentou.
O Comandante da Aeronáutica apresentou ao ministro ações de
reestruturação que estão sendo implementadas na Força, como economia de recursos, redução do efetivo
e concentração de meios aéreos.
“A Aeronáutica tem feito
um esforço muito grande de contenção de despesas e racionalização
dos custos. Isso é muito importante porque nós estamos vivendo um
momento no país em que a expansão orçamentária está muito limitada e é preciso que todos os órgãos
do governo participem desse processo, e a Aeronáutica tem feito isso
muito bem”, elogiou o ministro.
(CECOMSAER/ FM)

Saiba mais sobre a FAB
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Novo Consultor Jurídico-Adjunto
do Comando da Aeronáutica é apresentado

Nos EUA, Comandante da Aeronáutica trata
de capacitação no setor estratégico

na mesma função até o momento.
"O meu caminho foi trilhado com lealdade, honestidade,
respeito à hierarquia e, sobretudo,
responsabilidade no trato da coisa
pública, procurando ajudar à Administração a alcançar seus objetivos,
sem fugir da legalidade", resumiu.
Durante a cerimônia, ela recebeu das mãos do Comandante da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Nivaldo Luiz Rossato, a Medalha-Prêmio “Força Aérea Brasileira”,
por seus estudos sobre temas técnico-profissionais de interesse da FAB.
"A gestão da doutora Jurema à frente da Consultoria Jurídica da Aeronáutica forneceu a
segurança jurídica em uma vasta
quantidade de processos, desde a
fundamentação dos projetos capitaneados por este Comando até a
efetiva implementação de tais ações
na Força Aérea Brasileira", explicou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
COJAER
A Consultoria Jurídica da
Aeronáutica (COJAER) foi criada juntamente com o Ministério
da Aeronáutica, em 1941, e com a
transformação do Ministério em
Comando, em 1999, passou a vincular-se à Consultoria Jurídica do
Ministério da Defesa. A COJAER
é a organização responsável por
coordenar e supervisionar os trabalhos afetos às assessorias jurídicas
das organizações do COMAER,
provendo o assessoramento direto ao Comando da Aeronáutica.
(CECOMSAER/ FM)
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A Força Aérea Brasileira
(FAB) apresentou, no dia 15 de março, o novo Consultor Jurídico-Adjunto do Comando da Aeronáutica
(COMAER). O doutor Romilson de
Almeida Volotão substitui a doutora Jurema Santos Rozsanyi Nunes.
A cerimônia foi realizada no salão
nobre do COMAER na Esplanada
dos Ministérios, em Brasília (DF),
e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares.
Romilson Volotão é Mestre em Direito da Regulação pela
Fundação Getúlio Vargas do Rio
de Janeiro e, entre as diversas funções que exerceu, foi Consultor Jurídico da União no Estado do Rio
de Janeiro, Membro Efetivo da 4ª
Câmara Regional de Uniformização de Entendimentos da Advocacia Geral da União, no Distrito
Federal, e Assessor junto ao Estado-Maior da Armada, em Brasília.
"As minhas expectativas
são as melhores possíveis. Eu considero um desafio trabalhar com
os projetos estratégicos da Aeronáutica e estarei aqui sempre disposto ao maior comprometimento
para desenvolver o assessoramento jurídico necessário à execução
das importantes políticas públicas
da Força Aérea Brasileira", ressaltou o novo consultor jurídico.
Já a doutora Jurema Nunes
ingressou no serviço público, por
concurso, em 1984, como assistente
jurídico e assumiu o cargo de Consultora Jurídica-Adjunta ao COMAER
em outubro de 2003, permanecendo

Ao prosseguir sua agenda
oficial nos Estados Unidos da América, o Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo
Luiz Rossato, visitou em 29 de março, o Colégio Interamericano de Defesa. A instituição de ensino capacita civis e militares aos altos estudos
estratégicos de Defesa e possui uma
relevante representação brasileira
entre alunos de 17 países. Durante
a visita, o Comandante ministrou
aula sobre os projetos estratégicos
da Força Aérea Brasileira (FAB).
Na mesma data, foi realizada uma audiência com os diretores

do William J Perry Center (outra
instituição de ensino em defesa e
segurança), em que o Tenente-Brigadeiro Rossato tratou de parcerias
com o objetivo de propiciar a melhor
capacitação no setor estratégico.
Os dois compromissos tiveram o objetivo de alavancar a capacitação de membros do governo e
instituições de pesquisas brasileiras
na área de defesa e altos estudos.
"A melhor maneira de desenvolver uma organização é por meio
do ensino e da pesquisa. Esse é um
objetivo estratégico da Força Aérea
Brasileira", destacou o Comandante.

(CECOMSAER/ FM)

AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS
Força

Aeronáutica

Curso
Estágio de Adaptação de Oficiais
Engenheiros da
Aeronáutica EAOEAR

Pré- requisito

Vagas

Taxa

Período

Nível Superior Engenharia

20

R$ 120,00

20/02 até
21/03/2017

Aeronáutica

Curso de Adaptação de Farmacêuticos da Aeronáutica - CAFAR

Nível Superior Farmácia

4

R$ 120,00

20/02 até
21/03/2017

Aeronáutica

Curso de Adaptação 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

Curso de Formação de Soldados
Fuzileiros Navais
(C-FSD-FN)- Turmas I e II 2018

Nível Médio

1300

R$ 20,00

02/03 até
30/03/2017

Maiores informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br e www.concursosmilitares.com.br
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DECEA, CISCEA e FREQUENTIS recebem prêmio de tecnologia em congresso internacional
Foto: CECOMSAER

disse Hannu Juurakko, Vice-Pre- tados em relação à instabilidade
sidente ATM Civil da Frequentis. QoS (Quality of Service) da infraestrutura de telecomunicações é o
Solução ATN-BR
cenário de degradação (brownout)
A solução ATN-BR é uma dos níveis de serviço dentro da rede.
rede de tráfego aéreo de nova ge"Ao implementar uma rede
ração que representa uma signifi- Frequentis ATM-grade com capacicativa contribuição para a melho- dades de rede definidas por software
ria da segurança operacional e da (SDN), esperamos melhorar subscapacidade do Sistema de Controle tancialmente a forma como lidamos
do Espaço Aéreo Brasileiro (SIS- com estes cenários de degradação
CEAB). Batizada de Vital Sphere, no futuro, conseguindo, assim, uma
tem, entre várias funcionalidades, alta disponibilidade e segurança
a capacidade de perceber as de- melhorada para os nossos sistemas
mandas das aplicações operacio- ATM e Controle do Tráfego Aénais, em tempo real, e mudar a rede reo (ATC), de forma transparenO Departamento de Con- frente de provedores de serviço de para atender os requisitos de qualite para usuários finais", ressaltou.
trole do Espaço Aéreo (DECEA), navegação aérea consagrados, tais dade de serviço de comunicações.
A CISCEA, que é respona Comissão de Implantação do Sis- como a FAA (Federal Aviation AdProporciona, também, uma sável pelo desenvolvimento e imtema de Controle do Espaço Aéreo ministration) e a EUROCONTROL tecnologia de rede de Gerenciaplantação de sistemas de controle
(CISCEA) e a empresa Frequentis (European Organization for the Sa- mento de Tráfego Aéreo (ATM)
do espaço Aéreo, está realizando,
receberam, conjuntamente, o prê- fety of Air Navigation)”, afirmou. abrangente, com suporte de altos
junto com a Frequentis, a implanmio IHS Jane´s Air Traffic Control
níveis de disponibilidade, flexibi- tação desta solução nos Centros
Awards, durante o Congresso MunPrêmio
lidade operacional e escalabilidade Integrados de Defesa e Controle do
dial de Gerenciamento do TráfeDesde 2001, o evento pre- para atender às atuais e futuras deEspaço Aéreo (CINDACTAs 2 e 3).
go Aéreo (World ATM Congress). mia anualmente as mais destacadas mandas da gestão do tráfego aéreo
"A CISCEA tem buscado,
O evento foi realizado no dia 07 iniciativas, cujos resultados agre- brasileiro, contemplando ainda o
nas suas implantações, incentivar
de março, em Madri, na Espanha. garam maior eficácia para a ativi- benefício adicional de redução do
soluções que tragam a médio e
A solução tecnológica de dade do Controle do Espaço Aé- custo de operação das redes de lonlongo prazo economia de escala. A
rede de comunicações operacional reo ao longo do período. Projetos ga distância (WAN) do SISCEAB.
solução para o ATN-Br materializa
ATN-BR (Rede de Telecomunica- das mais diversas organizações do
"Esta premiação sacramen- esta busca com a economia no uso
ções Aeronáuticas do Sistema de controle aéreo são submetidos ao ta um trabalho de alta especialidas comunicações, suportando asControle do Espaço Aéreo Brasilei- crivo de uma mesa julgadora com- dade da nossa equipe técnica na
sim a alta taxa de crescimento do
ro - NextGen ATN-Brazil – First de- posta por representantes da Organi- CISCEA", disse o Tenente-Coronúmero de passageiros por ano, o
ployed SDN in ATM) foi a vencedora zação dos Serviços de Navegação nel Engenheiro Marcos Aurélio
qual no ano passado chegou a 102
na categoria Inovação e Tecnologia. Aérea Civil (CANSO – Civil Air Valença Belchior, líder da equimilhões de passageiros. Estamos
Para o Chefe da Divisão Navigation Services Organisation), pe desse projeto na CISCEA.
muito felizes com esta premiação,
Técnica da CISCEA, Tenente- da EUROCONTROL, da FAA, da
O Diretor-Geral do DE- pois sinaliza que estamos no cami-Coronel Engenheiro André Edu- IATA (Associação Internacional do CEA, Tenente-Brigadeiro do Ar
nho correto", declarou o presidenardo Jansen, a excelência da solu- Transporte Aéreo), dentre outras. Carlos Vuyk de Aquino, explica
te da CISCEA, Major-Brigadeiro
ção desenvolvida pela Frequentis
O IHS Jane´s ATC Awards que um dos desafios atuais enfrendo Ar Sérgio Roberto de Almeida.
foi uma resposta à total dedicação é reconhecido hoje como a mais
(CECOMSAER/ FM)
do time da CISCEA, tanto na ela- significativa premiação relacioboração quanto na fiscalização dos nada à atividade no mundo. As
requisitos definidos para a mo- seis categorias incluem prêmios
dernização da rede operacional. de Meio Ambiente, Tecnologia
“A visão de futuro de nos- Habilitável, Pista, Prestação de
sa equipe técnica tornou o produto Serviços, Inovação e Tecnologia.
da Frequentis revolucionário e ex"Estamos muito orgulhosos
tremamente competitivo em nível de ganhar este fantástico prêmio
mundial. Não tenho dúvidas ao junto com a nossa cliente CISCEA
dizer que, em termos de tecnolo- e esperamos continuar a implegia aplicada às redes de Controle mentar futuras redes ATM basede Tráfego Aéreo, estamos hoje à adas em IP (Internet Protocol)",

Foto: CECOMSAER

