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Presidente Temer e Ministro Jungmann participam
da comemoração do Dia do Exército em Brasília

Presidente Temer recebe no Palácio do Planalto
oficiais generais recém-promovidos

O Comandante do Exército, General Villas Bôas, agradeceu a participação
das autoridades militares e civis

mônia teve a participação dos Comandantes da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do
Exército, General Eduardo Dias da
Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
Página 03
(MD ASCOM/ FM)

A comemoração do Dia do
Exército em 19 de abril, contou
com o Presidente Michel Temer e
o Ministro da Defesa, Raul Jungmann. Na cerimônia, em frente ao
Quartel-General do Exército (Forte
No Dia da Aviação de Caxias), foi entregue a Medalha da

Novo Adido de Defesa e de Aeronáutica
nos Estados Unidos e Canadá assume cargo

Foto:CECOMSAER

Foto: Tereza Sobreira/MD

(MD ASCOM/ FM)

Ordem do Mérito Militar (OMM)
a 252 personalidades civis e militares. A data marca a formação da
nacionalidade brasileira na Batalha dos Montes Guararapes, em
1648, e a origem da Força Terrestre.
(MD ASCOM/ FM)
Página 12
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Presidente Temer visita
no Rio de Janeiro
Caça, ministros visitam
a LAAD Defence
monumento a aviador
& Security 2017
brasileiro na Itália

O Presidente Michel Temer visitou a LAAD no dia 04 de
abril. Acompanhado pelo ministro Jungmann e a presidente do
BNDES, o Presidente Temer percorreu os corredores da feira, passando pelos estandes da Embraer,
onde recebeu uma pequena réplica do KC-390, e da Saab, empresa sueca que está desenvolvendo
a aeronave de caça Gripen NG.

Foto: Sgt Manfrim/MD

Foto: Sgt Manfrim/ASCOM MD

O Presidente Michel Temer,
e o Ministro da Defesa, Raul Jungmann, receberam, no dia 06 de abril,
no Palácio do Planalto, os cumprimentos de 61 oficiais generais,
recém-promovidos, da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica. A ceri-

No dia 22 de abril, foi comemorado o Dia da Aviação de Caça
- devido ao número recorde de missões realizadas durante a campanha
na Itália, na Segunda Guerra - o Ministro da Defesa, Raul Jungmann,
e o Ministro Chefe do Gabinete
de Segurança Institucional (GSI),
General de Exército Sergio Etchegoyen, visitaram o Monumento do
Tenente Cordeiro, que fica na cidade de Pianoro, no centro da Itália.
(CECOMSAER/ FM)
Página 23

O Brigadeiro do Ar Alcides
Teixeira Barbacovi é o novo Adido
de Defesa e Aeronáutico nos Estados Unidos e no Canadá. O oficial-general substitui o Major-Brigadeiro
do Ar Jefson Borges. A solenidade
de passagem de comando, realizada
no dia 31 de março, em Washing-

ton (DC), foi presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz
Rossato. Antes de assumir o cargo, o
Brigadeiro Barbacovi desempenhou
a função de Chefe da Subchefia de
Mobilização do Ministério da Defesa.
(CECOMSAER/ FM)
Página 23
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Secretário de Pessoal, Ensino,
Saúde e Desporto do Ministério
da Defesa, Tenente-Brigadeiro
do Ar, da reserva remunerada,
Ricardo Machado Vieira, contou
com a presença do Comandante
do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas, de oficiais generais do Almirantado, do Alto Comando do
Exército e da Aeronáutica, e demais autoridades civis e militares.
(CCSM/ FM)

Editor da Folha Militar comemora aniversário
com família de leitores

de transferência da FTM-UNIFIL
● Presidente da SOAMAR-Brasil,
Órson Feres, visita RPB-IMO e CNBE

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

No dia 31 de março, o
Hospital das Forças Armadas realizou a cerimônia de passagem
de comando do General de Divisão Lauro Luís Pires da Silva
para o General de Divisão Paulo
Sérgio Nogueira de Oliveira. Foi
realizada, também, a cerimônia
de inauguração do retrato do Comandante Logístico Sucedido,
General Lauro, com os cumprimentos de familiares e amigos.
O ato, conduzido pelo

Foto: FM
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Professora Simone Miranda, Igor Miranda, Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho,
professor Hamilton Miranda Júnior e Bianca Miranda

No dia 03 de abril, nosso editor comemorou seu aniversário junto com Igor Miranda e sua família na residência

de seus pais no bairro do Ingá.
Igor é neto do Coronel médico Hamilton Lopes de Miranda.

Schettine/ ESG 86
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Cerimônia de promoção dos novos
oficiais generais do Exército

(MD ASCOM/ FM)

e integrantes do Alto-Comando
do Exército de ontem e de hoje.
Essa cerimônia, em Brasília, marcou a entrega, aos mais novos generais da Força Terrestre, da
espada, réplica do sabre usado em
campo de batalha pelo Duque de Caxias, Patrono do Exército. Durante
a solenidade, os recém-promovidos
receberam o Bastão de Comando,
artefato de uso privativo aos oficiais-generais da ativa, confeccionado
em pau-brasil e que é símbolo perene da autoridade que representam.
No mesmo dia, no Palácio do Planalto, ocorreu outro
momento marcante que integrou
as celebrações alusivas à promoção. Os generais promovidos receberam as congratulações do
Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, em solenidade revestida de
grande simbolismo e significação.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

grandes dimensões e riquezas do
País, que precisam ser protegidas,
e por isso, a importância das Forças Armadas. “Não é apenas no
papel de guardiã de nossa soberania que as Forças Armadas dão
prova de pendor e preparo. Vemos
afirmar-se o valor dos militares
brasileiros também em ações de
apoio aos nossos compatriotas nos
mais variados rincões do território
nacional”, afirmou o presidente.
Ao concluir, ainda sobre o
valor das Forças Armadas, citou a
presença de militares no exterior, em
operações humanitárias, em missões
das Nações Unidas; no desenvolvimento científico e tecnológico do
nosso País. Nesse ponto, destacou a
participação das Forças, na 11ª edição da LAAD - a mais importante
feira sobre segurança e defesa da
América Latina, onde compareceu
em visita, ao lado do ministro Raul
Jungmann. “Pude constatar o avanço de nossa base industrial de defesa que transborda para outros setores da indústria brasileira”, disse.
Participaram da cerimônia
o Ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Antonio Imbassahy; o Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), General Sergio Etchegoyen;
o Secretário-geral do Ministério
da Defesa, General Joaquim Silva e Luna, além de autoridades
e assessores, civis e militares, da
Defesa e das Forças Armadas.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCSM

O Presidente da República, Michel Temer, e o Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, receberam, no dia 06 de abril, no Palácio
do Planalto, os cumprimentos de
61 oficiais generais, recém-promovidos, da Marinha, do Exército e
da Aeronáutica. A cerimônia teve
a participação dos Comandantes
da Marinha, Almirante Eduardo
Bacellar Leal Ferreira; do Exército, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
Em discurso, o Presidente Temer destacou que os generais
atingem um patamar de novas responsabilidades; que a carreira militar exige sacrifícios também dos familiares e que os militares atendem
ao chamado, à vocação ao dever.
“Devo registrar mais uma vez, já o
fiz em outras oportunidades, que as
Forças Armadas oferecem exemplo
vivo de competência profissional e
vocação para o serviço, chamado
que se aplica muito bem à vida militar, que a cada dia, atende ao chamado do dever”, destacou o presidente.
O presidente falou também
sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. “Como determina
a Constituição Federal, a defesa
da Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais, só essa afirmação
está a revelar a grandeza e a dimensão extraordinária da tarefa e
da missão que os senhores exercem no nosso país”, ressaltou.
Michel Temer lembrou das

O generalato é o ápice das
carreiras dos militares do Exército
Brasileiro, pertencentes às Armas,
Quadros ou Serviços com previsão
de promoções até esse posto. De
acordo com a legislação vigente,
podem chegar a esse patamar oficiais combatentes, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN); engenheiros do Instituto
Militar de Engenharia; e médicos
da Escola de Saúde do Exército. No
último dia 31 de março, 18 desses
militares alcançaram tal feito, sendo
promovidos a General de Brigada.
O posto de oficial-general é
revestido de peculiaridades e tradições compatíveis com a importância do mais alto círculo de oficiais
do Exército. No dia 06 de abril, o
legado foi mantido, em evento presidido pelo Ministro da Defesa,
com a presença do Comandante
do Exército, General de Exército
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,
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Ministro Jungmann anuncia medidas para incentivar a Base Industrial de Defesa na LAAD 2017
Foto: Tereza Sobreira/MD

Sobre a LAAD
A "LAAD Defence & Security" é Considerada a maior e mais
importante feira do setor na América Latina. De 04 até 07 de abril, recebeu 37 mil visitantes, de 80 países e 170 delegações. Mais de 600
marcas nacionais e estrangeiras expõem seus produtos no Riocentro.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira/MD

curso sobre os projetos estratégicos
das Forças Armadas como o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) e o Programa Nuclear
da Marinha (PNM); o Guarani e o Sistema de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON), do Exército, e o FX-2
Gripen e o KC-390, da Força Aérea.
"São fundamentais para assegurar a
capacidade das Forças Armadas de
cumprir sua missão constitucional
e defender as fronteiras, o território,
as águas jurisdicionais e o espaço
aéreo brasileiro", disse o ministro.
Mais tarde, em conversa com
jornalistas, o ministro Jungmann
detalhou alguns números do orçamento dos investimentos da pasta. A
previsão para este ano era de R$ 15
bilhões, porém R$ 9,6 bilhões foram contigenciados. Mas, a intenção é que ao longo do ano, a Defesa
consiga recuperar esses recursos.
Para o Sistema Integrado de
Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) foram disponibilizados,
para 2017, cerca de R$ 470 milhões,
sendo que 80% da primeira fase já
foram executados. A segunda fase
está em planejamento e deverá ser
ampliada para os estados de Mato
Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rondônia, além do projeto-piloto já implantado em Mato Grosso do Sul.
Ainda com relação ao SISFRON, o Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), da Presidência República,
Sérgio Etchegoyen, declarou que

Jungmann esteve em um evento de
boas-vindas às delegações estrangeiras à LAAD. Em discurso, o ministro
destacou a importância da feira para o
desenvolvimento econômico do País.
"A LAAD vai ser marcada
por bons negócios e a confraternização. Durante a feira teremos oportunidades de anunciar uma série de
medidas que irão incrementar este
segmento. Todas com foco na inovação e no fortalecimento da base industrial de defesa", afirmou Jungmann.

Foto: Tereza Sobreira/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, anunciou no dia 04 de
abril, durante a abertura da 11ª edição
da LAAD - a mais importante feira
sobre segurança e defesa da América
Latina - algumas medidas para incrementar a base industrial de defesa,
entre elas uma linha internacional de
crédito entre governos. "Criamos, em
conjunto com o Ministério da Fazenda e com o BNDES, nova linha internacional de crédito para financiar
países que queiram comprar os nossos produtos", adiantou Jungmann.
Ainda segundo o ministro, a
iniciativa vai proporcionar a criação
de novos empregos no Brasil, além de
permitir que a indústria brasileira passe
a integrar as cadeias globais de valor.
"Precisamos ousar e buscar
novos mercados e novas parcerias.
Ampliando as oportunidades no setor
de defesa expandiremos o produto, a
renda e geraremos empregos de alto
valor agregado, com salários mais
altos do que a média de remuneração
da economia", ressaltou Jungmann.
Outra medida anunciada é a
entrada do Ministério da Defesa (MD)
na Câmara de Comércio Exterior
(CAMEX), com a criação de um Grupo de Defesa dedicado aos assuntos do
setor. "Como plano de trabalho desse
Grupo, trataremos, em conjunto com
os demais Ministérios integrantes da
Camex, de temas como inteligência
e promoção comercial, financiamento e garantias", garantiu o ministro.
Jungmann falou em seu dis-

o País pretende compartilhar com
os países vizinhos o novo Sistema.
A intenção é começar a cooperação
com a Argentina. "Vamos compartilhar custos, produção, tecnologia e
resultados", completou Etchegoyen.
Sobre o Gripen, o ministro
disse que o novo caça da Força Aérea
Brasileira (FAB) não sofrerá cortes
porque os recursos foram garantidos durante a elaboração do contrato.
A mesma situação é do Satélite Geoestacionário de Defesa e
Comunicações Estratégicas (SGDC),
que está em fase de lançamento
e recursos praticamente liquidados, em torno de R$ 2,1 bilhões.
Com um orçamento de desenvolvimento e produção na ordem de R$ 5 bilhões, o cargueiro
KC-390 tem uma expectativa de exportações de US$ 1,5 bilhão ao ano.
No dia 03 de abril, o ministro
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Presidente do BNDES anuncia linha de crédito para exportação de produtos de defesa
Foto:CECOMSAER

e reabastecedor militar brasileiro,
KC-390, poderá ser o primeiro produto a utilizar a nova linha de financiamento. O potencial de exportação
do produto está estimado em U$$ 1,5
bilhão ao ano. A executiva confirmou que a necessidade de ter apoio
à exportação do produto foi fundamental para estabelecer essa linha.
O anúncio foi bem recebido
pela indústria. Segundo o presidente da Embraer Defesa e Segurança,
Jackson Schneider, “essa linha [de
financiamento] é fundamental”.
“Nós iríamos perder oportunidades

de venda. Agora nós chegamos ao
mercado com as mesmas condições
de nossos competidores”, avaliou.
Além do pedido de 28 aeronaves para a Força Aérea Brasileira,
a Embraer tem 32 cartas de intenção
de compra e está em conversação
com mais de dez países que manifestaram interesse no KC-390. O
produto foi apresentado em Farnboroungh, no Reino Unido, em 2016 e
deve participar nos próximos meses
da feira de Le Bourget, na França. As
duas feiras estão entre as mais importantes do segmento de aviação.
(CECOMSAER/ FM)

Linha pode alavancar vendas de KC-390 – O avião cargueiro

Foto:CECOMSAER

estabelecidos de taxas e valores
da linha de financiamento, pois de
acordo com a executiva cada caso
será avaliado particularmente, a
perspectiva inicial do banco é financiar um volume de U$$ 35 bilhões nos próximos 20 anos. “Vai
depender da demanda. Não temos
restrição de orçamento”, afirmou.
A presidente ressaltou ainda que os produtos de defesa não
estão sujeitos às regras da OMC
(Organização Mundial do Comércio). São exportações em que é
preciso igualar os produtos nacionais com as melhores condições
internacionais, por meio da equalização das taxas de juros, para
que os equipamentos tenham mais
condições de competitividade.
O apoio à exportação de
produtos de defesa foi um dos temas debatidos no ano passado durante seminário promovido pela
Secretaria de Economia e Finanças
da Aeronáutica com organismos
governamentais. Na ocasião, a arquitetura de financiamento do Gripen NG ao Brasil, em que a Agência de Fomento Sueca financiou
o valor total do sistema, foi citada
como um modelo a ser seguido.

Foto:CECOMSAER

O BNDES (Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico
e Social) e o Ministério da Defesa
anunciaram, no dia 04 de abril, na
LAAD, uma linha de financiamento para exportação de produtos de
defesa. A iniciativa inédita atende
as demandas de um setor da economia brasileira atualmente responsável por 3,75% do PIB e que movimenta em torno de U$$ 200 bilhões
por ano, além de gerar 30 mil empregos diretos e 130 mil indiretos.
“Significa dar competitividade aos produtos de defesa brasileiros em concorrências internacionais.
O mercado de venda de produtos de
defesa internacional é feito entre países. Não é entre uma empresa e um
comprador”, avaliou a presidente do
banco, Maria Silvia Bastos Marques.
Com a nova ferramenta, o
Brasil passa a oferecer também uma
solução financeira que poderá dar
mais competitividade e alavancar
as exportações da indústria de defesa. Entre as vantagens estão prazos de pagamento mais longos, que
podem chegar a 25 anos, e períodos
de carência de mais de cinco anos,
além de possibilidade de financiar até 100% do valor da compra.
A linha também contempla flexibilização de garantia e das taxas.
Apesar de não ter números
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Entrevista com Leonardo Mendes Nogueira, diretor da ALTAVE
Foto: Fernanda Aragão/ FM

sa do Estado de São Paulo (FAPESP)
e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ). Ganhamos alguns desses
projetos, e a partir daí, em 2011,
começou a surgir a ALTAVE.
Passamos muito tempo nesse ritmo
de desenvolvimento porque é uma
tecnologia nova. Foi a partir de 2014
que começamos a vender os nossos
produtos. Prestamos nossos serviços as Olimpíadas, Copa do Mundo, carnaval e nas fronteiras brasileiras com o Exército e a Marinha.
FM: Qual é a sua formação?
Leonardo: Fiz Engenharia
Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Boa
parte do nosso corpo de engenheiros também vem do ITA. A gente
se incubou dentro do Centro Técnico de Aeronáutica (CTA). Muitos alunos se interessaram pelo
nosso trabalho e participaram de
suas iniciações cientificas com a
gente. Hoje temos oito engenheiros
do ITA trabalhando na ALTAVE.
FM: Onde se concentram as
atividades da ALTAVE?
Leonardo: A nossa sede é
no Brasil, em São José dos Campos
(SP). Desde as Olimpíadas começou ter uma procura muito grande
pelo nosso trabalho no exterior,
então a ALTAVE está construindo parcerias, estratégias, na Ásia,

(Luiz Carlos Pereira Coelho/FM)

Em operação inédita, Telefônica lança serviço
4G em balão cativo da ALTAVE na Argentina
Foto: Arquivo ALTAVE

FM: Como foi constituída a
ALTAVE?
Leonardo: A ALTAVE começou com um sonho. Cinco amigos de faculdade querendo empreender e fazer algo diferente aqui no
Brasil. No ITA começamos a discutir ideias do que poderíamos realizar a partir do nosso aprendizado.
Várias ideias surgiram como questões de drones e de ensaios aerodinâmicos de prédios. Então o Bruno
teve a oportunidade de ir para França fazer um estágio e depois ganhou
outro na NASA, nos EUA. Eu fui
para Alemanha onde, curiosamente
tive contato com pesquisas da área
de balões mais leves que o ar e comecei a estudar a serventia deles.
Fiquei curioso porque alguém da
Europa e dos EUA estudava esses
balões. A partir daí verifiquei que
esses balões têm uns aplicadores
muito interessantes tanto para questões de uso militar quanto para uso
civil. O pode balão pode ser usado
como uma torre flexível para monitoramento e telecomunicações.
Em 2010 nosso grupo, fez o primeiro plano de negócio para disputar um concurso do Banco Santander de empreendedorismo.
Fomos semifinalistas, e a partir dessa experiência seguimos em diante.
De dentro do nosso alojamento começamos a desenvolver e submeter
projetos de subversão de pesquisas
para Fundação de Amparo à Pesqui-

Europa e América Latina. Estamos te das decisões da Associação.
começando negociações com um
parceiro norte americano. Nossa
FM: O que você acha da Foideia é nos posicionarmos como lha Militar?
uma empresa global com tecnologia
Leonardo: A Folha Militar
brasileira indo para o mundo todo. é um excelente veículo simplesmente pelo fato de relatar o dia a dia das
FM: Como surgiu a parceria Forças Armadas e de trazer notícias
entre ALTAVE e ABIMDE?
positivas do que está acontecendo
Leonardo: A ABIMDE - e empolgando tanto os militares
Associação Brasileira das Indús- quanto quem está envolvido no setrias de Materiais de Defesa e Se- tor, a base industrial de defesa, para
gurança - é um ótimo organismo continuar nessa luta de tornar o Brapara difundir a nossa tecnologia. sil um país cada vez melhor. Então,
Desde 2011 somos associados à parabenizo a toda equipe do jornal
ABIMDE. Nesse último ano ga- pelo trabalho que está sendo feito.
nhei a oportunidade de ser um dos Acredito que a Folha Militar é hoje
diretores da ABIMDE e fazer par- o melhor jornal de defesa do país.

Em parceria com a CIS
GROUP, provedora de serviços
em tecnologia de comunicação, a
ALTAVE operou um balão cativo na Estación Terrena de Balcarce, nos arredores de Buenos Aires,
com o objetivo de demonstrar uma
solução inovadora para rápido fornecimento de serviço de telefonia
móvel em situações extremas ou
de contingência, uma vez que sua
montagem é simples e só requer
duas pessoas para sua implantação.
A tecnologia instalada no balão é
semelhante à de uma estação rádio-base móvel, enquanto o balão se

mantém preso ao solo por meio
de um cabo, funcionando como
uma torre de telefonia temporária. O balão pode permanecer no
ar, a uma altura de até 150 metros,
por um período indeterminado,
desde que se realize uma recarga de gás Hélio a cada cinco dias.
Os testes com o balão da
ALTAVE foram o primeiro do tipo
a ser realizado na Argentina, tendo
sido bem sucedidos e atestando,
assim, a possibilidade de prestação
do serviço de telefonia por meio de
balão cativo em diversos cenários.
(ALTAVE ASCOM/ /FM)
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Ministro Jungmann recebe a imprensa
especializada na LAAD 2017
Foto: Sgt Manfrin/MD

Foto: Fernanda Aragao/FM

(MD ASCOM/ FM)

suntos militares e em especial da nossa Força que é a Marinha do Brasil".
Capitão Fábio Cândido (CCSM/ FM)

"A Folha Militar é um veículo de informação muito importante que tem assuntos diversificados dos eventos da nossa Força
e, logicamente, tem as chamadas

que são mais atrativas que outros
veículos e que fazem com que a
gente se dedique mais a determinados assuntos. Na minha opinião,
é um trabalho muito bem feito".

Foto: Fernanda Aragao/FM

"A Folha Militar é um excelente veículo de divulgação dos as-

Coronel Taylor de Carvalho Neto
(CCOMSEX/ FM)

Foto: Fernanda Aragao/FM

O Ministro Raul Jungmann
encontrou-se, no dia 05 de abril,
com jornalistas estrangeiros e brasileiros que cobrem o setor de defesa. A coletiva de imprensa, que
aconteceu no hotel Windsor Marapendi, na capital fluminense, foi
para tratar das últimas medidas
adotadas pelo Ministério da Defesa.
Jungmann explicou aos
jornalistas que a linha de crédito
que será oferecida aos países amigos possibilitará ao Brasil competir no mercado internacional
de defesa, inclusive, ofertando o
novo cargueiro KC-390 com taxas atraentes de financiamento.
Outra novidade é a criação
de uma balança comercial de defesa
voltada às exportações e sem ferir o
sigilo das negociações entre nações.
Quando perguntado sobre
fronteiras, o ministro disse que
há uma proposta sendo planejada
para compartilhar a arquitetura e o

desenvolvimento do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON) com os países
vizinhos. "A nossa intenção é, primeiramente, começar a cooperação
pela Argentina. Vamos compartilhar custos, produção, tecnologia
e resultados", afirmou Jungmann.
Ele disse ainda que "os crimes transnacionais não se resolvem apenas dentro de um país".
Com relação ao acordo de salvaguardas na área espacial, o ministro Jungmann falou que o documento deve ser apresentado
novamente ao Congresso Nacional, e posteriormente, oferecer
o Centro de Lançamento de Alcântara, como opção comercial.
Ao encerrar a coletiva,
Jungmann comunicou aos jornalistas que em breve irá à Amazônia para tratar sobre a fronteira
e divulgar um balanço das ações
de combate aos crimes na região.
(MD ASCOM/ FM)

"A Folha Militar cumpre
bem esse papel de levar informação e realizar a integração entre os
militares das três Forças Armadas
independentemente dos seus postos
e graduações. A informação ajuda
cada militar a compreender bem o

seu papel, saber o que está acontecendo nas Forças e, inclusive, nos
manter unidos nos nossos valores,
projetos e iniciativas, por isso um
veículo como a Folha Militar é tão
importante, não só para Força Aérea Brasileira, mas para o país".
Tenente Humberto (CECOMSAER/ 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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LAAD 2017 - Defesa assina documentos
de cooperação com a Tunísia e Indonésia
Foto: Tereza Sobreira

Foto: Tereza Sobreira/MD

O secretário de Produtos
de Defesa, Flávio Basílio, reuniu-se no dia 04 de abril, na LAAD a mais importante feira de defesa e
segurança da América Latina - com
o vice-ministro da Colômbia, José
Javier Pérez Mejía, para discutir
cooperação entre os dois países.
Para o secretário do Ministério da Defesa (MD) é importante as indústrias brasileiras e colombianas se aproximarem com
a finalidade de desenvolverem
projetos em conjunto. "Temos discutido um memorando de entendimentos para que possamos expandir oportunidades de negócios
entre as duas bases industriais
de defesa", disse Flávio Basilio.
O vice-ministro colombiano lembrou que as indústrias militares de ambos países mantém uma
parceria de longa data. "Fomos os

primeiros a adquirir as aeronaves
Tucano e Super Tucano. Nossas
indústrias estão abertas para todas as possibilidades de negócio.
Queremos ampliar a capacidade e
compartilhar tecnologias e co-produções", comentou o general Javier.
O secretário Basilio disse
que os dois países podem aumentar a demanda industrial de defesa
para outros mercados, principalmente, no setor naval. "Ficamos satisfeitos em saber que a Colômbia
compartilha com o Brasil a ideia
de produtos próprios e com transferência de tecnologia", completou.
Flávio Basilio também
comentou com o vice-ministro
colombiano sobre a retomada
da Marinha do Brasil em desenvolver novos projetos como os
da coverta da classe Tamandaré.
(MD ASCOM/ FM)

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, assinou no dia 05 de
abril, declaração de intenções com
seu homólogo da Tunísia, Farhat
Horchani. A declaração prevê cooperação entre as Forças Armadas
de ambos os países, na área de ensino, medicina operativa, programas sociais e operações de paz.
"Ao assinar este ato, estamos passando para o papel um
projeto de desejo, uma maior cooperação na área da defesa, pois temos desafios semelhantes e precisamos buscar soluções conjuntas.
E ainda que fisicamente distantes,
nós estamos próximos pela história, cultura e democracia, que muito nos une", festejou Jungmann.
Em seguida, o ministro as-

sinou memorando de entendimento
também na área de cooperação com
a delegação da Indonésia. "Estamos construindo pontes que nos
aproximam. Hoje é contrassenso,
neste mundo globalizado, se falar
em distância, todos estamos interligados, todos dependemos de
todos. É para nós muito orgulho e
alegria assinar este acordo de cooperação, que vai aproximar as
bases industriais de defesa da Indonésia e do Brasil", argumentou.
Hoje, o ministro também manteve reuniões bilaterais
com o Chile, República Tcheca, Tunísia, África do Sul, Colômbia, Mauritânia, Guatemala,
Cabo Verde e Guiné Equatorial.
(MD ASCOM/ FM)

LAAD 2017: Brasil e República Tcheca querem estender parcerias na área de defesa
Foto: Tereza Sobreira/MD

A cooperação entre o Brasil e a República Tcheca poderá se
ampliar e abrir novas oportunidades
de negócios entre as indústrias dos
dois países. Com esse objetivo, o
secretário de Produtos de Defesa,
Flávio Basilio, recebeu no dia 06
de abril, na LAAD - a mais impor-

tante feira do setor da América Latina, o vice-ministro de Defesa da
República Tcheca, Tomás Kuchta.
O secretário do Ministério
da Defesa iniciou a reunião dizendo
que o projeto da aeronave cargueiro
KC-390 é bom exemplo da parceria.
"A linha de crédito internacional que

iremos ofertar pode ajudar na venda da aeronave para outros países.
Também o vice-ministro
tcheco elogiou a parceria com o
KC-390 e fez questão de ressaltar que a República Tcheca dispõe de um centro de treinamento e simulação de voos para os
pilotos que operam o Gripen.
O vice-ministro veio acompanhado de uma comitiva de empresários que detalharam alguns produtos das indústrias de defesa tchecas.
Pela parte do Brasil, o presidente da
Associação Brasileira das Indústrias
de Materiais de Defesa e Segurança
(ABIMDE), Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, juntamente com ou-

tros empresários do setor, falou sobre as possibilidades de negócios e
algumas cooperações já existentes.
Durante a reunião, a comitiva tcheca expôs o plano de modernização
de suas forças armadas até 2025.
Composta por 29 mil homens e
mulheres e fazendo parta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), desde 1999, as
Forças Armadas daquele país pretendem adquirir produtos como
aeronaves de transporte e combate, equipamentos para unidades de
engenharia e logística e para o emprego em situação de defesa biológica, química, radiológica e nuclear.

(MD ASCOM/ FM)
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Secretaria Geral do Ministério da Defesa comemora quatro anos de criação
Fotos: Sgto Manfrim/MD

Entre as competências da Secretaria estão: assessorar o Ministro da Defesa na definição
de diretrizes e coordenar diversos órgãos internos

ro nível e, por isso, conta com
dois segmentos: o militar e o civil.
O ministro ainda enfatizou a
diversidade de ações da Secretaria
Geral. “Ela trata de ampla gama de
ações, que vão desde o orçamento,
passando pelos esportes, chegando
ao Censipan, passando pelo Calha
Norte. Enfim, uma grande quantidade de responsabilidades e atribuições. Por isso, me parece muito
justa esta homenagem”, ressaltou.
Para as tarefas que serão
levadas pela Secretaria nos próximos anos, o ministro lembrou
do planejamento de um concurso
público para ingresso de pessoal
civil no MD. “Este ministério não
terá concluída a sua construção
enquanto não tivermos um concurDiploma Destaque
so público para gestores na área
Como parte da comede defesa”, afirmou Jungmann.
Em seu discurso, o secretá- moração do 4º ano da Secretaria
rio geral, General Joaquim Silva e
Luna, agradeceu aqueles que antecederam à sua gestão e falou sobre
as cinco grandes vias de atuação
da Secretaria: de Organização Ins-

Geral, 19 servidores foram agraciados com um diploma destaque, pelas os serviços prestados
em suas funções nos diversos setores que compõe a Secretaria.
“O reconhecimento deste
diploma mostra que o nosso trabalho está sendo visto por toda a
Secretaria Geral e, principalmente,
no âmbito do projeto de interação
dos sistemas de saúde do Ministério da Defesa”, contou a servidora
civil Patrícia Siqueira de Medeiros, do Departamento de Saúde
e Assistência Social (DESAS).
Já o servidor militar, subtenente Willian César do Nascimento, do Departamento de Desporto Militar, sentiu-se honrado pelo
reconhecimento. “Nós somos só
um elemento e trabalhamos para
o grupo. Então, em nome da Comissão Desportiva Militar do Brasil (CDMB), fico muito feliz com
esse reconhecimento da secretaria e
agradeço a minha família e a todos
por essa honraria”, disse Willian.
Entre os agraciados, estavam integrantes das Secretarias: de
Organização Institucional (Seori),
de Produtos de Defesa (Seprod), de
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto
(Sepesd), do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia (Censipam) e do Departamento do Programa Calha Norte
(DPCN), além de membros do próprio Gabinete da Secretaria-Geral.
(MD ASCOM/ FM)

Orcowal

Organização Contábil Walmar Ltda
Rua da Lapa, 120/ sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro – RJ
Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339

A Secretaria Geral do Ministério da Defesa em comemoração
aos 4 anos de atividades

Fotos: Sgto Manfrim/MD

Em cerimônia com a presença do Ministro Raul Jungmann,
a Secretaria Geral (SG) do Ministério da Defesa comemorou, em 11
de abril, quatro anos de atividades.
Entre as competências da Secretaria estão: assessorar o Ministro da
Defesa na definição de diretrizes
e coordenar diversos órgãos internos. A SG foi instituída pelo Decreto 7974, de 1º de abril de 2013.
“O ministro conta com
dois braços aqui dentro: um, o
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que representaria,
generalizando, o braço militar; e
o outro seria exatamente a Secretaria Geral, que poderíamos chamar o braço civil. Esses são os
dois grandes pilares da atuação
do Ministério da Defesa”, disse o
ministro Jungmann para caracterizar a importância da Secretaria.
Jungmann lembrou que,
apesar dos 17 anos de existência, o Ministério da Defesa ainda
está em construção. É um órgão
de Estado, de atuação de primei-

titucional (Seori), de Produtos de
Defesa (Seprod), de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd),
o Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia
(Censipam) e o Departamento do
Programa Calha Norte (DPCN).
“Esses quatro anos, que
ora celebramos, foram de intenso trabalho. Pela natureza de sua
missão executiva, a Secretaria
Geral reúne atividades variadas,
complexas e sensíveis, no nível
operacional, mas também nos níveis políticos e estratégicos. Tem
que se antecipar a fatos portadores
de conflitos e dar conformidade e
consequência a todos as demandas
que recebe”, disse Silva e Luna.
Participaram da cerimônia
o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante
Ademir Sobrinho; o Secretário de
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto, Brigadeiro Eduardo Machado
Viera; Chefe de Logística, Almirante Leonardo Puntel; secretário
de Produtos de Defesa, Flávio Augusto Correia Basílio; Diretor geral
do Centro Gestor e Operacional do
Sistema de Proteção da Amazônia,
Rogério Guedes Soares e diretor
do programa Calha Norte, Brigadeiro Roberto de Medeiros Dantas.
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General César Augusto Nardi de Souza assume a Chefia de Operações Conjuntas
do Ministério da Defesa
Fotos: Tereza Sobreira/MD

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

(MD ASCOM/ FM)

Fotos: Tereza Sobreira/MD

chefia, nas áreas de inteligência
operacional e estratégica; no emprego conjunto das Forças Armadas em missões de Paz, em ações
de ajuda humanitária e de defesa
civil. Como ponto marcante das
realizações do General Moura, citou as ações coordenadas para as
atividades em Garantia da Lei e da
Ordem (GLO), nas operações Potiguar I e II, Pernambuco, Capixaba e
Carioca; e Varreduras em presídios.
O General César Augusto Nardi de Souza, novo Chefe
da CHOC, é oriundo do Comando de Operações Terrestres (COTER) e assume cargo no Ministério da Defesa pela segunda vez.
Entre as funções que assumiu em
sua carreira, como oficial general, destacam-se: Comandante da
Brigada de Operações Especiais;
Primeiro-subchefe do Comando de
Operações Terrestres; Subchefe de
política e estratégia da Chefia de
Assuntos Estratégicos e subchefe
de Operações da Chefia de Operações do EMCFA, do MD; e Subcomandante de Operações Terrestres.
Possui mais de 44 anos de serviço.
Participaram da cerimônia
o Secretário geral do MD, General

com a assinatura do termo de posse.
A Chefia de Operações Conjuntas (CHOC) é o órgão interno
do Ministério da Defesa que presta
assessoria ao EMCFA, por meio da
coordenação de diretrizes de planejamento, execução e acompanhamento de temas voltados ao preparo e
emprego conjunto das Forças Armadas, inclusive em operações de paz.
Por intermédio da CHOC,
efetivos da Marinha, do Exército
e da Aeronáutica atuam de forma
integrada em operações militares de grande porte, na junção de
esforços em torno de estratégias
e objetivos, orientados pela Doutrina de Operações Conjuntas.
Fotos: Tereza Sobreira/MD

A passagem de cargo da
Chefia de Operações Conjuntas
(CHOC) do Ministério da Defesa (MD) ocorreu, no dia 11 de
abril, com a participação do Ministro da Defesa, Raul Jungmann.
O General Claudio Coscia Moura passou a função ao General
César Augusto Nardi de Souza.
Em suas palavras de despedida, o General Moura falou sobre
a experiência vivida no Ministério,
embora num curto período de 6 meses e 20 dias. Destacou a importância do conceito de interoperalidade e
agradeceu a todos pelo êxito da missão na CHOC. Referiu-se também à
confiança demonstrada pelo ministro Jungmann, que permitiu condições favoráveis para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho
adequado às suas tarefas. O General
Moura estará assumindo a chefia
do Departamento de Engenharia
de Construção (DEC) do Exército.
O Chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas
(EMCFA), Almirante Ademir Sobrinho, leu a referência elogiosa
ao General Moura. Reconheceu
o trabalho realizado em inúmeras
atividades desenvolvidas em sua

Joaquim Silva e Luna; o Chefe do
Estado-Maior do Exército, General
Fernando Azevedo e Silva; o Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e
Desporto, Brigadeiro Eduardo Machado Viera; o Chefe de Logística,
Almirante Leonardo Puntel; o Secretário de Produtos de Defesa, Flávio
Augusto Correia Basílio; o Diretor
geral do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da
Amazônia, Rogério Guedes Soares.
Estiveram presentes ainda Ministros do Superior Tribunal
Militar, integrantes do almirantado, do alto Comando do Exército,
do alto Comando da Aeronáutica e
outras autoridades ligadas ao MD.
A cerimônia encerrou-se
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General de Exército Décio Luís Schons assume comando
da Escola Superior de Guerra
Foto: Sgt Manfrin/MD

O General Décio Luís
Schons é o novo comandante da
Escola Superior de Guerra (ESG).
A cerimônia de troca de comando
ocorreu, em 04 de abril, à noite na
sede da ESG, na Urca, capital fluminense. O General Schons substitui o
Brigadeiro Rafael Rodrigues Filho.
Em discurso, o Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, destacou
a importância da ESG que, “desde 1949, quando de sua criação, a
Escola Superior de Guerra funciona como um centro permanente
de estudos e consolida os conhecimentos imprescindíveis para o
planejamento da defesa, segurança e desenvolvimento nacionais”.
Segundo o ministro, “ao
longo desses 68 anos, fortaleceram-se o padrão de excelência
e a capacidade de influência da
ESG, à medida que nosso País vivia intensas transformações no
âmbito doméstico e lidava também com os efeitos das mudanças
de conjuntura no cenário global”.
“Não quero me estender
aqui sobre essas transformações
e mudanças, mas não podemos
perder de perspectiva o impacto profundo que tiveram sobre a
geopolítica mundial, regional e
doméstica, e sobre as características dos conflitos armados”, disse.
Segundo o ministro, “a
guerra, hoje, é lutada dentro de
cidades e comunidades; envolve
atores e grupos transnacionais; faz
cada vez mais vítimas civis; e é cada
vez mais intensiva em tecnologia”.
Ainda no discurso, lem-

brou que “paralelamente, o cenário
global é de crescente incerteza”.
E continuou: “assistimos, em uma
conjuntura de multipolaridade assimétrica; ao rearmamento na Europa e à proliferação nuclear; ao
agravamento da ameaça do terrorismo; a uma crise de refugiados
e deslocados internos sem precedentes; e ao questionamento das
instituições de governança global”.
Jungmann contou também
que “nossa região busca preservar a
estabilidade e as relações pacíficas,
priorizando a solução negociada de
controvérsias”. “Comemoramos,
segundo ele, o início do processo de
paz na Colômbia, mas são preocupantes a questão da segurança nas
fronteiras sul-americanas e o crescimento do narcotráfico e do crime
organizado. Nossas riquezas naturais são tanto uma bênção quanto
um fator de cobiça, em um mundo
que convive com crescente escassez e crescimento populacional”.
O ministro pontuou o discurso destacando ainda “a valorização da agenda da Defesa é parte
importante das várias, complexas
e inter-relacionadas estratégias
das quais temos que lançar mão
para lidar com esses desafios”.
Segundo ele, "é necessário
que superemos, no Brasil, a percepção difundida junto à sociedade de que não temos inimigos ou
ameaças; que compreendamos o
papel fundamental de nossa base
industrial de defesa para o desenvolvimento nacional, como indutora de inovação tecnológica de

uso dual, geradora de empregos e
de renda na forma de produtos exportáveis de alto valor agregado;
que valorizemos a contribuição das
Forças Armadas não apenas como
defensoras da Pátria, mas como
construtoras de nossa Nação e promotoras de valores que precisam,
mais do que nunca, ser cultivados”.
Gestão Rodrigues Filho
O ministro destacou a gestão do Brigadeiro Rodrigues Filho à frente da Escola. “Durante
os últimos dois anos, sob a gestão
do Brigadeiro Rodrigues Filho,
significativas realizações foram
alcançadas sempre no sentido de
concretização de seu padrão de excelência à luz dos desafios e demandas dos tempos atuais”, afirmou.
Em meio à realização de
diversos cursos, disse o ministro,
entre os quais o Curso Superior
de Defesa, cuja 5ª edição tive a
satisfação de inaugurar, há algumas semanas, merece destaque a
realização da XVII Conferência
de Diretores de Colégios de Defesa Ibero-Americanos nas instalações da ESG, em outubro de 2016.
E continuou: “o relacionamento com instituições congêneres
estrangeiras, como as Escolas de Defesa da OTAN e o Centro de Estudos
Estratégicos da UNASUL, o CEED,
vem sendo aprofundado, em um
processo que contribui para o adensamento e a atualização dos conteúdos e visões transmitidos na ESG”.
A cerimônia de passagem de
comando da ESG contou com a participação dos Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar
Leal Ferreira; do Exército, General
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas;
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo
Luiz Rossato; do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), Almirante Ademir
Sobrinho, o Comandante Militar do
Leste (CML), General Walter Braga
Netto, dentre outros oficiais generais.
(MD ASCOM/ FM)

Abril 2017

FOLHA MILITAR

12

Presidente Temer e Ministro Jungmann participam da comemoração do Dia do Exército em Brasília
Foto: Sgt Manfrim/MD

A comemoração do Dia do
Exército em 19 de abril, contou
com o Presidente Michel Temer e
o Ministro da Defesa, Raul Jungmann. Na cerimônia, em frente ao
Quartel-General do Exército (Forte
Caxias), foi entregue a Medalha da
Ordem do Mérito Militar (OMM)
a 252 personalidades civis e militares. A data marca a formação da
nacionalidade brasileira na Batalha dos Montes Guararapes, em
1648, e a origem da Força Terrestre.
No início de seu discurso, o
Comandante do Exército, General
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,
agradeceu a participação do Presidente Temer; do Ministro-chefe
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sérgio Etchegoyen;
do ministro Jungmann, juntamente
com os Comandantes da Marinha,
Almirante Leal Ferreira, e da Força
Aérea, Brigadeiro Nivaldo Rossato;
e do Secretário Geral do MD, General Silva e Luna. “Eu quero destacar, perante todos, a efetividade do
seu trabalho no ministério”, disse o
general ao se referir a Jungmann.
Lembrando o Dia do Índio,
também comemorado no dia 19 de
abril, o General Villas Bôas citou o
Marechal Rondon. “Falar de índio
nos remete ao Marechal Rondon e
o seu inesquecível morrer se preciso for, matar nunca, lema herdado

pelo Exército e pelas Forças Armadas, que leva proteção aos índios e,
muitas vezes, são a única alternativa de atendimento nas suas necessidades básicas”, lembrou o general.
A Ordem do Dia destacou
que, nesses 369 anos após Guararapes, a Força Terrestre, com a Marinha e a Força Aérea, esteve nos mais
importantes episódios históricos do
Brasil, para defesa da Pátria. Em direção ao futuro, apesar do momento
difícil vivido pelo País, o Exército
segue em sinergia com a sociedade
e atendendo a Constituição Federal.
A mensagem mencionou
ainda a continuidade dos projetos
estratégicos do Exército, como o
Sistema Integrado de Vigilância de
Fronteiras (SISFRON); a adoção do
blindado Guarani, de fabricação nacional; o desenvolvimento de plataformas de mísseis de longo alcance,
como o Astros 2020; e a implantação do Comando de Defesa Cibernética. Porém, citou o meticuloso
processo de racionalização, implementado pelo Exército atualmente.
Cerimônia
Após as honras militares ao Presidente da República, o
Comandante Militar do Planalto,
General Luiz Carlos Pereira Gomes, em uniforme operacional,
apresentou a tropa, para o início

da cerimônia. Logo depois, todos
cantaram a Canção do Exército.
Na sequência, as medalhas Exército Brasileiro e Ordem do Mérito Militar (OMM),
a mais alta distinção honorífica da Força, foram entregues a
personalidades civis e militares.
No evento 79 pessoas foram
agraciadas com a Medalha Exército
Brasileiro, que distingue cidadãos
e instituições civis, brasileiros ou
estrangeiros, militares estrangeiros,
integrantes da Marinha do Brasil, da
Força Aérea Brasileira e das Forças
Auxiliares bem como suas Organizações Militares, que tenham praticado ação destacada ou serviço
relevante em prol do interesse e do
bom nome do Exército Brasileiro.
A Medalha Ordem do Mérito
Militar destina-se a personalidades,
militares e civis, por terem prestado
ao Exército ou à segurança nacional
serviços de relevância, em qualquer
domínio. Esses serviços são aqueles
de que resultam benefícios reais e
notórios para o prestígio ou a eficiência do Exército ou para o aperfeiçoamento da Segurança Nacional.
Entre os mais de 250 agraciados
com a OMM, estiveram na cerimônia, o juiz federal Sérgio Moro e o
apresentador de TV Luciano Huck.
Organizações militares nacionais também foram condecoradas, admitidas na Ordem ao se destacarem por sua tradição de ordem,

disciplina e eficiência, ou por ações
de inestimável valor em circunstâncias excepcionais. Entre elas, a
Diretoria Geral de Navegação, da
Marinha; a Diretoria de Material
Aeronáutico e Bélico, da Aeronáutica; e a Associação dos Ex-combatentes do Brasil (sede Brasília).
Para fechar a cerimônia,
um grande aparato militar foi demonstrado no desfile da tropa do
Comando Militar do Planalto. Motos, viaturas Guarani e de Defesa Química Biológica e Nuclear
(DQBN); Lançadores Múltiplos
de Foguetes (LMF); e helicópteros do Comando de Aviação do
Exército foram atrações do evento.
Nas tropas à pé, destaque
para o grupamento de mulheres,
todas com uniforme operacional
e rostos camuflados; os militares
integrantes de organizações que
trabalham em operações especiais e de garantia da Lei e da Ordem (GLO); e aqueles vindos de
outras cidades próximas ao DF,
como Uberlândia, Jataí e Ipameri.
O público ainda pôde visitar uma exposição de material
com equipamentos como obuseiros leves Light Gun, componentes
do Sistema Astros; viaturas blindadas Cascavel e Urutu, entre outros. Além de assistir ao desfile da
tropa à cavalo, que, neste ano, trocou o tradicional uniforme histórico pelo usado nas ações de GLO.
(MD ASCOM/ FM)
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Jungmann homenageia os heróis de Guararapes em cerimônia no Recife
Foto: Tereza Sobreira/MD

de guerrilha que aproveitavam o
conhecimento nativo do território.
Não obstante, essa batalha é considerada o marco simbólico para a origem do Exército
Brasileiro, uma vez que um sentimento de patriotismo e nacionalismo brasileiro alinhou europeus,
luso-brasileiros, negros e indíge-

nas para expulsar os holandeses.
Os nomes dos principais
comandantes “Patriotas” desta batalha foram inscritos no “Livro
de Heróis da Pátria”, dentre eles
João Fernandes Vieira, André Vidal de Negreiros, Francisco B. de
Meneses, Filipe Camarão, Henrique Dias e Antônio Dias Cardoso.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Tereza Sobreira/MD

Jungmann acompanhou o evento ao lado do General Artur Costa Moura
e de autoridades civis e militares

Jungmann participou da entrega da medalha e condecorou com
a OMM o Chefe do II Comando
Aéreo Regional (II COMAR), Brigadeiro Luiz Fernando de Aguiar, e
o desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves, do Tribunal
de Justiça de Pernambuco (TJPE).
Na última etapa da cerimônia, tropas das organizações militares do Recife, Olinda e Jaboatão dos
Guararapes participaram de um desfile encerrado pelo grupamento de
batedores motociclistas do 4º Batalhão de Polícia do Exército (4º BPE).
Guararapes
A “Batalha dos Guararapes”
foi um confronto armado envolvendo o Reino de Portugal, apoiado
pelos luso-brasileiros defensores
do Império e o exército invasor da
República das Sete Províncias Unidas (Holanda), pelo domínio da região nordeste do Brasil, no período
conhecido como Brasil Colônia.
Com efeito, a luta durou
de abril de 1648 a fevereiro de
1649 e teve como palco o Morro
dos Guararapes, região do município de Jaboatão dos Guararapes,
próximo ao município do Recife,
onde ocorreram as duas batalhas do
conflito nas quais tropas coloniais
da Coroa portuguesa sagraram-se
vitoriosas contra uma força muito
superior a sua, graças às técnicas

Jungmann condecorou o desembargador Frederico Ricardo de Almeida Neves

24º BIL faz Concerto Sinfônico
na Semana do Exército
Foto: CCOMSEX

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, participou, em 19 de
abril, da cerimônia de comemoração do Dia do Exército, no Comando Militar do Nordeste (CMNE),
no bairro de Curado, Recife (PE).
Jungmann acompanhou o evento ao
lado do comandante da organização
militar, General Artur Costa Moura,
e de autoridades civis e militares.
Durante a cerimônia, Jungmann enalteceu a importância da
data, lembrando que foi instituída
pelo ex-ministro do Exército General Zenildo Zoroastro de Lucena. Jungmann saudou os heróis de
Guararapes, ao lembrar os feitos
históricos, e frisou que os ideais
de Pátria, mantidos até hoje, foram costurados com muita luta.
“Fazemos a defesa da Pátria,
somos respeitados por sermos uma
nação íntegra, mas não desarmada.
Como diz a Canção do Exército: a
paz queremos com fervor, a guerra
só nos causa dor. Porém, se a Pátria
amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor”, disse em discurso.
Assim como ocorreu em
todo País, no dia 19 de abril, Dia do
Exército, são condecorados com as
medalhas da Ordem do Mérito Militar (OMM) e do Exército Brasileiro autoridades civis e militares que
prestaram relevantes serviços à Força Terrestre e se tornaram credoras de
homenagem especial da Instituição.

Na noite de 19 de abril, foi
realizado um Concerto Sinfônico da
Banda de Música do 24º Batalhão
de Infantaria Leve (24º BIL) no auditório da Federação da Indústria do

Estado do Maranhão, como encerramento das comemorações alusivas à
Semana do Exército. Estiveram presentes, prestigiando o evento, autoridades civis e militares do Estado.
(CCOMSEX/ FM)
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O Dia do Exército comemorado em todo Brasil

No Rio, em cerimônia no Salão de Honra do Palácio Duque de
Caxias, Centro do Rio de Janeiro, sede do Comando Militar do Leste,
o Professor Israel Blajberg foi agraciado com a Medalha Exército Brasileiro, aposta pelo General de Exército João Camilo Pires de Campos,
chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx).
(Prof. Blajberg/ FM)
Foto: Comando Militar do Leste e Luis Mendes

Miguel Grinspan, Blajberg, cel Cyrillo, dr Labanca, comte Melo, cel Leitão e Ten R/1 Rosenthal
Foto: Comando Militar do Leste e Luis Mendes

(CCOMSEX/ FM)

Foto: Comando Militar do Leste e Luis Mendes

litar da Amazônia desenvolveu uma
série de atividades comemorativas.
Em Florianópolis (SC),
área do Comando Militar do Sul,
a banda de música da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada realizou apresentações ao ar livre, no
Terminal de Integração e na Escadaria da Catedral Metropolitana,
chamando a atenção do público.
O Comando Militar do
Oeste, em Campo Grande (MS),
e o Comando Militar do Norte, em Belém (PA), promoveram
exposições e apresentações musicais, além de orientação ao público sobre temas como formas
de ingresso na Força e práticas de
saúde, dentre outras atividades.
Já na área do Comando Militar do Sudeste, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em
Campinas (SP), realizou uma formatura histórica alusiva à ocasião.
A cerimônia contou com a presença, em forma, das primeiras alunas
ali matriculadas, pioneiras na linha
de ensino militar bélica da Força.
Na área do Comando Militar
do Leste, o destaque ficou por conta
da iluminação especial projetada no
Cristo Redentor, monumento mais
conhecido e visitado do Brasil, no
Rio de Janeiro (RJ). Esse verdadeiro
símbolo do País ganhou a cor verde-oliva, em uma significativa e emocionante homenagem ao Exército.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Além da formatura na Capital nacional, Brasília, o Dia do
Exército foi comemorado em todo
o Brasil, em cerimônias militares e diversos eventos com grande
presença de público civil. A programação incluiu ações de cunho
cívico-social, como arrecadação
de alimentos para instituições de
caridade e apresentações musicais.
As atividades tiveram o objetivo de
celebrar a passagem da significativa
data, que marca a gênese da Força
Terrestre e da própria nacionalidade brasileira, pois foi a união das
etnias formadoras de nosso povo
que permitiu a vitória sobre o invasor estrangeiro, na epopeia de
Guararapes, em 19 de abril de 1648.
Em Pernambuco, cenário
onde ocorreram as batalhas que deram origem ao Exército Brasileiro,
o Comando Militar do Nordeste
realizou formatura alusiva à data
no Quartel-General do Curado, no
Recife (PE), com presença de autoridades como o Ministro da Defesa. Entre outras atividades, foi
promovido um painel de História
Militar sobre "O Brasil Holandês"
e realizada uma campanha que arrecadou meia tonelada de alimentos para entidades assistenciais.
Outro importante monumento brasileiro também ganhou
iluminação comemorativa ao 19 de
abril. Foi o Teatro Amazonas, em
Manaus (AM), onde o Comando Mi-

Patrícia Amorim, Israel Blajberg e Tenente R/1 Rosenthal
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Acordo de Cooperação entre Exército e Marinha
beneficia Estratégia Nacional de Defesa

General de Exército Claudio Coscia Moura assume
Departamento de Engenharia e Construção

(CCOMSEX/ FM)

No dia 28 de abril, foi realizada a cerimônia de passagem
de Chefia do Departamento de
Engenharia e Construção (DEC),
no Forte Caxias, Quartel-General
do Exército, em Brasília (DF). O
General de Exército Oswaldo de
Jesus Ferreira transmitiu o cargo ao General de Exército Claudio Coscia Moura, em solenidade
presidida pelo General de Exército Eduardo Dias das Costa Villas
Bôas, Comandante do Exército.
O DEC é o Órgão de Direção Setorial responsável por regular o emprego da Engenharia
militar, em benefício do Exército
e do Brasil, realizando a gestão de
obras, patrimônio, meio ambiente,
material e operações. Ao longo da
história, o órgão vem colaborando

para o desenvolvimento nacional,
orientando a atuação de suas organizações militares na construção de
obras vitais de infraestrutura, como
rodovias, ferrovias e aeroportos,
além de projetos de vulto, como a
transposição do Rio São Francisco.
A consecução de suas missões é coordenada por quatro diretorias subordinadas: Diretoria de
Obras Militares, Diretoria de Obras
de Cooperação, Diretoria de Projetos de Engenharia e Diretoria de
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente. Sua origem remonta ao ano
de 1915, quando foi criada a Diretoria de Engenharia, no contexto da
reorganização da Força Terrestre.
A atual denominação do Departamento ocorreu no ano de 1998.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

ardo Bacellar Leal Ferreira. Ele
também ressaltou que o Acordo
demonstra o apoio mútuo entre as
Forças: “representa, mais que tudo,
a união que existe entre o Exército
Brasileiro e a Marinha do Brasil”.
Como contrapartida, a Marinha oficializou a transferência,
para o Exército, de dois imóveis nos
EUA que já vinham sendo utilizados pela Comissão do Exército Brasileiro em Washington (CEBW),
além de um terreno em Belém (PA),
que está relacionado com a expansão da Força Terrestre, mais especificamente com a criação do Comando Militar do Norte. “Ali, num local
privilegiado, nós teremos condições
de dar prosseguimento a um projeto estratégico da mais alta qualidade, em que priorizamos, também,
a Amazônia Oriental”, situou o
Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, General de
Exército Oswaldo de Jesus Ferreira.
No Distrito Federal, o Exército receberá da Marinha uma área a
ser definida, próxima à Região Administrativa de Santa Maria (DF). O
Diretor de Patrimônio Imobiliário e
Meio Ambiente do Exército, General de Brigada Antonio César Alves Rocha, avaliou o acordo como
“uma tratativa exitosa tanto para o
Exército Brasileiro quanto para a
Marinha”, pois as áreas cedidas e
recebidas são equivalentes em tamanho e valores. “Foi um equilíbrio
patrimonial completo, excepcional
para ambas as Forças”, acrescentou.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

A assinatura de um Acordo
de Cooperação entre Exército Brasileiro e Marinha do Brasil consolidou, no dia 26 de abril, um remanejamento patrimonial entre as duas
Forças Armadas. O Exército cedeu
para a Marinha um terreno na região
de Itaqui-bacanga, em São Luiz,
Capital do Maranhão. Já a Marinha
cedeu ao Exército dois imóveis nos
Estados Unidos da América (EUA),
em Washington, além de áreas em
Belém (PA) e no Distrito Federal.
O Comandante do Exército,
General de Exército Eduardo Dias
da Costa Villas Bôas, afirmou que a
iniciativa está alinhada com o momento de racionalização do Exército, fazendo o melhor uso das áreas
sob sua administração, além de demonstrar o espírito de cooperação
nas relações entre as Forças Armadas. “Temos potencializado nossas
capacidades e utilizado as nossas
necessidades, no sentido de, mesmo
com as restrições orçamentárias,
desenvolvermos
adequadamente
os nossos projetos e a evolução de
cada Força, sempre com um sentido
crescente de integração”, reforçou.
A Marinha deverá construir,
no terreno em Itaqui-bacanga, com
cerca 412 hectares, uma base naval.
“Na Estratégia Nacional de Defesa,
está prevista uma intensificação das
nossas atividades nas proximidades
do Rio Amazonas. Nós precisamos
ter uma esquadra localizada ali”,
explicou o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Edu-
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Seminário de Tecnologia e Inovação: oportunidades para a indústria, defesa e academia
é promovido pelo Exército, Universidade Federal de Santa Catarina e Federação das Indústrias
Foto: CCOMSEX

Aproximar o setor industrial
catarinense das demandas das Forças Armadas com a área acadêmica,
visando à atuação conjunta na busca por soluções inovadoras. Essa temática esteve em debate durante o
“Seminário de Tecnologia e Inovação: oportunidades para a indústria,
defesa e academia”, realizado em
Florianópolis. O evento, promovido
pelo Exército Brasileiro, pela Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) e pela Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina
(FIESC), reuniu integrantes dessas
três vertentes, na busca do fortalecimento do trabalho no modelo de
Tríplice Hélice da Inovação (THI).
Trata-se de um paradigma que prevê a união de esforços em todo o
processo produtivo, incrementando
o desenvolvimento de produtos e
tecnologias voltados para a Defesa.
O evento, com mais de 200
participantes de diversos Estados
brasileiros, teve a finalidade de
apresentar e discutir tecnologias
e inovações, assim como medidas
indutoras do desenvolvimento da
Tríplice Hélice em Santa Catarina.
Estiveram, também, na atividade,

integrantes do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI)
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
O Chefe do Departamento
de Ciência e Tecnologia (DCT), General de Exército Juarez Aparecido
de Paula Cunha, destacou que o
Exército tem uma história no campo da pesquisa quanto a soluções
inovadoras, que colaboram para o
desenvolvimento nacional, citando,
como exemplo, o Instituto Militar
de Engenharia, fundado em 1792.
“Dentro dessa perspectiva de trabalhar ao lado de atores importantes
para o segmento de Defesa, estamos elaborando o Sistema Defesa,
Indústria e Academia de Inovação
(SisDIA), que vai fomentar a interação entre os três vértices”, salientou.
O Chefe do DCT defendeu, ainda, a importância econômica e estratégica desse tipo de
investimento. “Cada real investido em programas de defesa gera
multiplicador de 9,8 em valor do
Produto Interno Bruto (PIB). O investimento em defesa é altamente
lucrativo e dá retorno”, esclareceu.
Já o professor Luiz Car-

los Cancellier de Olivo, Reitor da
UFSC, celebrou o envolvimento
cada vez maior da Universidade com
o setor produtivo, em especial a área
de Defesa, enfatizando que “é uma
relação com alto grau de confiança e
com benefícios para todas as partes
atuantes”. Por sua vez, o presidente
da FIESC, Glauco José Côrte, citou
o papel desempenhado pelo COMDEFESA (Comitê da Indústria de
Defesa da FIESC) na prospecção de
oportunidades de negócios e parcerias no setor estratégico de Defesa.
“O esforço é no sentido de atuar de
modo sinérgico em todas as etapas
do processo produtivo, em uma
grande aliança em prol da inovação,
ciência e tecnologia”, enfatizou.
Também conhecida pela si-

gla THI, trata-se de um modelo de
desenvolvimento de novas tecnologias, com base na relação Defesa,
Indústria e Academia. Dentro do
Exército, é impulsionada pelo DCT.
Com base na THI, o DCT
criou o SisDIA, que atua no estabelecimento de uma rede de relacionamentos entre instituições e
entidades dos três setores, divididos em esferas regionais, de modo
a expandir as potencialidades no
fomento à indústria nacional. Por
meio do Comitê da Indústria de Defesa (COMDEFESA), coordenado
pelo industrial Cesar Augusto Olsen, a FIESC tem buscado a aproximação da indústria catarinense com
as demandas das Forças Armadas.
(CCOMSEX/ FM)
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Contra-Almirante Nelson Nunes da Rosa assume a Chefia do Estado-Maior Conjunto, e o Brigadeiro
Mauro Fernando Costa Marra, o cargo de Chefe do Departamento de Gestão e Ensino do Com D Ciber
Foto: CCOMSEX

O Com D Ciber
O Comando de Defesa Cibernética foi organizado de forma
conjunta para fazer frente a um ambiente operacional que cresce a cada

(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

formou em Análise de Sistemas e
possui MBA em Política e Estratégia Aeroespacial e em Gestão Administrativa. “Trabalhar na defesa
cibernética do Brasil, nas Forças
Armadas, é um privilégio. Há muito trabalho para ser feito, e eu ter
sido designado para essa missão é
um orgulho muito grande. Estaremos, juntos, integrando as Forças
para desenvolver esse trabalho”,
comentou o Brigadeiro Marra.
Segundo o Chefe do DCT,
General de Exército Juarez Aparecido de Paula Cunha, esse é um
momento histórico dentro das Forças Armadas. “Estamos vivendo um
momento histórico, porque depois
da criação do Ministério da Defesa, é a primeira vez que oficiais-generais de outras Forças passam
a integrar a estrutura regimental do Exército. Nenhuma Força
combate individualmente. Juntos,
estamos efetivando a interoperabilidade. É bom que isso esteja se
efetuando no ambiente cibernético,
um campo que exige proatividade
para atuarmos em cenários adversos”, considera o General Juarez.

estratégicos e operacionais e o desenvolvimento da doutrina cibernética conjunta, genuinamente nacional, que atenda às peculiaridades
do Brasil e das Forças Armadas.
Já o Chefe do Departamento de Gestão e Ensino tem a missão
de promover o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento de tecnologia nacional na área cibernética,
com a finalidade de criar um banco de conhecimento especializado
e compartilhado, bem como promover a interação dos projetos de
ensino congêneres ou similares em
desenvolvimento nas Forças Armadas, no Ministério da Defesa e em
instituições civis, públicas e privadas, interagindo com a comunidade
acadêmica nacional e internacional.
Foto: CCOMSEX

A interoperabilidade das
Forças Armadas brasileiras alcançou o campo cibernético e, pela
primeira vez, um oficial-general de
uma Força assume cargo em outra.
O Contra-Almirante Nelson Nunes
da Rosa, da Marinha do Brasil, assumiu a Chefia do Estado-Maior
Conjunto, e o Brigadeiro-Intendente Mauro Fernando Costa Marra,
da Força Aérea Brasileira, assumiu
o cargo de Chefe do Departamento
de Gestão e Ensino, ambos do Comando de Defesa Cibernética (Com
D Ciber) na estrutura regimental do
Exército Brasileiro. A cerimônia foi
realizada, em 25 de abril, no auditório do Departamento de Ciência
e Tecnologia do Exército (DCT),
no Forte Caxias, em Brasília.
O Almirante Nelson ascendeu ao atual posto em março de
2016. Além do Curso de Formação
de Oficial do Corpo da Armada,
possui os cursos de Aperfeiçoamento de Submarino para Oficiais,
de Comando e Estado-Maior e de
Política e Estratégia Marítimas.
Já o Brigadeiro Marra é praça de março de 1979 e ascendeu ao
atual posto em julho de 2016. Além
dos cursos de Formação e Aperfeiçoamento de Oficiais de Intendência, possui o curso de Comando e
Estado-Maior e de Política e Estratégia Aeroespaciais. Também se

dia. Sua missão é planejar, orientar,
coordenar e controlar as atividades
operativas, doutrinárias, de desenvolvimento e de capacitação no âmbito do Sistema Militar de Defesa
Cibernética, sendo seu órgão central,
com o objetivo de assegurar o uso
efetivo do espaço cibernético pelas
Forças Armadas brasileiras e impedir ou dificultar sua utilização contra interesses da Defesa Nacional.
Os cargos recém-assumidos
foram instituídos em 11 de novembro
de 2016 pelo Ministro da Defesa e
têm as funções abaixo especificadas.
O Chefe do Estado-Maior
Conjunto do Comando de Defesa
Cibernética é responsável por consolidar a estrutura conjunta de defesa cibernética nos planejamentos
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Banda de Fuzileiros Navais realiza concertos
em homenagem aos 245 anos de Porto Alegre
e 280 anos de Rio Grande

Almirante de Esquadra (FN) Alexandre José
Barreto de Mattos assume Comando Geral
do Corpo de Fuzileiros Navais

“Romildo Bolzan”, do Tribunal de
Contas do Estado do Rio Grande
do Sul. No sábado, 25, a apresentação ocorreu no Teatro Renascença, dentro da programação “24
Horas de Cultura”, promovida pela
Secretaria Municipal de Cultura.
O evento foi realizado pelo
Comando do 5º Distrito Naval, com
o apoio da Capitania Fluvial de Porto Alegre e da Sociedade Amigos
da Marinha de Porto Alegre (RS).
Rio Grande
O Comando do 5º Distrito Naval, com apoio da Prefeitura
Municipal de Rio Grande e a Universidade Federal do Rio Grande,
promoveu, no dia 28 de março,
um concerto da Banda de Música
do Grupamento dos Fuzileiros Navais do Rio Grande, em comemoração ao aniversário de 280 anos
da Cidade de Rio Grande (RS). O
evento contou com a participação especial de músicos das Bandas Marcial e Sinfônica do Batalhão Naval do Rio de Janeiro (RJ).
O concerto, que reuniu
autoridades civis, militares, estudantes de escolas municipais e
comunidade do município, encerrou a apresentação com a Canção do Marinheiro, Cisne Branco.
(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Foto: CCSM

A Marinha do Brasil promoveu, nos dias 24 e 25 de março,
dois concertos da Banda de Música do Grupamento dos Fuzileiros
Navais do Rio Grande (RS), dentro
das programações do aniversário de
245 anos da cidade de Porto Alegre
(RS). O evento contou com a participação especial de músicos das
bandas Marcial e Sinfônica do Batalhão Naval do Rio de Janeiro (RJ).
Com um repertório eclético, que engloba músicas de diversos gêneros, variando do popular ao
erudito, os músicos encantaram o
público com arranjos e adaptações
de Tom Jobim, Tim Maia e Zeca Pagodinho. O tenor Primeiro-Tenente
Roberto Ricardo do Nascimento e a
soprano Segundo-Sargento Patrícia
Monção emocionaram ao interpretar Vivo Per Lei, de Andrea Bocelli;
Memory, do musical CATS; e How
Can I Go On, música do segundo álbum da Banda Queen. Outra grande atração foram as gaitas de fole,
que apresentou ao público Melodia
para Gaitas, com um arranjo inspirado nos Highland Pipers, da Escócia. Encerrando os eventos, a banda
homenageou aos gaúchos apresentando o Canto Alegretense, música
tradicional no Rio Grande do Sul.
No dia 24 de março o concerto foi realizado no auditório
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O Comando-Geral do Corpo
de Fuzileiros Navais (CGCFN) realizou, no dia 25 de abril, a cerimônia
de passagem do cargo de Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros
Navais. Na ocasião, o Almirante de
Esquadra, Fuzileiro Naval (FN),
Fernando Antonio de Siqueira Ribeiro, passou o cargo para o Almirante de Esquadra (FN) Alexandre
José Barreto de Mattos, numa cerimônia presidida pelo Comandante
da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
A cerimônia militar foi realizada na Fortaleza de São José da
Ilha das Cobras, no Centro do Rio
de Janeiro (RJ), e teve início com a
apresentação da Banda Marcial do
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).
A ocasião marcou a entrega do estandarte do Corpo de Fuzileiros Navais
ao Comandante-Geral empossado.
De acordo com o Almirante de Esquadra (FN) Fernando
Antonio, ir para a reserva após 48
anos de serviços prestados à Marinha do Brasil é motivo de grande honra pessoal e satisfação profissional. “É um misto de alegria,
por tudo o que aconteceu ao longo
desses 48 anos, e de tristeza, por
não fazer mais parte dessa rotina.
Mas, por outro lado, é importante vermos a continuidade da nossa
instituição bissecular. A gama de
atividades que coordenamos tem

que passar por outros comandos,
para que haja a natural oxigenação
da instituição. E é uma grande satisfação passar o comando para um
amigo, que tenho certeza que vai
dar continuidade a esse trabalho
de muitos e muitos anos“, afirmou.
O Almirante de Esquadra
(FN) Alexandre revelou suas expectativas em assumir o posto máximo
do CFN. “A Marinha é responsável
por toda a minha formação pessoal e profissional. Ao longo de 45
anos, fui preparado para assumir
grandes responsabilidades na minha vida. Agora que cheguei ao
último posto e assumi o cargo de
Comandante-Geral, vou fazer o melhor que puder em prol da Marinha
do Brasil. Minhas expectativas são
continuar contribuindo para o engrandecimento da nossa Força e o
crescimento do CFN”, enfatizou.
Dentre as autoridades civis e militares convidadas, estava presente o Comandante da Armada da República da Colômbia,
Almirante Leonardo Santamaría
Gaitán. Também prestigiaram o
evento antigos ministros da Marinha e Comandantes da Força,
antigos Comandantes-Gerais do
CFN, oficiais-generais das Forças
Armadas, representantes dos Poderes Legislativo e Judiciário, convidados e familiares das autoridades.
(CCSM/ FM)
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"Estrela de David no Cruzeiro do Sul”

19

Biblioteca da Marinha estreia Projeto
“Bate-papo com o autor”
Foto: CCSM

Foto: CCSM

Lançamento do livro "Estrela de David no Cruzeiro do Sul" na sinagoga Beth-Yaacov Rebi Meyr

O Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) apoiou, no
dia 28 de março, o lançamento do
livro "Estrela de David no Cruzeiro do Sul", de Israel Blajberg.
O evento aconteceu na Sinagoga
Beth-Yaacov Rebi Meyr, localizada no Centro de Manaus (AM).
Junto com o livro, também
foi lançado o documentário homônimo produzido por Daniel Mata
Roque, que mostra, em 70 minutos, um corte histórico ao longo de
cinco séculos, desde a chegada das
caravelas de Cabral até as Forças
de Paz no Haiti, com depoimentos
de militares, da ativa e da reserva;
material de arquivo; e contribuições
de veteranos, historiadores, fami-

liares, formadores de opinião, estudiosos e dirigentes de entidades.
Israel Blajberg é membro da
Sociedade Amigos da Marinha do
Rio de Janeiro (Soamar-Rio) e acadêmico da Academia de História Militar Terrestre do Brasil (AHIMTB),
onde ocupa a cadeira 73 desde
2006. A academia já editou mais de
100 obras na área da história militar.
Além do Comandante do
9° Distrito Naval, Vice-Almirante
Luís Antônio Rodrigues Hecht, e
do autor do livro, Israel Blajberg,
o evento contou com a participação de autoridades civis e militares.
O livro pode ser adquirido pelo
e-mail: ahimtb.rio@hotmail.com e o
DVD pelo site: www.patriafilmes.com.

nha, o Vice-Almirante Armando
de Sena Bittencourt; e o Comandante do Comando de Material
de Fuzileiros Navais, Contra-Almirante Renato Rangel Ferreira.
A próxima edição do “Bate-Papo com o autor” está prevista
para o mês de junho. A Biblioteca
da Marinha fica na Rua Mayrink
Veiga, 28, Centro, Rio de Janeiro (RJ), e funciona de segunda a
sexta, das 8h30 às 16h. Para mais
informações, acesse www.marinha.mil.br/dphdm/biblioteca-da-marinha, na página da Diretoria
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM).
(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Foto: CCSM

(CCSM/ FM)

No dia 29 de março, no
Salão de Leitura, a Biblioteca da
Marinha, localizada no Rio de Janeiro (RJ), convidou o coordenador do livro “A Marinha na Amazônia Ocidental”, Vice-Almirante,
da reserva remunerada, Domingos
Savio Almeida Nogueira, para estrear o projeto “Bate-Papo com o
autor”. A atividade foi criada para
integrar leitores e escritores em um
espaço de articulação e divulgação
de obras literárias e contou com a
participação de militares e civis.
Entre as autoridades que
prestigiaram o encontro estão: o
ex-Diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Mari-
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Presidente da SOAMAR-Brasil, Órson Feres,
visita RPB-IMO e CNBE
Foto: CCSM

Foto: CCSM

Almirante de Esquadra Wilson Barbosa Guerra e presidente da SOAMAR-Brasil

nhecimento sobre a atuação das
Forças Armadas em missões de paz.
O Comandante da FTM-UNIFIL, Contra-Almirante Sergio Fernando de Amaral Chaves
Junior, passou a flâmula de navio
capitania da Força-Tarefa Marítima ao Comandante da Fragata "União", Capitão de Fragata
Paulo Roberto Blanco Ozorio.
Além dos representantes
da SOAMAR-Brasil, estiveram
presentes na ocasião o Embaixador do Brasil no Líbano, Jorge
Kadri; o Comandante em Chefe
da Esquadra, Vice-Almirante Celso Luiz Nazareth; e o Diretor do
Centro de Comunicação Social
da Marinha, Contra-Almirante
Flávio Augusto Viana Rocha.

No dia 18 de março, o presidente da Sociedade Amigos da
Marinha (SOAMAR-Brasil), Órson Feres, visitou as instalações
da Representação do Brasil Junto
à Organização Marítima Internacional (RPB-IMO) e a Comissão Naval Brasileira na Europa
(CNBW). Desde que assumiu o
cargo em novembro de 2016, esta
foi a primeira vez que Feres visita essas organizações militares.
Na RPB-IMO, o presidente
da SOAMAR-Brasil, ao lado do diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, Contra-Almirante
Flávio Augusto Vieira Rocha, foi
recepcionado pelo Representante
Permanente do Brasil junto à IMO,

Almirante de Esquadra, da reserva
remunerada, Wilson Barbosa Guerra, e pelo Adido Naval do Brasil no
Reio Unido, Capitão de Mar e Guerra Reis Leite. Durante o encontro,
houve, além da assinatura do livro
de visitas, troca de material institucional para marcar o momento.
A visita à CNBE foi acompanhada pelo Presidente da CNBE,
Capitão de Mar e Guerra Intendente Jucemir Ramos de Macêdo
Szochalewicz. O encontro foi uma
oportunidade de promover a integração da SOAMAR-Brasil,
além de ser uma chance de conhecer o trabalho desenvolvido por essa organização militar.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

O presidente da Sociedade
Amigos da Marinha (SOAMARBrasil), Orson Féres, acompanhado
do Secretário-Geral da instituição,
Jobert Salgado Filho, participou
da cerimônia de transferência de
função da Fragata “Liberal” para a
Fragata “União”. No evento, também conhecido como handover, a
Fragata “União” tornou-se o navio
capitania da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações
Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL).
Com o intuito de impedir
a entrada de ilícitos no Líbano, a
Marinha do Brasil mantém, desde
2011, um navio na costa no país. A
presença no handover permitiu que
os representantes da SOAMAR-Brasil adquirissem um maior co-

(CCSM/ FM)

Presidente da CNBE e o presidente da SOAMAR-Brasil
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Ministro da Defesa, Raul Jungmann, conhece
Centro de Lançamento de Alcântara
Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Nivaldo Luiz Rossato, realizou
reuniões bilaterais com nove delegações estrangeiras ao longo dos
três primeiros dias da LAAD, feira
de defesa e segurança que encerrou no dia 07 de abril, no Rio de
Janeiro. Na pauta dos encontros
bilaterais estiveram assuntos como
cooperação, intercâmbio na formação e no treinamento operacional,
troca de informações operacionais, de manutenção e logísticas
para as áreas de aviação militar e
de controle do espaço aéreo. Além
disso, o evento abriu oportunidades para fortalecer os laços entre nações e a confiança mútua.
O Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER), o Departamento
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), o Comando-Geral
de Apoio (COMGAP) e o Comando de Operações Aeroespaciais
(COMAE) também realizaram
cerca de 20 reuniões com empresas para atualização de projetos
e entendimento de tecnologias.
O evento permitiu que autoridades do setor e empresas tivessem acesso a um grande número de
delegações em um curto espaço de
tempo. Ao longo de quatro dias, os
pavilhões do Riocentro se transformaram em um hub de produtos, tecnologias e serviços para o segmento
de segurança e defesa. Pelos corre-

dores da principal feira da América
Latina, que reuniu mais de 400 expositores – entre eles os principais
players do mercado – circularam
175, delegações de mais de 80 países.
Os delegados, representantes oficiais dos países, cumpriram
uma agenda intensa de visitas à
empresas nacionais e internacionais. Os dois times de delegados
da Força Aérea Brasileira efetuaram cerca de 30 visitas diárias com
o objetivo de conhecer e mapear o
que cada indústria tem a oferecer.
Senador ressalta projetos
da FAB - "Toda e qualquer pesquisa no meio militar gera benefícios
para a sociedade civil". A frase é do
senador Thieres Pinto, que esteve
na manhã de quarta-feira (5/4) no
estande da Força Aérea Brasileira
(FAB). O parlamentar conheceu iniciativas como o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais (PESE),
as bombas de penetração e o nanossatélite desenvolvido pelo Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
"O Brasil não está diferente de outros países. Estamos tão desenvolvidos quanto", afirmou.
De acordo com o senador, é
preciso que o Congresso Nacional
trabalhe de maneira conjunta com as
Forças Armadas para garantir o sucesso dos projetos. "Precisamos aprimorar leis, liberar verbas e estarmos
alinhados aos projetos", finalizou.
(CECOMSAER/ FM)

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, conheceu no dia 12 de
abril, o trabalho e a estrutura do
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). A unidade da Força
Aérea Brasileira (FAB), localizada
no Maranhão, executa atividades
de lançamento e rastreio de engenhos aeroespaciais e de coleta e
processamento de dados das cargas úteis, além de testes e experimentos de interesse da instituição.
A visita foi acompanhada
pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, por uma comitiva do Ministério da Defesa e
membros do alto comando da FAB.
"Este Centro tem as melhores
condições geográficas e também em
termos de equipamento é o melhor
do hemisfério sul. O Brasil tem muito a lucrar com Alcântara", afirmou o
ministro. É a primeira vez que Jungmann conhece o CLA desde que assumiu o Ministério da Defesa em 2016.
Jungmann ressaltou a importância do CLA para o desenvolvimento do País. "Dado o mercado
hoje e o valor de um lançamento,
que pode girar de 30 a 120 milhões
de dólares, nós temos condições
aqui de gerar recursos da ordem de
1,2 a 1,5 bilhão de dólares ao ano
para o Brasil". O ministro também
falou que poderá haver parcerias
com outros países para a expansão
do projeto em Alcântara. "Rússia,
França, Israel e Estados Unidos já
demonstraram interesse. Também

garantiremos a participação de empresas e órgãos nacionais", destacou.
O ministro visitou o Centro de
Controle - local que coordena as atividades de lançamento; o Centro de
Controle Avançado - instalação mais
próxima à área de lançamento, onde
trabalha a equipe responsável pela
integração do motor-foguete à carga
útil dos veículos e pela segurança terrestre; e a Torre Móvel de Integração
- plataforma de lançamento do principal foguete de fabricação nacional, o Veículo Lançador de Satélites
(VLS), e futuramente do VLM (Veículo Lançador de Microssatélites).
Após conhecer as instalações, o ministro realizou um sobrevoo de helicóptero sobre a área
do CLA. "Para trazer ganhos aos
setores envolvidos com o espaço,
é preciso explorar toda a extensão
existente. Afinal, as comunicações,
a defesa, o meio ambiente estão
relacionados com a área espacial,
enfim, uma infinidade de atividades importantes para o Brasil estão atreladas ao espaço", pontuou.
O Centro de Lançamento
de Alcântara opera há 34 anos, desde sua criação, em 1º de março de
1983. Ao todo, 475 veículos já foram lançados pelo CLA. A unidade
possui em torno de 900 militares e
servidores civis, que atuam nas áreas de lançamento e no apoio e suporte às atividades que envolvem
as operações realizadas pelo CLA,
como administração, logística, pessoal, saúde, segurança, entre outras.
(CECOMSAER/ FM)
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Comandante da FAB recebe Senador Pedro Chaves
para debater projetos estratégicos de defesa

Tenente-Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato
recebe Ordem do Mérito Anhanguera em Goiás

Foto:CECOMSAER

vel, que dedicou toda a sua vida à
Força Aérea Brasileira”, declarou.
O Governador destacou ainda a contribuição dos militares para o
desenvolvimento da cidade. “Os militares são importantes na construção
da cidadania brasileira”, enfatizou.
O Comandante da Aeronáutica, ao receber a Ordem do Mérito
Anhanguera, disse que representa
“todos os integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB), que trabalham
diuturnamente para a defesa da pátria”. Ele destacou que a história
da FAB com o Estado de Goiás remonta à terceira década do século
passado, quando as primeiras aeronaves do Correio Aéreo Nacional romperam os céus de Brasília.
“O Plano Estratégico Militar da Aeronáutica (PEMAER)
prevê uma série de ações que
vão trazer novos vetores para os
céus goianos, como o KC-390
e os caças Gripen”, declarou o
Comandante
da
Aeronáutica.
Mérito Anhanguera
A Ordem do Mérito Anhanguera foi criada em 1975 para homenagear pessoas e corporações
militares, nacionais ou estrangeiras,
suas bandeiras ou estandartes que,
por seu relevante serviços, ações ou
mérito excepcionais, recomendem o
reconhecimento do Estado de Goiás.
(CECOMSAER/ FM)

Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, foi condecorado com a mais alta distinção do
Estado de Goiás: a Ordem do Mérito
Anhanguera. A cerimônia foi presidida pelo Governador do Estado de
Goiás, Marconi Ferreira Perillo Junior, e aconteceu no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia (GO), no dia
17 de abril, com a presença do alto
escalão da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.
Marconi Perillo agradeceu
ao Tenente-Brigadeiro Rossato por
ter escolhido a cidade de Anápolis
para sediar uma das mais importantes Alas do Brasil, a de número 2
(antiga Base Aérea), que receberá a
nova aeronave de combate da FAB,
o F-39 (Gripen NG). “Esta comenda é uma homenagem do povo goiano, em especial, do povo anapolino
ao Comandante da Aeronáutica, um
homem de currículo irrepreensí-

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, recebeu, no
dia 18 de abril, o Senador Pedro
Chaves (PSC-MS) para falar sobre projetos estratégicos da Força
Aérea Brasileira. Foram debatidos
assuntos como navegação aérea,
domínio do espaço, investigação de
acidentes aéreos, integração nacional e desenvolvimento de aeronaves para reaparelhamento da Força.
Além de membro titular da
Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional (CRE), o senador compõe a frente parlamentar
que está trabalhando na atualização do Código Brasileiro de Aeronáutica. O parlamentar também
trouxe, para conhecimento e apreciação do comandante, um projeto
de decreto legislativo que será votado na comissão, provavelmente
na próxima semana. O documento
é relativo a uma parceria estratégica entre Brasil e Itália na área aeroespacial – que foi assinada em
2010 e está passando por ajustes.
Segundo o Senador Pedro
Chaves, o objetivo da visita foi de
estreitar laços e viabilizar melhor
as demandas da Aeronáutica na
comissão parlamentar de que faz
parte. “Todos os pontos que discutimos aqui são importantes, mas
creio que o fortalecimento da área
espacial brasileira, por meio do Programa Estratégico de Sistemas Es-

paciais (PESE), é prioritário, pois
é de grande impacto para o Brasil”,
disse. A proposta é que sejam realizadas audiências públicas para
debater o assunto com a sociedade.
Além do PESE, o Tenente-Brigadeiro Rossato também ressaltou a importância do primeiro satélite
brasileiro, Satélite Geoestacionário
de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC), que está prestes a ser
lançado e irá servir tanto à área de
defesa quanto à inclusão digital dos
brasileiros. Na opinião do senador,
o SGDC será "importantíssimo para
o País". “Nós temos que mostrar a
importância da área espacial para
os senhores, parlamentares, e para
a sociedade, pois é ela quem define se isso é prioridade para o País”,
disse o Tenente-Brigadeiro Rossato.
O Comandante também
ressaltou sobre o desenvolvimento
dos vetores aéreos que vão compor a frota brasileira nos próximos
anos – o caça Gripen NG e o cargueiro KC-390. O oficial-general
destacou que cargueiro é essencial
na missão de integrar o Brasil, inclusive dando apoio aos mais de 26
mil militares do Exército que atuam
na segurança das fronteiras, principalmente na região Amazônica.
“Esse avião deve render entre 1,5 a
2 bilhões de dólares em exportação,
não é um projeto que nasce e morre
no Brasil", avalia o Oficial-General.
(CECOMSAER/ FM)
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No Dia da Aviação de Caça, ministros visitam monumento a aviador brasileiro na Itália
Foto: Tereza Sobreira/MD

mortos pelos alemães após terem
resistido até o completo esgotamento da munição que possuíam.
No dia 25 de abril, data em que é

comemorado o Dia da Libertação
da Itália, o ministro recebeu uma
comenda em reconhecimento à
participação do Brasil na guerra.
(CECOMSAER/ FM)

Novo Adido de Defesa e de Aeronáutica
nos Estados Unidos e Canadá assume cargo
Foto:CECOMSAER

Em 22 de abril, dia em que
é comemorado o Dia da Aviação
de Caça - devido ao número recorde de missões realizadas durante
a campanha na Itália, na Segunda Guerra - o Ministro da Defesa,
Raul Jungmann, e o Ministro Chefe
do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General de Exército Sergio Etchegoyen, visitaram o
Monumento do Tenente Cordeiro,
que fica na cidade de Pianoro, no
centro da Itália. O Tenente John
Richardson Cordeiro e Silva foi o
primeiro piloto brasileiro morto em
combate, no dia 06 de novembro de
1944, e o ponto onde foi construído
o monumento marca a localização
em que sua aeronave foi abatida.
Segundo o Ministro da Defesa, "o monumento é importante
porque a aviação de caça, seja na
defesa da liberdade, seja na proteção de nosso País, é fundamental
para garantir a soberania e os interesses nacionais". Já para o Ministro Chefe do GSI, a Itália é um
ponto de convergência do espírito
de solidariedade e democracia dos
soldados e aviadores brasileiros
com o anseio de liberdade do povo
italiano. "O invasor nazista foi derrotado, em 1944, pela determinação
e coragem daqueles que não hesitaram em nenhum momento em cumprir a missão que a Pátria confiou a
eles", disse o General de Exército.
O Adido de Defesa e Aeronáutica na Itália, Coronel Max
Luiz da Silva Barreto, explica que
o monumento em homenagem ao
Tenente Cordeiro tem um signifi-

cado especial, pois ajuda a reforçar os laços de respeito e de amizade entre os povos brasileiro e
italiano. Também mostra, segundo
o oficial, a coragem e audácia dos
pilotos brasileiros, que nunca pouparam esforços no cumprimento da
missão. "Ao comemorarmos o Dia
da Aviação de Caça junto ao Monumento do Tenente Cordeiro, nós
temos a oportunidade de relembrar
os feitos dos nossos heróis do Senta a Pua, que ajudaram a forjar o
espírito guerreiro da Força Aérea
Brasileira", disse o Coronel Max.
A visita das autoridades
foi acompanhada pelo prefeito de
Pianoro, pela comunidade local e
por entusiastas da história, como o
pesquisador italiano Giovani Sulla,
que ajudou a descobrir a localização onde o avião do Tenente Cordeiro foi abatido. Em um discurso
emocionado, em que explicou aos
presentes porque o 22 de abril é tão
importante para a aviação de caça,
ele também ofereceu uma medalha
ao Major-Brigadeiro do Ar João
Tadeu Fiorentini - que compunha a
comitiva do ministro - e ao Coronel Max. "Pela amizade entre Brasil e Itália, pela nossa democracia,
pela nossa liberdade", disse Sulla.
O ministro Jungmann irá
visitar, nos próximos dias, outros
locais que marcaram a participação dos brasileiros na Segunda
Guerra Mundial, como o palacete
que abrigou o Quartel-General do
comandante da Força Expedicionária Brasileira; e o monumento
a três heróis brasileiros que foram

O Brigadeiro do Ar Alcides
Teixeira Barbacovi é o novo Adido de Defesa e Aeronáutico nos
Estados Unidos e no Canadá. O
oficial-general substitui o Major-Brigadeiro do Ar Jefson Borges.
A solenidade de passagem de comando, realizada no dia 31 de
março, em Washington (DC), foi
presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Nivaldo Luiz Rossato. Antes
de assumir o cargo, o Brigadeiro
Barbacovi desempenhou a função
de Chefe da Subchefia de Mobilização do Ministério da Defesa.
Durante a solenidade, o
Tenente-Brigadeiro Rossato destacou o trabalho realizado pelo
Major-Brigadeiro Jefson, ressaltando as atividades desempenhadas
à frente da Adidância de Defesa e
Aeronáutica nos Estados Unidos
e Canadá, em especial a interação
junto às Organizações que promovem a capacitação e o desenvolvimento estratégico naqueles países.
Representação Diplomática - Após quatorze meses à frente
da Representação Diplomática do

Ministério da Defesa e do Comando da Aeronáutica junto aos Estados Unidos e ao Canadá, o Major-Brigadeiro Jefson retornará ao
Brasil para assumir o cargo de Chefe da Terceira Subchefia do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER).
A solenidade contou com a
presença de Oficiais Generais brasileiros do Ministério da Defesa,
da Marinha do Brasil, da Missão
Permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas, da
Junta Interamericana de Defesa,
do Estado-Maior da Aeronáutica,
do Colégio Interamericano de Defesa e das Adidâncias Naval e Militar junto à Embaixada do Brasil.
Também prestigiaram a
cerimônia representantes do Corpo Diplomático do Brasil nos Estados Unidos, integrantes da Comissão Aeronáutica Brasileira em
Washington e militares da Força
Aérea que cumprem missão na capital do país, além de autoridades
civis e militares norte-americanas,
e Adidos de Defesa e de Aeronáutica de distintas nacionalidades.
(CECOMSAER/ FM)
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Hospital das Forças Armadas retorna serviço
de call center

Força

Vagas

Taxa

Período

Nível Médio

86

R$ 70,00

21/03 até
10/04/2017

Nível
Fundamental

180

R$ 60,00

19/04 até
09/05/2017

Nível Médio

36

R$ 44,00

03/04 até
28/04/2017

Corpo de
Engenheiros da
Marinha

Nível Superior

64

R$ 110,00

04/04 até
28/04/2017

Marinha do
Brasil

Corpo de Saúde
da Marinha Quadro de Apoio
à Saúde

Nível Superior

11

R$ 110,00

13/04 até
15/05/2017

Marinha do
Brasil

Corpo de Saúde
da Marinha
- Cirurgiões-Dentistas

Nível Superior

12

R$ 110,00

13/04 até
15/05/2017

Marinha do
Brasil

Corpo de Saúde
da Marinha Médicos

Nível Superior

123

R$ 110,00

13/04 até
15/05/2017

Marinha do
Brasil

Quadro Técnico
do Corpo Auxiliar
(CP-T) - 2017

Nível Superior

29

R$ 110,00

26/04 a
29/05/2017

Foto: CCSM

Pré- requisito

Aeronáutica

de consulta e atender com mais
qualidade e agilidade os usuários. O sistema funciona no telefone (61) 3966-2200. O HFA divulgará a abertura das agendas
das clínicas pelo site (hfa.mil.br).
(CCSM/ FM)

Curso
Cursos de
Formação de
Oficiais Aviadores,
Intendentes e
de Infantaria da
Aeronáutica

Aeronáutica

Curso Preparatório de Cadetes do
Ar - CPCAR 2018

Marinha do
Brasil

Curso de Formação de Sargentos
Músicos do CFN
/ 2018

Marinha do
Brasil

No dia 17 de abril, o Hospital das Forças Armadas (HFA)
voltou a oferecer o serviço de marcação de consultas pelo call center.
A ação tem como objetivo facilitar o fluxo de marcação
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Maiores informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br e www.concursosmilitares.com.br

