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Ministério da Defesa comemora o 72º aniversário 
do fim da Segunda Guerra Mundial

Autoridades civis e militares, Comandantes de Forças estiveram na cerimônia

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou no dia 08 de 
maio, da cerimônia em homenagem 
ao 72º aniversário do fim da Se-
gunda Guerra Mundial e da entrega 

da Medalha da Vitória, no Monu-
mento Nacional aos Mortos da Se-
gunda Guerra Mundial, no Aterro 
do Flamengo, no Rio de Janeiro.
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Ao final do lançamento o Presidente Temer ressaltou  a importância do Brasil 
ter seu próprio satélite

Brasil lança primeiro Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estratégicas 

 Lançado com sucesso o pri-
meiro Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estraté-
gicas (SGDC) no dia 04 de maio, 
às 18h50, da base de Kourou, na 
Guiana Francesa. A missão de lan-
çamento durou cerca de 30 minu-

tos. O SGDC, lançado pelo veículo 
Ariane 5, levará internet banda lar-
ga para todo o território brasileiro, 
além de expandir a capacidade ope-
racional das Forças Armadas, por 
exemplo, em operações conjuntas 
nas regiões de fronteira terrestre.

(MD ASCOM/ FM)
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 A Cavalaria do Exército Bra-
sileiro tem suas raízes intimamente 
ligadas à própria história do País. 
Embates a cavalo, movidos por go-
vernadores-gerais contra nações in-
dígenas, já eram descritos no século 
XVI. Como Unidade pioneira tipica-
mente de Cavalaria, o Regimento de 
Dragões Auxiliares foi criado logo 
após os conflitos com os holandeses 
em Pernambuco. No final do século 

XVIII, durante o governo do Marquês 
de Pombal, surgiu, no Rio de Janeiro, 
o Regimento de Dragões, objetivan-
do preservar a ordem e a observância 
às leis. No mesmo período, no sul do 
País, o Regimento Dragões do Rio 
Grande desempenhava papel fun-
damental na preservação das fron-
teiras nacionais frente aos conflitos 
em torno da Colônia de Sacramento.

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 24 de maio, come-
mora-se o Dia da Arma de Infan-
taria, tão antiga quanto a própria 
guerra. Caracterizada, desde o iní-
cio, pelo combate aproximado, ela 

tem evoluído e se mostrado indis-
pensável aos conflitos atuais, com-
provando, assim, o porquê de ser 
denominada "Rainha das Armas".

(CCOMSEX/ FM)
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Posse no Conselho Empresarial 
de Cultura da ACRJ
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(Márcia Melchior/ FM)

 Posse como Membro do 
Conselho Empresarial de Cultu-
ra da Associação Comercial do 
Rio de Janeiro (ACRJ). Com o 
presidente do Conselho, Ricar-
do Cravo Albim, e Grande Be-
nemérito da Casa de Mauá, Dr 
Francisco Horta. Gratidão sem-

pre, ao Exército Brasileiro, Co-
mando do Forte de Copacabana, 
presidente da SindiRefeiçõesRJ, 
Dr João Ricardo de Oliveira,
FHE-POUPEX , e à todos os par-
ceiros e amigos que nos apoiam 
nesta missão do Projeto Social
Violões do Forte de Copacabana.

Aniversário da ADESG/RS

(ADESG/RS ASCOM/FM)

 No dia 08 de maio, a 
ADESG/RS comemorou 55 anos 
de existência no Rio Grande do Sul. 
Fundada nesta mesma data em 1962, 
teve como seu primeiro delegado o 
Eng. Armindo Beux (ESG) – 62/69 e 
85/87, seguindo-se o Eng. João Gil-
berto da Costa Difini (ESG) – 69/77, 
o Econ. Oswaldo Cypriani Guindani 
(ESG) – 78/85, o Prof. Arthur de Mat-

tos Saldanha (ESG) – 87/91, o General 
Bda Egêo Corrêa de Oliveira Freitas 
(ESG) – 91/2001,o Tenente Cel. Hélio 
Lourenço Ceratti (ESG) – 2001/2004, 
o Eng. Sérgio Domingues de Figueire-
do (ESG) – 2004/2009 e desde 2009 
o Adv. Everton Marc. Neste ano de 
2017 estamos realizando CEPEs em 
Porto Alegre e Caxias do Sul, com 
a presença significativa de alunos.
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Brasil lança primeiro Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas 
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(MD ASCOM/ FM)

 Lançado com sucesso o pri-
meiro Satélite Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações Estraté-
gicas (SGDC) no dia 04 de maio, 
às 18h50, da base de Kourou, na 
Guiana Francesa. A missão de lan-
çamento durou cerca de 30 minu-
tos. O SGDC, lançado pelo veículo 
Ariane 5, levará internet banda lar-
ga para todo o território brasileiro, 
além de expandir a capacidade ope-
racional das Forças Armadas, por 
exemplo, em operações conjuntas 
nas regiões de fronteira terrestre.
 Do Centro de Operações 
Espaciais Principal (COPE-P), lo-
calizado na Base Aérea de Brasília 
(Ala 1), o Presidente da República, 
Michel Temer, acompanhou o lan-
çamento do SGDC, juntamente com 
os ministros da Defesa, Raul Jung-
mann, e da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Gilber-
to Kassab; do Comandante da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato; do presidente da Telebras, 
Antonio Loss; e demais autoridades.
 Ao final do lançamento o 
Presidente Temer fez uma breve 
declaração à imprensa ressaltando 
a importância do Brasil ter seu pró-
prio satélite de comunicação. "Va-
mos democratizar o fenômeno di-
gital em nosso País, já que a banda 
larga vai atingir todos os recantos. 
É um grande momento para o Es-
tado brasileiro", disse o presidente.
 Para o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, o feito atende 

os interesses nacionais. De acordo 
com Jungmann, todas as comunica-
ções sigilosas passarão pelo satélite 
brasileiro, assim como as comu-
nicações estratégicas do governo. 
 "A segurança das comunica-
ções é algo absolutamente decisivo. 
Como o satélite será operado pela 
Aeronáutica e a criptografia utili-
zada é verde-amarela, nós teremos 
segurança nas comunicações milita-
res, com soberania e independência, 
mantendo nossa capacidade de res-
posta e dissuasão a um nível que é re-
querido para um país das dimensões 
e os compromissos que tem o Bra-
sil", afirmou o ministro Jungmann.
 O projeto do SGDC, que 
terá uma vida útil de 18 anos, é uma 
parceria entre os ministérios da De-
fesa e da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações, e envolveu 
investimentos da ordem de R$ 2,7 
bilhões. O satélite terá a função ci-
vil de levar a banda larga a todo ter-
ritório brasileiro, permitindo maior 
inclusão social e na área militar, 
assegurar soberania e aumentar a 
capacidade operacional. Dentro de 
10 dias o satélite estará posicionado 
na sua órbita, a 75º oeste, a mais ou 
menos 36 mil quilômetros da Terra.
 A Visiona, Telebras, Mi-
nistério da Defesa, Agência Espa-
cial Brasileira e INPE, entidades 
participantes do Programa SGDC, 
puderam se capacitar no estado da 
arte da tecnologia de projeto e de-
senvolvimento de satélites, clas-

se geoestacionário. Ao longo de 
todo o Programa, cerca de trinta 
engenheiros trabalharam lado a 
lado com o fabricante francês do 
satélite (Thales) em todas as fa-
ses do projeto, desde a concepção 
até os testes finais de aceitação.
 O envolvimento da Força 
Aérea Brasileira no projeto está re-
lacionado ao fato de a instituição 
estar a cargo, segundo a Estratégia 
Nacional de Defesa, do desenvolvi-
mento da área espacial no País. É da 
FAB a responsabilidade pela opera-
ção e pelo monitoramento do satéli-
te. Foi criada, para isso, uma nova 
organização militar, o Centro de 
Operações Espaciais Principal (CO-
PE-P), em Brasília (DF), onde cerca 
de cem profissionais irão se revezar 
em três turnos para dar suporte ao 
funcionamento do satélite – 24 horas 
por dia. Também no local foi insta-
lado uma antena com 18 metros de 
altura, 13 metros de diâmetro, e que 
fará o contato com o satélite. No 
Rio de Janeiro está instalado um ou-
tro centro de operações secundário.
 O Satélite, adquirido pela 
Telebras, terá uma banda KA, que 
será utilizada para comunicações 
estratégicas do governo e imple-
mentação do Programa Nacional 
de Banda Larga (PNBL), e uma 
banda X, que corresponde a 30% 
do equipamento, de uso exclusivo 
das Forças Armadas. O Ministério 
da Defesa investiu cerca de R$ 500 
milhões para utilização da banda X.

 Com isso, o Brasil passará a 
fazer parte do seleto grupo de países 
que contam com seu próprio satélite 
geoestacionário de comunicações, 
diminuindo a necessidade de alugar 
equipamentos de empresas privadas, 
o que vai gerar uma economia signi-
ficativa aos cofres públicos e maior 
segurança em suas comunicações.

 Satélite Geoestacionário
 Desenvolvido pela empresa 
francesa Thales Alenia Space, que 
assinou um contrato com a Visio-
na (uma joint venture formada pela 
Embraer e pela estatal Telebras), o 
SGDC tem uso dual, ou seja, civil 
e militar. De um lado, utilizando 
a banda Ka, possibilitará acesso à 
conexão em banda larga a todos os 
locais do País, sem exceção. De ou-
tro, a partir da banda X, será pos-
sível tramitar informações afetas 
à área de defesa e governamental.

 Ficha Técnica do SGDC
 Massa: aproximadamente 
5.735 quilos na decolagem
Estabilização – 3 eixos
Dimensões: 7,10 m x 2,20 m x 2,0 
m (configuração de acomodação 
para lançamento)
Plataforma: Spacebus 4000C4
Carga útil: 50 transponders na ban-
da Ka e 7 transponders na banda X
Energia a bordo: 12 kW
Tempo de uso: mais de 18 anos
Posição orbital: 75º Oeste
Área de cobertura: Brasil

O Presidente Temer e autoridades acompanharam o lançamento 
do Centro de Operações Espaciais Principal (COPE-P)
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Ministério da Defesa comemora o 72º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial
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(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou no dia 08 de 
maio, da cerimônia em homenagem 
ao 72º aniversário do fim da Se-
gunda Guerra Mundial e da entrega 
da Medalha da Vitória, no Monu-
mento Nacional aos Mortos da Se-
gunda Guerra Mundial, no Aterro 
do Flamengo, no Rio de Janeiro.
 Na leitura da Ordem do Dia, 
Jungmann destacou inicialmente a 
bravura e o espírito de humanidade 
que os soldados brasileiros tiveram 
no teatro de operações na Itália, du-
rante o conflito mundial. "Os brasi-
leiros enfrentaram os mais diversos 
obstáculos no teatro de operações 
italiano, mas sua participação no 
conflito consagrou-se pelo profissio-
nalismo e pela competência, reco-
nhecidos pelos países aliados; e pela 
empatia e conduta louvável junto à 
população local", disse o ministro.
 Jungmann lembrou que a 
vitória do passado serviu de ins-
piração para as gerações futuras. 
"Nossos capacetes azuis, inspira-
dos pelos exemplos de nossos he-
róis da Segunda Guerra Mundial, 
levam consigo a mesma empatia e 
o mesmo profissionalismo quan-
do são empregados nos quatro 
cantos do mundo, em um esforço 
que ajuda a construir a paz onde 
ela é mais necessária", ressaltou.
 Ao falar sobre os desafios 
que os militares se submetem quan-
do empregados no terreno, o minis-
tro Jungmann não esqueceu do sa-
crifício maior. "Muitas vezes, isso 
implica elevados custos e sacrifí-

cios pessoais, incluindo-se o maior 
de todos – a doação da própria vida 
– lema sempre presente, até os dias 
de hoje, no juramento de incorpora-
ção às Forças Armadas brasileiras".
 Ao encerrar o seu pronun-
ciamento, Jungmann salientou as 
novas ameaças que pairam sob as 
nações. "Os recentes acontecimen-
tos na conjuntura internacional nos 
apontam que esses e outros valores 
encontram-se ameaçados pelo re-
crudescimento de rivalidades, pelo 
escalonamento de conflitos, pelo 
rearmamento, pela fragilidade do 
regime de não proliferação nucle-
ar e por demonstrações de força 
que inviabilizam a via do diálogo 
para a solução de controvérsias".
 Após o discurso do minis-
tro Jungmann, personalidades ci-
vis e militares foram condecorados 
com a Medalha da Vitória, honra-
ria concedida pelo Ministério da 
Defesa (MD). A homenagem visa 
agraciar pessoas e instituições que 
tenham contribuído para a difusão 
dos feitos da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) durante a Segunda 
Guerra Mundial, entre outras ações.
 Após a entrega das meda-
lhas, foi realizada a aposição de co-
roa de flores no túmulo do soldado 
desconhecido, com salva-fúnebre de 
15 tiros, e lançadas pétalas de rosa 
sobre a lápide, em reverência à me-
mória dos que participaram do maior 
conflito bélico do século 20. No ato, 
o ministro estava acompanhado dos 
Comandantes da Marinha, Almiran-
te Eduardo Leal Ferreira Bacellar; 

da Força Aérea, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato; do chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante Ademir Sobrinho; 
do secretário-geral do MD, Gene-
ral Joaquim Silva e Luna; e pelos 
combatentes mais antigos da FEB.
 Os toques de "apresentar-
-arma e silêncio" foram executados 
como forma de respeito, saudade e 
reconhecimento àqueles que tomba-
ram no cumprimento do dever, em 
defesa da liberdade e da democracia. 
Neste momento, uma aeronave Hér-
cules C-130 e dois caças F5 sobre-
voaram o Monumento aos Mortos.
 A cerimônia no Aterro do 
Flamengo contou com a presen-
ça de autoridades civis e militares, 
parlamentares, antigos pracinhas da 
FEB, inclusive, e ex-combatentes de 
nações amigas e crianças. Um dos 
participantes da solenidade, era o 
tenente do Exército José Cândido da 
Silva. "Participei do confronto como 
cabo. Foi uma honra para mim", dis-
se emocionado o senhor de 94 anos.
 Em seguida, o destacamen-
to das três Forças Armadas desfilou 
em continência ao ministro da De-
fesa, junto com ex-combatentes e 
veteranos da Segunda Guerra, em-
barcados em viaturas históricas e ao 
som da Canção do Expedicionário, 
que em seu refrão diz: "Por mais 
terras que eu percorra, não permita 
Deus que eu morra sem que vol-
te para lá; sem que leve por divisa 
esse "V" que simboliza a vitória que 
virá: nossa vitória final, que é a mira 
do meu fuzil, a ração do meu bor-

nal, a água do meu cantil, as asas do 
meu ideal, a glória do meu Brasil".

 Medalha da Vitória
 A condecoração, instituída 
em 2004 pelo Ministério da Defe-
sa (MD), homenageia militares das 
Forças Armadas (Marinha, Exército 
e Aeronáutica) e civis nacionais e es-
trangeiros que contribuíram para di-
fusão das ações e a atuação da FEB 
(Força Expedicionária Brasileira) na 
Segunda Guerra Mundial, e em de-
fesa da liberdade e da paz mundial.
 Ao todo foram entregues 
125 medalhas, divididas entre: 28 
ex-combatentes da Força Expedi-
cionária Brasileira, 95 personalida-
des civis e militares e três institui-
ções militares: Comando da Força 
de Fuzileiros da Esquadra, Arquivo 
Histórico do Exército e o Gabine-
te do Comandante da Aeronáutica.
 O Dia da Vitória relembra o 
08 de maio de 1945, quando as tro-
pas do nazi-fascismo se renderam ao 
Alto Comando das Forças Aliadas 
e da antiga União Soviética. Neste 
dia, os representantes da Alemanha, 
na presença do Alto Comando das 
Forças Aliadas e do Alto Coman-
do das Forças Armadas Soviéticas, 
assinaram em Berlim a ata final de 
rendição, que entrou em vigor a 
partir da meia-noite do mesmo dia.
 Ao todo, 25 mil brasilei-
ros e brasileiras lutaram na Itália, 
enfrentando toda sorte de difi-
culdades, em um terreno adverso 
e severas condições climáticas.

A cerimônia contou com a presença de antigos pracinhas da FEB e ex-combatentes de nações amigas
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(MD ASCOM/ FM)

Brasília ganhará Memorial à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial
e Parque dos Guararapes será revitalizado

 O governo vai construir, 
em Brasília (DF), um memorial à 
participação brasileira na Segunda 
Guerra Mundial e túmulo do sol-
dado desconhecido e revitalizar 
o Parque Histórico Nacional dos 
Guararapes, em Jaboatão dos Gua-
rarapes (PE). Essas duas ações fo-
ram anunciadas durante cerimônia, 
em 11 de maio, no Quartel-Gene-
ral do Exército na capital federal. 
As obras começam ainda este ano.
 O Presidente Michel Te-
mer, o Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, e o Ministro da Cultura, 
Roberto Freire, assinaram os docu-
mentos que selam o início das ações. 
 Michel Temer se referiu 
ao ato de assinatura do protoco-
lo de intenções para o memorial e 
túmulo do soldado desconhecido, 
em Brasília (DF), e do Decreto de 
revitalização do Parque Histórico 
Nacional dos Guararapes, em Ja-
boatão dos Guararapes (PE), como 
um resgate histórico. “Firmar este 
ato de símbolos determinados é 
algo fundamental para o resgate da 
nossa história”, disse o presidente.
 Sobre a imposição da meda-
lha militar de platina aos generais, 
considerou como fato heroico pre-
sente de grande importância. “O feito 
heroico mais presente, neste momen-
to, é a homenagem que todos presta-
mos ao eminente General Villas Bôas 
e ao General Farias, pelos 50 anos 
dedicados à vida pública. Mas, à vida 
pública num dos setores mais impor-
tantes nacionais, que é o setor das 
Forças Armadas”, afirmou Temer.
 Para o ministro Jungmann a 
cerimônia concentrou três momen-
tos. “O primeiro momento é exata-
mente o protocolo que inicia o pro-
cesso que lavará, muito em breve, ao 
memorial à participação dos praci-
nhas na Segunda Guerra Mundial e o 
soldado desconhecido. Ele se iniciou 
quando, a convite do ministro Etche-
goyen (GSI), eu refiz parte do trajeto 
dos brasileiros na Itália durante a Se-
gunda Guerra. Eu não poderia imagi-
nar que viveria tantas emoções, que 
dessem tantas alegrias e, ao mesmo 
tempo tristeza”, contou o ministro.
 Sobre a participação brasilei-

ra no conflito, Raul Jungmann lem-
brou dos desafios superados pelos 
soldados. “A chamada Linha Gótica 
daquela região, que era defendida 
por tropas alemãs, extremamente 
experientes e, sobretudo, num cli-
ma muito diferente do nosso. Nós 
tivemos heróis, como o aspirante 
Mega, que, ferido de morte, disse 
aos seus companheiros: vão adiante, 
é preciso vencer”, contou o ministro.
 “Lembrar os nossos heróis 
é não permitir que aqueles erros 
se repitam. Fazê-los vivos é ter a 
certeza que reverenciamos a me-
mória deles, fundamentais para 
estarmos aqui e vivermos nesta 
paz”, ressaltou Raul Jungmann.
 O segundo momento rela-
tado pelo Ministro da defesa foi re-
ferente à importância do Parque de 
Guararapes para a construção da 
nação brasileira. “É da maior impor-
tância exaltar e construir, juntamente 
com o Comando do Exército, com o 
Ministério da Cultura, o Ministério 
da Defesa e o IPHAN , algo que é 
devido à memória dos que lá tom-
baram”, ressaltou Jungmann. “A 
importância que foi a Batalha dos 
Guararapes para que nós não fos-
semos duas ou três nações, fosse 
apenas uma; para que nós tivésse-
mos uma fraternidade mestiça, pelo 
fato de que lá estavam os brancos, 
negros e índios, ombro a ombro, na 
expulsão dos invasores”, completou.
 O decreto assinado pelo 
Presidente Temer institui o Comitê 

Interministerial para a revitaliza-
ção do Parque Histórico Nacional 
dos Guararapes no âmbito dos Mi-
nistérios da Defesa e da Cultura.
 Tombado pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) como patrimô-
nio histórico nacional, o Parque 
está no município de Jaboatão dos 
Guararapes, região metropolitano 
do Recife (PE). O local foi palco 
das Batalhas dos Guararapes, que 
culminaram na expulsão dos holan-
deses do Brasil, quando se fez pre-
sente o sentimento de nacionalidade.
 Ainda sobre a cerimônia, o 
terceiro momento citado pelo Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, 
destacou a entrega da medalha mili-
tar de platina, pelos 50 anos de bons 
serviços prestados pelo Comandan-

te do Exército, General Eduardo 
da Costa Villas Bôas e pelo Minis-
tro do Superior Tribunal Federal, 
general Marco Antônio de Farias.
 “Reverenciamos a dedica-
ção, o compromisso, a entrega in-
condicional de dois homens, que, por 
acaso, iniciaram suas carreiras no dia 
1º de março de 1967 e que hoje es-
tão aqui devidamente homenageados 
pelos seus 50 anos de luta, de traba-
lho”, disse Jungmann. “Os senho-
res, mais do que isso, representam 
os valores das Forças Armadas, do 
Exército Brasileiro, que nunca fal-
taram ao nosso Brasil”, completou.
 A medalha militar de pla-
tina com passador de platina foi 
aprovada e mandada cunhar pelo 
Presidente da República, por meio 
de Decreto e se destina a reconhe-
cer militares que tenham completa-
do mais de 50 anos de bons servi-
ços. Até hoje, somente 39 militares 
do Exército receberam a medalha.
 Participaram da cerimônia o 
ministro chefe do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidência 
da República, Sérgio Etchegoyen; o 
Comandante da Marinha, Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira; o Comandan-
te da Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato; o secretário-geral 
do Ministério da Defesa, General 
Silva e Luna; o prefeito de Jaboatão 
dos Guararapes, Anderson Ferrei-
ra; membros do Alto Comando do 
Exército, ministros do Superior Tri-
bunal Militar e demais autoridades.

Foto:Tenente B
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Brasil e Colômbia buscam fortalecer parceria no combate aos crimes de fronteira
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(MD ASCOM/ FM)

 Brasil e Colômbia buscam 
unificar as ações no combate aos 
crimes transfronteiriços. Esta foi 
a tônica do segundo encontro dos 
Ministros da Defesa do Brasil, Raul 
Jungmann, e da Colômbia, Luís Car-
los Villegas Echeverri, no Comando 
Geral das Forças Armadas, na capi-
tal colombiana. “Recordo que no 
primeiro encontro citei com ênfase 
a palavra confiança. E tenho certe-
za que com confiança iremos longe 
no combate aos principais proble-
mas que verificamos hoje nossa 
fronteira”, destacou Jungmann.
 O ministro colombiano in-
formou durante o encontro que até 
o fim de maio deste ano as FARC 
concluirão o processo de desarma-
mento. Villegas propôs ampliar par-
ceria também na indústria de defesa 
e o treinamento com as Forças Aé-
reas dos dois países para o combate 
aos voos clandestinos. Sobre este 
assunto, o Comandante da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, informou que em julho 
haverá treinamento envolvendo as 
Forças da Colômbia e do Equador.
 Neste sentido, o ministro 
Jungmann defendeu no encontro a 
participação de outros países vizi-
nhos, como por exemplo, o Peru. Se-
gundo o ministro brasileiro, as ações 
conjuntas dos governos sul-ame-
ricanos permitirão o combate aos 
crimes transfronteiriços. “Estamos 

atentos ao monitoramento da entre-
ga de armas por parte das FARC; 
o combate e o patrulhamento con-
junto do narcotráfico na fronteira; e 
ações de combate aos grupos orga-
nizados no tráfego aéreo e marítimo 
na região fronteiriça”, destacou.
 Durante o encontro os dois 
ministros se propuseram a manter 
uma linha de comunicação direta 
entre os comandos das Forças Ar-
madas e o compartilhamento das 
redes de inteligência. Deste modo, 
Jungmann e Villegas acreditam 
no fortalecimento com vistas ao 
combate as quadrilhas criminosas.
 O ministro colombiano afir-
mou que tem total apoio do Presi-
dente Juan Manuel Santos nesta par-
ceria. O ministro-chefe do Gabinete 
da Segurança Institucional (GSI), 
General Sérgio Etchegoyen, contou 

que desta ação integrada permitirá 
ao Brasil o combate as quadrilhas 
que atualmente tentam se interna-
cionalizar. “A integração é o ponto 
mais importante para que tenhamos 
êxito no combate ao crime organi-
zado”, disse. Jungmann e Etche-
goyen afirmaram que o Presidente 
Michel Temer, desde o primeiro 
momento, vem dando integral apoio 
no combate aos grupos criminosos.
 O chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), Almirante Ademir So-
brinho, informou também que o 
governo brasileiro dará apoio ne-
cessário para que os militares da 
Colômbia possam conhecer o Sis-
tema Integrado de Monitoramen-
to de Fronteira (SISFRON). Além 
disso, segundo o almirante Ademir, 
18 militares brasileiros estarão nes-

te país entre julho e outubro auxi-
liando no processo de desminagem.

 Indústria de defesa
 O secretário de Produto de 
Defesa (Seprod), Flávio Basílio, 
defendeu também maior integração 
dos dois países na indústria de de-
fesa. Basílio contou que o BNDES 
dispõe de uma linha de crédito es-
pecial para financiar governos que 
desejam investir no setor. De acordo 
com o secretário, as linhas de cré-
dito são as melhores do mercado.
 O secretário executivo do 
Ministério da Justiça, José Levy, 
que integrou a comitiva brasileira, 
contou também que Brasil e Colôm-
bia estão desenvolvendo parceria 
na área de inteligência. Dentro das 
próximas semanas policiais colom-
bianos irão a São Paulo para treina-
mento na sede da Polícia Federal.
 Estiveram na comitiva o 
Comandante da Marinha, Almiran-
te Eduardo Bacellar Leal Ferreira; 
o Comandante Militar da Ama-
zônia (CMA), General Geraldo 
Miotto;  o secretário Nacional de 
Segurança Pública, General Carlos 
Alberto Santos Cruz; e o embaixa-
dor Nelson Tabajara, diretor para 
Assuntos de Defesa e Segurança 
do Ministério das Relações Exte-
riores. O próximo encontro está 
previsto para setembro, no Brasil.
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Emirados Árabes têm interesse em participar do projeto da corveta Tamandaré
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 Os Emirados Árabes estão 
interessados no projeto de desen-
volvimento da corveta classe Ta-
mandaré, da Marinha do Brasil. A 
manifestação foi feita durante reu-
nião do ministro Raul Jungmann 
com seu homólogo dos Emirados 
Árabes Unidos, Mohamed Alba-
wardi Alfalasi. "Temos interesse 
em participar de projetos em to-
das áreas, seja militar ou comer-
cial", afirmou o ministro Mohamed.
 O ministro Jungmann mos-
trou-se favorável à parceria. "Vemos 
com bons olhos a cooperação neste 
projeto", e informou que a comitiva 
árabe visita, no dia 12 de maio, a fá-
brica da Emgepron, empresa naval 
vinculada ao Comando da Marinha.
 Jungmann também afirmou 
ao colega dos Emirados Árabes que a 
parceria poderá ser ampla, incluindo 
outros setores da economia, inclusi-
ve, com compensação em offset. O 
ministro brasileiro lembrou durante 
o encontro das tratativas do gover-
no dos Emirados com a empresa 
Embraer sobre o cargueiro KC-390.
 Presente na reunião, o co-
mandante da Marinha, Almirante 
Eduardo Leal Ferreira, explicou 
a comitiva a configuração da cor-
veta Tamandaré e suas vantagens 
comerciais e de emprego militar. 
"O projeto tem um conceito es-
tratégico de média intensidade e 
de baixo custo. Creio que atende 
as necessidades de ambos os pa-
íses", acrescentou o almirante.
 Os Emirados Árabes, por 

intermédio da empresa Calidus, 
desenvolvem com a brasileira No-
vaer, a aeronave B250, que se en-
contra em fase de certificação.
 Durante a reunião, o se-
cretário de Produtos de Defesa do 
Ministério da Defesa (MD), Flávio 
Basílio, ressaltou os instrumentos 
financeiros disponíveis para fortale-
cer a base industrial de defesa como 
o Banco de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES). "Pode-
mos nos valer desses mecanismos 
para dar suporte à base industrial, 
com a possibilidade de diversifica-
ção dos portfólios", argumentou o 
secretário do MD. Ele ainda lem-
brou que os Emirados Árabes pos-
suem um importante fundo sobera-
no, considerado o maior do mundo.
 Jungmann sugeriu que mais 
empresas dos Emirados Árabes par-
ticipassem da próxima edição da 
LAAD - feira de defesa e segurança, 
prevista para acontecer em 2019. Ele 
recordou que em fevereiro deste ano 
18 empresas brasileiras participa-
ram da IDEX, feira internacional de 
defesa, que ocorreu em Abu Dhabi.
 O governo dos Emirados 
Árabes também demonstrou inte-
resse em conhecer o Sistema Inte-
grado de Monitoramento de Fron-
teiras (SISFRON). Neste sentido, 
Jungmann falou que o Brasil pos-
sui o desafio de proteger a terceira 
maior fronteira do mundo. "Esse 
é um tema prioritário e de grande 
preocupação para nós." Jungmann 
convidou a comitiva para conhecer 

o projeto piloto implantado no Mato 
Grosso do Sul, que "utiliza o estado 
da arte em termos de tecnologia".
 No encontro ficou decidido a 
criação de um comitê bilateral para 
tratar dos temas de defesa. Jungmann 
designou o vice-chefe de Assun-
tos Estratégicos, general Fernando 
Goulart, para participar do comitê.
 Os Emirados Árabes são um 
dos dez maiores compradores de 
produtos de defesa do mundo. No 
Congresso Nacional tramita o acor-
do de proteção das informações mili-
tares, que poderá ampliar ainda mais 
a cooperação entre os dois países.
 Na mesma semana a co-
mitiva dos Emirados Árabes visi-
tou, além da Novaer, os parques 
industriais da Avibras e Embraer.
 Participaram também do en-
contro, o secretário-geral do MD, 
general Joaquim Silva e Luna; o 
brigadeiro Alvani Adão da Silva, 
substituindo interinamente o che-
fe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (ECMFA); a em-
baixadora dos Emirados Árabes 
Unidos, Hafsa Al Ulama; além de 
outras autoridades civis e militares.

 Memorando
 Ao final do encontro, o di-
retor da Associação Brasileira das 
Indústrias de Materiais de Defesa e 

Segurança (ABIMDE), Carlos Fre-
derico Aguiar, e o diretor da empresa 
da Tawazun, Saif Alhajiri, assinaram 
um memorando de entendimento 
sobre cooperação industrial de de-
fesa. A Tawazun holding abrange 
mais de 14 companhias do setor de 
defesa e fabrica itens como armas, 
tanques e outros veículos militares.
 Em seu discurso, o diretor 
da Tawazun disse que a indústria 
de defesa do seu país é recente, 
mas possui produtos com alcance 
internacional. "Queremos com-
partilhar conhecimento com as 
empresas brasileiras", disse Saif.
 Já o diretor da ABIMDE, 
Carlos Aguiar, falou que a entidade 
contribui com as Forças Armadas 
e com o governo federal na formu-
lação de políticas públicas para o 
setor de defesa. "Nos grandes even-
tos esportivos, com total integração 
entre as Forças Armadas e de se-
gurança pública, ficou comprovada 
a qualidade dos nossos produtos".
 Em março deste ano, Jung-
mann recebeu o ministro dos Negó-
cios Estrangeiros dos Emirados Ára-
bes, xeique Abdullah Bin Zayed Al 
Nahyan. Na oportunidade, o xeique 
Abdullah informou que seu país gos-
taria de abrir um escritório no Brasil 
para tratar dos assuntos de defesa.

Representantes da ABIMDE e da empresa Tawazun assinam memorando de entendimento 
sobre cooperação industrial de defesa
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Ministro Jungmann afirma: "vamos cuidar de forma integrada da segurança e da defesa nacionais"
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 Os avanços obtidos pelo 
governo federal nos setores de se-
gurança pública e defesa nacional 
nos últimos 12 meses vão ser man-
tidos de forma integrada. A afir-
mação foi feita no dia 12 de maio 
pelo Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, após reunião ministerial 
que teve por objetivo a prestação 
de contas do primeiro ano de ges-
tão do Presidente Michel Temer.
 “Esse balanço é positivo. 
O Brasil volta aos trilhos. Nós va-
mos voltar a crescer. No segun-
do semestre teremos a redução 
do desemprego e também cuida-
remos de forma integrada a ques-
tão da segurança pública e da de-
fesa nacional”, disse Jungmann.
 Para o ministro haverá “um 
reconhecimento de que este é um 
governo de coragem. Que tem con-

quistado avanços importantes e vai 
continuar a avançar pelo bem do 
Brasil”. A reunião ocorreu no Palá-
cio do Planalto e foi conduzida pelo 
Presidente Temer. Na abertura, fo-
ram exibidos vídeos que mostram 
as conquistas nos diversos setores 
do governo nos últimos 365 dias.
 No discurso de encerramen-
to da reunião, o Presidente Temer 
defendeu as reformas que seu go-
verno vem empreendendo. Num dos 
pontos da fala, ele lembrou a cena 
em que uma mulher, no Rio, porta-
va cartaz dizendo que encontrava-
-se há três meses sem receber a apo-
sentadoria estadual. “É isso que não 
vamos deixar acontecer”, afirmou.
 Além das reformas em cur-
so no Congresso Nacional, Temer 
destacou a recuperação financei-
ra da Petrobras e os resultados fi-

nanceiros do Banco do Brasil. O 
presidente informou que antes da 
reunião ministerial esteve numa 
agência da Caixa para verificar 
in loco o recebimento, por parte 
dos trabalhadores, de recursos do 
FGTS. Tal medida, segundo ele, irá 
injetar R$ 40 bilhões na economia.

 Reunião ministerial
 O cenário para a comemo-
ração de um ano do governo Temer 
foi montado no salão nobre, no se-
gundo andar do Palácio do Planalto. 
Logo no meio da manhã os ministros 
começaram a tomar seus lugares à 
mesa de reunião. Acompanhado 
pelo presidente da Câmara, deputa-
do Rodrigo Maia (DEM-RJ), e pelo 
presidente em exercício do Senado, 
senador Cássio Cunha Lima (PS-
DB-PB), Temer desceu a rampa que 
dá acesso ao salão da cerimônia.
 Couberam aos ministros da 
Fazenda, Henrique Meireles, e do 
Trabalho, Ronaldo Nogueira, os 
discursos referentes aos avanços na 
economia e na conquista de mais em-
prego. "O Brasil está mudando mais 
em um ano do que mudou em déca-
das", afirmou Meirelles, durante seu 
discurso na reunião ministerial con-
vocada para apresentar os avanços 
nestes 12 meses de governo Temer.
 No discurso, Meirelles re-
cordou que o governo assumiu no 
meio da maior recessão da histó-

ria recente do País. Neste cenário, 
foi preciso apresentar uma série 
de propostas para colocar a econo-
mia nos eixos. “O Brasil voltou a 
crescer. Estamos ainda vivendo os 
efeitos da recessão (...), mas o de-
semprego começará a cair a partir 
do segundo semestre”, observou.
 Como reflexo das medi-
das, a economia já mostra sinais 
de recuperação, apresentando cres-
cimento no primeiro trimestre do 
ano. O País, segundo Meirelles, 
recuperou a confiança de investi-
dores, empresários e das famílias 
– uma retomada puxada pelas medi-
das implantadas pelo governo para 
modernizar o Brasil e a economia.

 Indicadores econômicos
 Para destacar a recuperação 
da economia, o ministro apresentou 
indicadores como o risco Brasil, 
que caiu de 500 pontos em maio do 
ano passado para pouco mais de 200 
pontos. Além disso, citou termôme-
tros importantes, como dólar em 
queda e bolsa em alta, que mostram 
que a base para o crescimento foi 
construída neste um ano de governo.
 “Tudo isso dá base para a 
economia crescer. Isso é resultado do 
trabalho do seu governo, Presidente 
Temer. O governo está enfrentando 
problemas fundamentais”, afirmou. 
“É um ano de muito trabalho, e os 
resultados estão aí”, completou.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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II Seminário de Marketing e Logística na ESG

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) promoveu, no dia 29 de 
maio, o II Seminário de Marke-
ting e Logística – SEMARLOG. 
A solenidade de abertura foi pre-
sidida pelo Diretor do Curso de 
Logística e Mobilização Nacional 
(CLMN) e Assistente da Aeronáu-
tica na ESG, Brigadeiro Intenden-
te José Jorge de Medeiros Garcia.
 Apresentado pelos estagi-
ários do CLMN, como parte das 
atividades curriculares, o evento 

teve por objetivo explicar os ca-
minhos da comunicação e as cone-
xões com a logística nas circuns-
tâncias de Mobilização Nacional.
 Na ocasião, foram realiza-
das as exposições "O Atual Ma-
rketing utilizado nas Forças Ar-
madas em defesa de sua imagem"; 
"Uma proposta de marketing para 
a motivação do Exercício de Mo-
bilização"; e "A logística como 
último Rincão do Marketing".

Foto: E
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(ESG ASCOM/ FM)

ESG realiza viagem de estudos a Brasília

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) realizou com os integran-
tes do Curso Superior de Defesa 
(CSD) de 2017, no período de 21 
a 25 de maio, uma Viagem de Es-
tudos a Brasília, Distrito Federal 
(DF). O CSD é composto pelos es-
tagiários do Curso Superior de Po-
lítica e Estratégia (CAEPE) desta 
Instituição de Ensino, pelos alunos 
da Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (ECEME) e da 
Escola de Guerra Naval (EGN).
 Durante a viagem, a co-
mitiva chefiada pelo Diretor dos 
cursos CSD e do CAEPE, o As-
sistente da Marinha na ESG, 
Contra-Almirante Gilberto Cezar 
Lourenço, participou de diversas 

conferências e percorreu as insta-
lações das respectivas instituições.
 O grupo conheceu o Colégio 
Militar de Brasília (CMB); o Minis-
tério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão (MP); o Supremo 
Tribunal Federal (STF); a Câmara 
dos Deputados; o Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidência 
da República (GSI); o Palácio do 
Planalto, o Comando de Operações 
Aeroespaciais (COMAE); e, em 
Planaltina – DF, visitou a EMBRA-
PA – Cerrado, unidade da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa), vinculada ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) que atua como 
centro de pesquisa ecorregional.
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ADESG/RS inicia em Porto Alegre 
Curso em Política, Estratégia e Gestão

 Teve início no dia 29 de 
maio, em Porto Alegre, mais um 
Curso de Extensão em Política, Es-
tratégia e Gestão – CEPEG, em par-
ceria com a Faculdade Luterana São 
Marcos, com a presença de profis-
sionais liberais, executivos, servido-
res (gestores públicos) e oficiais das 
Forças Armadas. O curso conta com 
a participação de 30 alunos e tem o 
seu encerramento previsto para o 
dia 26 de outubro do corrente ano.
A palestra de abertura foi proferida 
pelo Cel Inf R/1 Rogério de Abreu 
Petry, Diretor do Curso, que deu as 
boas-vindas aos alunos e apresen-
tou as Normas Gerais do Curso, 
bem como a forma de participação 

em visitas estratégicas a institui-
ções civis e militares e a viagem 
de estudos que está programada.
Em 30 de maio ocorreu à palestra 
do Dr. Everton Marc sobre o Sis-
tema ESG & ADESG com o obje-
tivo de mostrar aos alunos os as-
pectos que envolveram a criação 
da Escola Superior de Guerra, em 
1949, seus princípios filosóficos, 
seus cursos e a situação atual com 
a criação de um campus em Brasí-
lia. Da mesma forma a criação da 
ADESG, em 1951, seus objetivos, 
fundamentos e capilaridade na difu-
são da doutrina da ESG pelo Brasil.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

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

(ADESG/RS ASCOM/FM)
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Páscoa dos militares reúne Forças Armadas, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar em Brasília
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 Na manhã de 09 de maio, 
o Santuário São Francisco de As-
sis, na Asa Norte, em Brasília (DF) 
recebeu mais de 800 militares da 
Marinha, do Exército e da Aero-
náutica; do Corpo de Bombeiros e 
da Polícia Militar do Distrito Fe-
deral, para a celebração de Páscoa. 
Comemorada fora de época, por 
concessão da Igreja, a data preser-
va a história do final da 2ª Guerra 
Mundial, quando a Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB) retornou 
ao Brasil após o período pascal.
 No início da santa missa, o 
arcebispo do Ordinariado Militar 
do Brasil, do Ministério da Defesa 
(MD), Dom Fernando Guimarães, 
falou sobre a origem da celebra-
ção em todo Brasil. “Ela nasce no 
desejo dos nossos pracinhas ao re-
torno da campanha militar da 2ª 
Guerra Mundial, quando, na Itália, 
se viram impedidos de celebrar a 
Páscoa da Ressurreição no dia exa-
to, domingo de Páscoa. Ao voltar, 
antes de se separar, eles quiseram 
celebrar a Páscoa de Jesus e, na vi-
tória de Jesus sobre a morte, cele-
brar e agradecer a vitória das Forças 
Aliadas contra o nazifacismo; agra-
decer e pedir a Deus pelos irmãos 
febianos e pelos outros militares ca-
ídos no campo de batalha; e olhar 
para o mundo novo que o término 
do conflito mundial abria para hu-

manidade”, explicou o arcebispo.
 A participação das Forças 
Armadas e das Forças Auxiliares 
durante o evento foi marcada não só 
pelas representações que lotaram o 
Santuário, mas também pela presen-
ça de militares do Batalhão da Guar-
da Presidencial (BGP) compondo o 
altar; da ala de Dragões do 1º Regi-
mento de Cavalaria de Guardas (1º 
RCGd) e da banda e coral do Corpo 
de Bombeiros do Distrito Federal.

 A celebração
 A entrada da Bandeira Na-
cional foi seguida do canto do 
Hino Nacional. Com a Bandeira 
entraram também os estandartes 
de Instituições militares. Na se-
quência da missa, todos recep-
cionaram uma imagem da Nos-
sa Senhora Aparecida, padroeira 
do Brasil. Militares se revezaram 
na leitura dos textos litúrgicos.
 Na homilia, momento em 
que o celebrante se dirige aos fiéis, 
Dom Fernando Guimarães lembrou 
que a Páscoa dos Militares é um 
momento da família militar, inde-
pendente da convicção religiosa. 
“Neste momento somos todos cris-
tãos unidos pela fé em Jesus e co-
locando, nessa perspectiva de fé, a 
nossa realidade de militares, a nossa 
missão, o nosso trabalho constitu-
cional, que exige de nós não somen-

te o mais elevado grau profissional, 
mas uma dedicação radical, de 
nossas próprias pessoas” ressaltou.
 Ao lado dos capelães mi-
litares de Brasília, o arcebispo fa-
lou sobre o papel da vida militar. 
“Nós nos dedicamos integralmente 
à promoção da unidade nacional, à 
defesa das fronteiras, terra, mar e 
ar; a defesa da segurança da socie-
dade brasileira. É um papel funda-
mental, que pede de nós valores”, 
lembrou Dom Fernando. “Nós mi-
litares somos chamados a ser, an-
tes mesmo de fazer o nosso dever. 
A convicção religiosa, a fé, seja ela 
qual for, que se torna uma base, so-
bre a qual nós construímos a nossa 
vida de cidadãos”, complementou.
 Como parte da liturgia eu-
carística, militares das três Forças 
e das Forças Auxiliares ofertaram 
símbolos de suas atividades e os le-
varam até o altar. E, após a oração 
do Pai Nosso, num momento de con-
fraternização entre irmãos de farda, 
desejaram-se a “Paz de Cristo” uns 
aos outros. Também estiveram uni-
dos em profundo silêncio, para lem-
brar aqueles que faleceram durante 
o cumprimento de suas missões.
 As palavras finais da cele-
bração da Páscoa dos Militares fo-
ram do comandante do Comando 
Geral do Pessoal da Aeronáutica, 
brigadeiro Antonio Carlos Moretti 
Bermudez. “Nós, militares, somos 
chamados a ser construtores da paz. 
Que essa nossa Páscoa, a Páscoa da 
Ressurreição, da família militar, nos 
renove e nos fortaleça no seu signi-
ficado maior, a passagem da mor-

te para a vida”, disse o brigadeiro.
 
 A família militar
 A capitão-tenente Taryn Ma-
chado Senez, do Estado-Maior da 
Armada, órgão de direção geral da 
Marinha, destacou a importância da 
celebração para comunhão entre os 
irmãos de Arma. “A gente não dife-
rencia o credo, onde todos se sentem 
muito bem-vindos, onde podemos 
partilhar o verdadeiro espírito da fé 
com os nossos irmãos”, comentou 
a militar, que trabalha com os adi-
dos navais estrangeiros em Brasília.
 Já para o subtenente do 
Corpo de Bombeiros, Ronaldo de 
Santana Almeida, a celebração da 
Páscoa celebra a fé cristã com a co-
munidade militar. “É a celebração 
da unidade militar, independente 
de Força, é a nossa unificação no 
bem comum, na proteção da nos-
sa sociedade”, afirmou Ronaldo.
 Participaram da celebração 
o chefe de Logística e Mobilização 
do MD, Almirante Leonardo Puntel; 
o diretor do Hospital das Forças Ar-
madas (HFA), General Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira; o represen-
tante do Comandante da Marinha, 
Almirante Marcos Silva Rodrigues;  
entre outras autoridades, além dos 
representantes do Comandante do 
Corpo de Bombeiros do Distrito Fe-
deral, Coronel Ronaldo Wanderlam 
da Costa Fernandes; da Polícia Mi-
litar do Distrito Federal, o Coronel 
Graciany Batita Pires; e da Nun-
ciatura, o padre Eronildo Manoel 
da Cruz; entre outras autoridades.

Estandartes representaram organizações militares das Forças Armadas e Forças Auxiliares

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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Brasil participa da 72ª Assembleia Geral do Conselho Internacional do Esporte Militar em Atenas

Foto:  D
ivulgação C

ISM
(MD ASCOM/ FM)

 O Conselho Internacional 
do Esporte Militar (CISM) reali-
zou, no período de 02 a 08 de maio, 
em Atenas, capital da Grécia, a 72ª 
Assembleia Geral e o Congresso 
do CISM, reunindo delegações de 
mais de 100 países. O Brasil este-
ve representado por uma comitiva 
do Departamento de Desporto Mi-
litar do Ministério da Defesa, lide-
rada pelo almirante Paulo Zuccaro.
 “Graças ao grande êxito al-
cançado por nosso Programa Atletas 
de Alto Rendimento, o Brasil se tor-
nou uma potência desportiva mili-
tar e, por esta razão, desfruta de alto 
prestígio e liderança no âmbito do 
CISM, o que nos impõe uma partici-
pação ativa e construtiva neste que é 
o foro mais importante no contexto 
do desporto militar”, disse Zuccaro.
 Durante a reunião da As-
sembleia Geral, são aprovados os 
planos estratégicos e anuais do 
CISM, as contas, o orçamento, as 
mudanças nas políticas relacio-
nadas ao desporto militar, o status 
final de nações inativas ou suspen-
sas, estatutos, emendas ao Manual 
de Políticas que regem os assuntos 
financeiros e eleitorais e o esta-
belecimento de novos Prêmios. A 
aceitação de novos países mem-
bros também se dá no âmbito da 
Assembleia Geral, o que ocorreu 
este ano com as Ilhas Comores, do 
continente africano, que passou a 
ser o 136º país membro do CISM.
 O Congresso é a reunião 
anual das delegações dos países 
membros imediatamente antes da 

Assembleia Geral. É dedicado ao 
planejamento estratégico e empre-
sarial, bem como a discussões, de-
bates, apresentações e intercâmbio 
de informações. Cabe à Assembleia 
Geral aprovar em plenário os resul-
tados dos planos de negócios estra-
tégicos e anuais, conduzir eleições 
estatutárias, nomear auditores e 
considerar outros assuntos coloca-
dos por qualquer órgão do CISM.
 A primeira parte do Con-
gresso foi dedicada à Sessão Inter-
nacional do CISM para o Desporto 
e a Paz de 2017, com um discurso 
do embaixador do conselho, gene-
ral Gianni Gola, ex-presidente do 
CISM. Também houve uma apre-
sentação do relatório das ativida-
des do CISM com o tema "Uma 
Década dos Esforços do CISM 
pelo Desporto pela Paz". Durante o 
Congresso, o CISM enunciou o de-
safiador objetivo de alcançar o Prê-
mio Nobel da Paz, como reconhe-
cimento pelas ações desenvolvidas.
 O almirante Paulo Zuccaro, 
diretor do Departamento de Des-
porto Militar do Ministério da De-
fesa e chefe da delegação do Brasil 
no CISM, apresentou o Programa 
Forças no Esporte (PROFESP), 
que despertou grande interesse por 
parte dos delegados dos demais 
países participantes do Congres-
so. Presente em 90 municípios de 
todos os estados brasileiros e do 
Distrito Federal, o PROFESP tem 
por objetivo democratizar o aces-
so à prática e à cultura do esporte, 
como fator de formação da cidada-

nia e de melhoria da qualidade de 
vida, além de promover o desenvol-
vimento integral de mais de 22 mil 
crianças, adolescentes e jovens em 
situação de vulnerabilidade social. 
 “Face ao elevado número de 
delegados que nos procuraram para 
elogiar o Brasil pelo PROFESP e, 
também, buscar mais informações 
sobre o programa, podemos concluir 
que o objetivo de inspirar os demais 
países a dar partida a iniciativas se-
melhantes, naturalmente respeitadas 
suas especificidades, foi plenamen-
te alcançado”, ressaltou o almirante.
 O Brasil também se candida-
tou a sediar, em 2018, a 25ª edição 
do Campeonato Mundial Militar de 
Taekwondo, o que foi muito bem re-
cebido pelo plenário do Congresso.

 As atividades desenvolvidas 
pelo Brasil na área do desporto mili-
tar e as contribuições do país ao efe-
tivo funcionamento do CISM foram 
enaltecidas durante o discurso do se-
cretário Geral, coronel Dorah Mam-
by Koita, da República da Guiné.
 Atualmente, o Ministério 
da Defesa, por meio do Programa 
Atletas de Alto Rendimento, vem 
atuando na organização da partici-
pação militar brasileira em eventos 
esportivos de alto nível e já traba-
lha no novo ciclo olímpico, rumo 
a Tóquio 2020 e, igualmente, com 
vistas aos VII Jogos Mundiais Mili-
tares, em 2019, na China. Esse ano, 
o Brasil realizará os campeonatos 
mundiais militares de vôlei de praia 
e de natação, no Rio de Janeiro.
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 A evolução da Arma de Ca-
valaria no Exército Brasileiro foi 
apresentada durante as comemo-
rações do Dia da Cavalaria e do 
aniversário de 209 anos do 1º Re-
gimento de Cavalaria de Guardas 
(1º RCGd). No dia 12 de maio, os 
Dragões da Independência realiza-
ram diversas demonstrações a cava-
lo e mostras de equipamentos em-
pregados pelos militares da Arma. 
Ainda foi montada uma exposição 
sobre os diferentes armamentos, 
uniformes e condições de combate 
dos militares ao longo da história.
 A apresentação começou 
com homenagens ao Patrono da 
Cavalaria, Marechal Osorio, que 
esteve representado por sua trine-
ta, a Senhora Estela Osorio. Em 
seguida, militares do 1º RCGd de-
monstraram o volteio, modalidade 
na qual são feitas acrobacias sobre 
os cavalos em movimento. Alunos 
do Colégio Militar de Brasília par-
ticiparam de saltos a cavalo, sim-
bolizando a integração entre a Ca-
valaria do presente e a do futuro.
 O 3º Esquadrão de Cava-
laria Mecanizado esteve presente 

com viaturas, como a Viatura Blin-
dada para Transporte de Pessoal 
Guarani, e equipamentos de Co-
mando e Controle utilizados nas 
operações da atualidade. A noite foi 
encerrada com a apresentação da 
tropa de choque hipomóvel e com 
o tradicional carrossel, uma apre-
sentação de ordem unida a cavalo, 
na qual são formadas diversas figu-
ras pelos cavaleiros, em crescente 
grau de dificuldade. Este ano, foi 
a primeira vez que mulheres inte-
graram a equipe de demonstração.

 Carrossel é apresentado 
desde 1938
 O 1º RCGd foi criado em 13 
de maio de 1808 por D. João VI, com 
a denominação de 1º Regimento de 
Cavalaria do Exército. Em 1968, o 
Regimento teve sua sede transferi-
da do Rio de Janeiro para Brasília 
(DF). A apresentação do carrossel é 
feita todos os anos pelo Regimento, 
desde 1938, tradição que marcou a 
história da Unidade. Com comple-
xos movimentos, o carrossel é uma 
forma de avaliar o grau de adestra-
mento dos cavalos e dos cavaleiros.

1º RCGd celebra evolução da Cavalaria no Exército

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 06 de maio ocorreu 
a Festa Nacional da Cavalaria de 
2017, nas instalações do Parque 
Histórico Marechal Manoel Luis 
Osorio. A cerimônia foi presidida 
pelo Secretário de Economia e Fi-
nanças e antigo Comandante Mi-
litar do Sul, General de Exército 
Mourão, e foi prestigiada, ainda, 
pelo Comandante Militar do Sul, 
General de Exército Leal Pujol, 
pelo Senador Lasier Martins, pela 
Deputada Estadual Liziane Bayer, 
representando o Presidente da As-
sembleia Legislativa do Estado, 
Comandantes do 1º RCG (Regi-
mento Dragões da Independência, 
Brasilia-DF) e 2º RCG (Andrade 
Neves, Rio de Janeiro-RJ), entre di-
versas autoridades civis e militares.
 Mais de 14 mil pessoas as-
sistiram a uma encenação da vida 
do Patrono da Cavalaria, Marechal 
Osorio, bem como demonstra-
ções das frações da Arma: Pelotão 
de Carros de Combate, Pelotão de 

Cavalaria Mecanizado, Pelotão 
de Fuzileiros Blindado e Esqua-
drão de Cavalaria Hipomóvel.
 O evento também con-
tou com duas aeronaves do Co-
mando de Aviação do Exér-
cito, o Pantera e o Fennec. 
 O momento mais aguarda-
do pelo público foi a tradicional 
“Carga de Cavalaria”. Em meio a 
toques de clarins e explosões, ca-
valarianos ao galope somaram-se 
ao avanço de viaturas blindadas e 
mecanizadas e à seção de helicóp-
teros de reconhecimento e ataque, 
para, em ação de choque, represen-
tar a integração da história do pas-
sado com a tecnologia do presente.
 Após as apresentações as 
autoridades acompanhadas pelos 
familiares descendentes do Mare-
chal Osorio, realizaram uma ho-
menagem ao Patrono da Cavalaria, 
no Mausoléu do Parque Histórico, 
onde repousam seus restos mortais.

3º RCG realiza a Festa Nacional da Cavalaria 2017

(CCOMSEX/ FM)
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SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO 
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 No dia 05 de maio, a Escola 
Preparatória de Cadetes do Exér-
cito (EsPCEx) realizou formatu-
ra alusiva ao Dia da Arma de Ca-
valaria, celebrada em 10 de maio.
 O Aluno De Oliveira, ven-
cedor do Concurso Literário pro-
movido pela Cadeira de Português, 
foi premiado pelo Grêmio Recrea-
tivo e Literário da Escola (GRL) e 
realizou a leitura do seu texto em 
homenagem à Arma. Após a leitura, 

os integrantes da Escola assistiram 
a uma palestra sobre a história e a 
atualidade da Arma de Cavalaria. 
 Durante a solenidade, o Co-
mandante da EsPCEx dirigiu pa-
lavras aos militares da “Arma Li-
geira”, que estavam em posição de 
destaque, ao lado do busto do Ma-
rechal Manoel Luís Osorio (patrono 
da Arma), e aos alunos que repre-
sentavam as diversas especialida-
des que o cavalariano pode exercer.

Dia da Arma de Cavalaria é comemorado 
na EsPCEx

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 04 de maio, o 3º Ba-
talhão de Comunicações (3º B Com) 
realizou a formatura alusiva ao Dia 
da Arma de Comunicações, come-
morado em 05 de maio. A formatu-
ra foi presidida pelo Comandante 
da 3ª Região Militar, General de 
Divisão Valério Stumpf Trindade, e 
contou com a presença do General 

de Divisão R1 Roberto Jungthon, 
ex-comandante do 3º B Com; do 
Comandante de Artilharia do Exér-
cito, General de Brigada Miriano 
Valdoni Eder, de Comandantes de 
Organizações Militares da Guar-
nição de Porto Alegre; militares 
da reserva da Arma de Comunica-
ções e ex-integrantes do Batalhão. 

3º Batalhão de Comunicações comemora 
o Dia da Arma de Comunicações

(CCOMSEX/ FM)
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 Não se pode falar das Co-
municações do Exército Brasileiro 
sem citar a ilustre figura do Ma-
rechal Cândido Mariano da Silva 
Rondon, o Marechal da Paz e Pa-

trono das Comunicações. Nasceu 
no dia 05 de maio de 1865, na ci-
dade de Mimoso, estado de Mato 
Grosso, e faleceu em 19 de ja-
neiro de 1958, no Rio de Janeiro.

Dia da Arma de Comunicações – 5 de maio

(CCOMSEX/ FM)

Acesse o site  
da Folha Militar e veja nossas 

edições anteriores.
www.folhamilitar.com.br
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 No dia 24 de maio, milita-
res da Guarnição de Brasília co-
memoram o Dia da Infantaria, a 
Rainha das Armas, com marcha e 
formatura militar. O evento reuniu 
infantes do Batalhão da Guarda 
Presidencial (BGP), do Batalhão 
de Polícia do Exército de Brasília 
(BPEB), da Companhia de Guarda 
da Base de Administração e Apoio 
do Comando Militar do Planalto, 
do Batalhão de Infantaria da Aero-
náutica Especial de Brasília e alu-
nos do Colégio Militar de Brasília.
 A marcha de 8 km pelo Se-
tor Militar Urbano, na Capital Fe-
deral, começou no BGP, contornou 
as instalações do Quartel-General 
do Exército, e terminou no BPEB. 
O Comandante do BPEB, Coronel 
Maurício de Souza Bezerra, dis-
se que “as duas Unidades que são 
berço da Infantaria na Guarnição de 
Brasília, BGP E BPEB, programa-
ram uma marcha vibrante, que mar-
ca o ‘pé de poeira’, que é o militar 
da Infantaria. Mais uma amostra de 
vibração da Rainha das Armas, que 
é aquela que decide o combate”.
 Logo em seguida, uma ceri-
mônia militar homenageou o Patro-
no da Infantaria, Brigadeiro Sam-
paio, e os militares que integram 
a Arma há mais de 50 anos foram 
agraciados com o Medalhão da In-

fantaria, outorgado pela Legião de 
Infantaria de Brasília. A cerimônia 
foi encerrada com um desfile de to-
dos os infantes presentes e das tro-
pas que participavam da formatura.

 Dia 24 de maio
 Essa data foi escolhida em 
homenagem ao Patrono da Arma, 
o Brigadeiro Antônio de Sampaio. 
Filho de Antônio Ferreira de Sam-
paio e Antônia Xavier de Araú-
jo, Sampaio nasceu em uma fa-
mília humilde, no dia 24 de maio 
de 1810, em Tamboril, Ceará.
 Ainda jovem, aos 20 anos 
de idade, alistou-se voluntariamen-
te como praça no então 22º Batalhão 
de Caçadores, em Fortaleza, e al-
cançou, por mérito, todos os postos 
da carreira. Sua principal atuação 
foi na Guerra do Paraguai, já como 
Brigadeiro, quando comandou a 
3ª Divisão do Exército Imperial, a 
famosa Divisão Encouraçada, que 
possuía, em suas Brigadas, os tradi-
cionais Batalhões Treme-Terra, Ar-
ranca-Toco e Vanguardeiro. Esses 
nomes são lembrados, como forma 
de homenagem, nas companhias 
do Curso de Infantaria da Acade-
mia Militar das Agulhas Negras.
 Durante a Batalha de Tuiuti, 
a maior batalha campal travada na 
América do Sul, Sampaio foi gra-

Comemorações do Dia da Infantaria

(CCOMSEX/ FM)

vemente ferido no dia do seu ani-
versário. O militar foi transportado 
para Buenos Aires, vindo a falecer 
a bordo do vapor Eponina, antes 
de sua chegada à Capital argentina.
 Homem íntegro destacou-
-se, principalmente, por cultuar 
valores, como a tenacidade, a ab-
negação e o estoicismo. Por seu 
exemplo de militar e de cidadão 
brasileiro, foi declarado, em 1928, 
Patrono da Infantaria da Escola 
Militar do Realengo, por inicia-
tiva do Primeiro-Tenente Hum-
berto de Alencar Castelo Branco.
 Posteriormente, foi reco-
nhecido como Patrono de toda a 
Infantaria do Exército Brasileiro.

 Infantaria hoje
 Atualmente, a Infantaria 
brasileira tem participado de diver-
sas operações no amplo espectro 
dos conflitos. De maneira destacada, 
faz-se presente em apoio aos órgãos 
governamentais, com as constantes 
atuações em operação de garantia 
da lei e da ordem nos diversos Es-
tados do País e no combate aos cri-
mes transfronteiriços e ambientais 
na extensa faixa de fronteira do ter-
ritório nacional. Também de forma 
significativa, atua em operações de 

pacificação no Haiti, em apoio ao 
desenvolvimento nacional e à defe-
sa civil, por intermédio da participa-
ção ativa em ações cívico-sociais em 
todo o País, distribuindo água aos 
necessitados, dentre outras ações.
 No Exército Brasileiro, a 
Rainha das Armas subdivide-se 
em Paraquedista, Leve, Blindada, 
Mecanizada, de Selva, de Caatin-
ga, Pantaneira, de Montanha, de 
Polícia do Exército e de Guarda, 
especializadas em atuar nos seus 
respectivos ambientes operacio-
nais e com suas peculiaridades e 
particularidades. A Infantaria pode 
ser encontrada em todos os rincões 
do território nacional, em virtude 
de sua grande diversidade, de sua 
capacidade de dissuasão, de pre-
sença, de mobilidade e de sua im-
prescindibilidade em qualquer tipo 
de emprego da Força Terrestre.
 Nobres infantes espelhem-
-se em seus heróis do passado, 
tragam o orgulho para as gerações 
futuras, demonstrando os valores 
de Sampaio incrustados em todos 
os integrantes da Rainha das Ar-
mas, e mantenham vivo o espírito 
imortal da Infantaria! (Trechos do 
Alusivo do Dia da Infantaria 2017).
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 No dia 06 de maio de 
2017, foram comemorados os 128 
anos de criação do Colégio Mi-
litar do Rio de Janeiro (CMRJ), 
a Casa de Thomaz Coelho.
 O Chefe do Departamento 
de Educação e Cultura do Exército, 
General de Exército Mauro Cid, foi 
a mais alta autoridade presente e re-
cebeu todas as honras militares tra-
dicionais neste dia, como a escolta a 

cavalo, 17 tiros de salva, Guarda de 
Honra e a apresentação do Batalhão 
Escolar pela Coronel Aluna Saskia. 
 O evento foi prestigiado por 
mais de 30 oficiais-generais da ativa 
e da reserva das três Forças, além de 
outras autoridades, como Deputado 
Federal, desembargadores e juízes. 
Cerca de treze mil pessoas, den-
tre ex-alunos e familiares, também 
acompanharam as festividades. 

Cerimônia dos 128 anos do CMRJ

(CCOMSEX/ FM)
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 A fim de fortalecer a iden-
tidade cultural dos integrantes do 
Clube de História da Academia Mi-
litar das Agulhas Negras (AMAN), 
foi realizada, na cidade do Rio de 
Janeiro, a I Jornada de História 
Militar. Organizada pela Divisão 
de Ensino da Academia, a Jorna-
da visitou, no dia 20 de maio, sí-
tios históricos da cidade que nar-
ram fatos memoráveis da história 
das Forças Armadas e do Brasil.

 Os integrantes do Clube visi-
taram o Museu Histórico do Exérci-
to – Forte de Copacabana, o Museu 
Nacional dos Mortos da Segunda 
Guerra Mundial, a Casa de Deodoro 
da Fonseca e o Pantheon de Caxias. 
Além das informações fornecidas 
pelos estabelecimentos históricos, 
as visitas foram acompanhadas 
por professores de História Militar 
da AMAN, que sanaram dúvidas 
e compartilharam conhecimentos.

1ª Jornada de História Militar na AMAN

(CCOMSEX/ FM)
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 A comemoração do 57º ani-
versário de criação do Comando 
Militar do Planalto (CMP) e da 11ª 
Região Militar (11ª RM) foi mar-
cada por uma cerimônia no dia 27 
de abril. A solenidade no Campo 
de Parada Marechal José Pessoa 
contou com um desfile de mais 
de mil homens e mulheres de or-
ganizações militares diretamente 
subordinadas, além de tropas hi-
pomóveis, motorizadas e mecaniza-
das, destacando-se as viaturas inte-
grantes do Programa Astros 2020.
 O Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Luiz 
Carlos Pereira Gomes, em seu dis-
curso, fez um breve histórico da 
instituição, com ênfase na dimen-
são do trabalho realizado, como 
por exemplo, a contribuição com 
a Guarda e o Cerimonial Militar 
da Presidência da República, e a 
complexidade que demanda, visto 
que a organização militar está lo-
calizada, politicamente, no centro 
das ações estratégicas para o País.
 Na oportunidade, foram en-
tregues diplomas de “Colaborado-
res Eméritos do Exército”, em reco-
nhecimento aos relevantes serviços 
prestados à Força. Receberam a ho-
menagem o Capitão de Mar e Guer-
ra Fuzileiro Naval Marco Aurélio 
Bruno Cresto; o Senhor Gilberto 
Alves Marinho, Delegado da Escola 

Superior de Guerra; o Senhor Fábio 
de Lauro Rigueira, do Departamen-
to de Trânsito do Distrito Federal; 
e o Senhor José Oleskovicz, repre-
sentando a Primeira Região Fiscal 
da Secretaria da Receita Federal.
 Em reconhecimento àqueles 
que se dedicam para o desenvolvi-
mento do Exército Brasileiro, em 
especial do Comando Militar do 
Planalto, outros nomes foram agra-
ciados com o diploma “Amigos do 
CMP”. São eles: o Coronel Marcelo 
Costa Câmara, Diretor do Estabele-
cimento General Gustavo Cordeiro 
de Farias (a Gráfica do Exército); a 
Senhora Joana D'Arc Alves Barbo-
sa Vaz de Mello, Subsecretária de 
Segurança Cidadã; e o senhor Ale-
xandre Veloso, Assessor Especial 
da Secretaria de Segurança Cidadã.
 Além das presenças do Co-
mandante do CMP e do Comandan-
te da 11ª RM, General de Brigada 
Riyuzo Ikeda, a atividade recebeu, 
ainda, os eternos Comandantes do 
CMP: General de Exército Renaldo 
Quintas Magioli, General de Exér-
cito Marius Luiz Carvalho Teixeira 
Neto, General de Exército Araken 
de Albuquerque, General de Di-
visão Carlos Roberto Figueiredo 
Uchôa de Moura e General de Di-
visão Luiz Adolfo Sodré de Castro. 
Eternos Comandantes da 11ª RM 
também se fizeram presentes: Ge-

CMP e 11ª RM celebram seus 57 anos de criação

(CCOMSEX/ FM)

neral de Exército Renato Joaquim 
Ferrarezi, General de Divisão Luiz 
Eduardo Ramos Baptista Pereira, 
General de Divisão João Carlos 
de Jesus Corrêa e General de Bri-
gada Paulo Davi de Barros Lima.

 Jogos Desportivos do CMP
 A semana de comemorações 
foi iniciada em 24 de abril, com um 
culto ecumênico e a cerimônia de 
abertura dos Jogos Desportivos do 
CMP, quando uma pira, simbolizan-
do o espírito competitivo, foi ace-
sa. Aproximadamente 450 atletas, 
divididos em oito equipes, dispu-
taram quatro modalidades: futebol, 
cross country, natação e orientação.

 Histórico das duas organi-
zações militares
 Em 1958, um aquartela-
mento de madeira, próximo ao 
Palácio da Alvorada, foi a sede da 
primeira organização militar do 
Exército Brasileiro na nova Capi-
tal Federal, que começava a surgir 
no coração do Brasil. Dois anos 
depois, em 25 de abril, apenas 
quatro dias após a inauguração de 
Brasília, foi criado o Comando 
Militar de Brasília e a 11ª Região 
Militar, abrangendo os territórios 
do novo Distrito Federal, do Esta-
do de Goiás e o Triângulo Mineiro.
 Em 21 de junho de 1967, 
fruto de uma reestruturação da For-
ça, houve a extinção do Comando 
Militar de Brasília e a incorpora-
ção da 11ª RM ao então I Exérci-
to, sediado no Rio de Janeiro (RJ).
 A atual denominação sur-
giu em 26 de fevereiro de 1969, 
com a criação do Comando Militar 
do Planalto e a 11ª Região Militar, 
frente à necessidade de enquadrar 
os efetivos militares dessa área. Na-
quela ocasião, assumiu o comando 
do CMP o General de Exército Lu-
ciano Phaelante Casales. Já a 11ª 
RM, foi comandada pela primeira 
vez pelo General de Divisão Pau-
lo Roberto Yog de Miranda Uchôa.
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DGDNTM comemora o Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação na Marinha

 A Diretoria-Geral de De-
senvolvimento Nuclear e Tecno-
lógico da Marinha (DGDNTM) 
realizou, no dia 27 de abril, no Sa-
lão Nobre do Comando da Mari-
nha, em Brasília-DF, a Cerimônia 
alusiva ao Dia da Ciência, Tec-
nologia e Inovação na Marinha.
 Compareceram à Soleni-
dade: o Embaixador da Polônia no 
Brasil, Andrzej Braiter; o Coman-
dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Leal Ferreira; a Deputada 
Federal Maria Helena, representan-
do o Congresso Nacional; o Chefe 
do Estado-Maior da Armada, Al-
mirante de Esquadra Gusmão; o 
Diretor-Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Ilques; 
o Secretário-Geral da Marinha, 
Almirante de Esquadra Liseo; o 
Diretor-Geral de Desenvolvimen-
to Nuclear e Tecnológico da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Bento; 
o Chefe de Logística do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante de Esquadra Puntel; 
o Coordenador-Geral do Programa 
de Desenvolvimento do Submarino 
com Propulsão Nuclear, Almirante 
de Esquadra Max; o Presidente da 
Fundação de Estudos do Mar, Al-
mirante de Esquadra Airton; o Se-
cretário de Políticas e Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento, Dr 
Jailson de Andrade, representando 
o Ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações; o Su-
perintendente da Fundação Con-

rado Wessel, Professor Caricati; e 
Representantes: do Gabinete de Se-
gurança Institucional da Presidência 
da República; do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército; 
do Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial; da Comis-
são Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN); das Fundações de Apoio à 
Área de CT&I; da Academia; da Co-
munidade Científica; de Instituições 
e Empresas Públicas e Privadas; das 
Fundações incentivadoras e fomen-
tadoras do desenvolvimento dos 
Setores Industriais, Universitários 
e Técnico-Científicos; e das Empre-
sas-Chave para o Programa Nuclear 
da Marinha (PNM) – a Amazônia 
Azul Tecnologias de Defesa (AMA-
ZUL), a Nuclebras Equipamentos 
Pesados (NUCLEP) e a “Indús-
trias Nucleares do Brasil (INB)”.
 Durante o Evento, foi reali-
zada a entrega do Prêmio “Sobera-
nia pela Ciência”, criado em 2016, 
com o propósito de reconhecer e 
premiar o melhor trabalho desen-
volvido por pesquisadores, equipes 
de pesquisa das Instituições Cien-
tíficas, Tecnológicas e de Inovação 
(ICT) da Marinha, com potencial 
contribuição para a concretização 
dos objetivos estratégicos elencados 
na Doutrina de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da MB e, consequen-
temente, para o desenvolvimento 
científico e tecnológico nacional.
 Em sua primeira Edição, o 
Prêmio foi concedido ao Trabalho 
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intitulado “Primeira Versão de um 
Modem Acústico Submarino Defi-
nido por Software da Marinha do 
Brasil”, encaminhado pelo Insti-
tuto de Estudos do Mar Almirante 
Paulo Moreira, cujos autores são:

 - AUTOR PRINCIPAL: 
Capitão de Corveta (EN) Alexan-
dre Geddes Lemos GUARINO;

 - COAUTORES: Luís Felipe 
Pereira dos Santos Silva; Fábio Con-
trera Xavier; e Jefferson Osowsky.
 A análise dos Trabalhos 
apresentados foi procedida por uma 
Comissão Julgadora composta por 
integrantes da DGDNTM e por 
Membros de renomadas Instituições 
de Ensino Superior, vinculadas às 
Áreas de Conhecimento de CT&I: 
Universidades de Caxias do Sul 
(UCS), de São Paulo (USP), do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINOS), Fe-
deral de Santa Maria (UFSM), Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), Fede-
ral do Rio Grande (FURG), Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e 
Federal Fluminense (UFF); Ponti-
fícias Universidades Católicas do 
Rio de Janeiro (PUC-RJ) e do Rio 
Grande do Sul (PUC-RS); e o Ins-
tituto Militar de Engenharia (IME).
 Na ocasião, ocorreu, tam-
bém, o Lançamento da 28ª Edição 
da Revista “Pesquisa Naval”, que 
contempla artigos técnico-científi-
cos de diversos colaboradores e que 
pode ser acessada por meio dos nos 
sites da DGDNTM; www.dgdntm.

mb; e www.dgdntm.mar.mil.br.

 Breve histórico
 O Almirante Álvaro Al-
berto exerceu o Magistério, por 
mais de três décadas. Catedrático 
do Departamento de Físico-Quí-
mica da Escola Naval, dedicou-
-se ao desenvolvimento de pes-
quisas, na área de explosivos, e 
aos estudos mais aprofundados 
concernentes à Energia Nuclear.
 Além dos Cargos e Fun-
ções desempenhados ao longo da 
Carreira Naval, percorreu distin-
tas trajetórias, alicerçado pela sua 
destacada competência. Nesse 
contexto, logrou êxito: como Pre-
sidente da Sociedade Brasileira de 
Química; como um dos criadores 
e primeiro Presidente do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPQ); 
como um dos idealizadores da Co-
missão Nacional de Energia Nucle-
ar (CNEN); como Representante 
Brasileiro na Comissão de Energia 
Atômica da Organização das Na-
ções Unidas; e como Presidente da 
Academia Brasileira de Ciências.
 Em reconhecimento por 
sua abnegação, o nosso Submarino 
com Propulsão Nuclear será batiza-
do com o seu nome, que, também, 
foi adotado para o mais importante 
Prêmio de CT&I no Brasil, o qual 
laurea, anualmente, Pesquisadores 
e Cientistas que prestam importan-
tes serviços nessa Área de Atuação.

Ao centro, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, e o Superintendente 
da Fundação “Conrado Wessel”, Professor Caricati, acompanhados pela Equipe vencedora do 

Prêmio “Soberania pela Ciência”

Almirante de Esquadra Puntel, Almirante de Esquadra Liseo, Almirante de Esquadra Gusmão, Al-
mirante de Esquadra Leal Ferreira, Almirante de Esquadra Ilques e Almirante de Esquadra Bento
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Marinha celebra 900 edições do “Nomar”
e reúne ex-diretores do CCSM

 Uma cerimônia no salão no-
bre do Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro (AMRJ), no dia 03 de maio, 
marcou a celebração da edição 900 
do periódico mensal “Nomar”. A 
ocasião reuniu ex-diretores do Cen-
tro de Comunicação Social da Ma-
rinha (CCSM) e contou com a pre-
sença do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, e do Diretor 
do AMRJ, Vice-Almirante, Enge-
nheiro Naval, Mario Ferreira Bo-
telho. Durante o evento, foi come-
morado ainda os 56 anos do CCSM.
 Entre os ex-diretores presen-
tes, estavam: o Almirante de Esqua-
dra reformado Kleber Luciano de 
Assis, diretor do CCSM entre 1992 
e 1995; o Vice-Almirante Cláudio 
Portugal de Viveiros, atual Coman-
dante do 1º Distrito Naval; e o Ca-
pitão de Mar e Guerra Paulo Freire, 
idealizador do “Nomar”, em 1965.
 A Comunicação Social na 
Marinha foi iniciada em 05 de abril 
de 1961, com o Serviço de Rela-
ções Públicas da Marinha (SRPM), 

que na época era uma das assesso-
rias do então Gabinete do Minis-
tro da Marinha. Em 30 de maio de 
2006, tornou-se o atual Centro de 
Comunicação Social da Marinha, 
com sede na Esplanada dos Mi-
nistérios, em Brasília, e instalação 
também no Rio de Janeiro (RJ).
 O primeiro exemplar do pe-
riódico foi lançado em 29 de outu-
bro de 1965, intitulado “Notícias da 
Marinha”, criada pelo SRPM, sob a 
direção do então Capitão de Fragata 
Paulo Freire. Na sua 8º edição, no 
ano de 1967, passou a ser conheci-
da como “Nomar”, ganhando seu 
primeiro exemplar em cores no ano 
de 1971. No ano de 2005, foi ao ar, 
pela primeira vez, a versão digital.
 Nesses 52 anos, o periódico 
apresenta notícias sobre as ativida-
des desenvolvidas pela Marinha, 
dentro e fora do País, sendo, mui-
tas vezes, uma das principais fontes 
de informações para os militares 
da Força, que exercem suas fun-
ções em lugares de acesso restrito.
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Procuradoria Especial da Marinha 
realiza “I Reunião Acadêmica”

 A Procuradoria Especial 
da Marinha (PEM) promoveu, em 
26 de maio, no auditório da Capi-
tania dos Portos do Rio de Janeiro 
(CPRJ), a I Reunião Acadêmica, 
com o tema: Da investigação ao 
julgamento de acidentes e fatos 
da navegação e poluição hídri-

ca proveniente de embarcações.
 O evento fez parte das co-
memorações alusivas aos 30 anos de 
aniversário de criação da PEM e reu-
niu 127 representantes da comunida-
de marítima e militares da Marinha.
 As palestras estão disponí-
veis para download, no site da PEM.
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Vice-Almirante, reformado, Rui da Fonseca Elia, palestrante da “I Reunião Acadêmica da PEM”

Representantes da comunidade marítima e militares da Marinha

Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Reunião Funcional do Grupo Hidrovias 
é realizada em Porto Alegre (RS)

 A Capitania Fluvial de Porto 
Alegre sediou, nos dias 08 e 09 de 
maio, a Reunião Funcional do Gru-
po Hidrovias. O evento foi promo-
vido pela Diretoria-Geral de Nave-
gação (DGN), em conjunto com a 
Diretoria de Portos e Costas (DPC) 
e o Comando do 5º Distrito Naval, 
reunindo os titulares de sete capi-
tanias fluviais, que apresentaram 
os desafios e experiências em suas 
respectivas áreas de jurisdição. O 
encontro ocorre anualmente e tem 
como propósito promover a intera-
ção entre os agentes da Autorida-
de Marítima com a DGN e a DPC.
 Durante os dias de evento 
foram abordados assuntos sobre a 
segurança do tráfego aquaviário, 
aprimoramento das normas da Au-
toridade Marítima, o ensino profis-
sional marítimo, a gestão orçamen-
tária, a importância do atendimento 
ao público, o sistema de gestão am-
biental, a operação dos sistemas cor-

porativos da DPC, e apresentados 
dados estatísticos, resultados alcan-
çados e dificuldades encontradas.
 A reunião foi presidida pelo 
Diretor-Geral de Navegação, Al-
mirante de Esquadra Paulo Cezar 
de Quadros Küster, e contou com a 
presença do Diretor de Portos e Cos-
tas, Vice-Almirante Wilson Pereira 
Lima Filho, e do Comandante do 
5º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Victor Cardoso Gomes. Estiveram 
presentes ainda capitães dos portos 
das capitanias fluviais de Porto Ale-
gre, do Araguaia-Tocantins, do Rio 
Paraná, de Brasília, do Tietê-Para-
ná, do Pantanal e do São Francisco.   
 As capitanias fluviais atuam 
nos rios, lagos, lagoas e represas do 
Brasil e tem como missão fiscalizar 
e controlar a segurança da navega-
ção, salvaguarda da vida humana e a 
prevenção da poluição hídrica, bem 
como o ensino profissional marítimo.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Comitiva da Diretoria de Portos e Costas 
visita Porto de Vitória

 A Marinha do Brasil par-
ticipou, no dia 19 de maio, em Vi-
tória (ES), de uma visita à Com-
panhia Docas do Espírito Santo 
(Codesa), onde foi apresentado o 
sistema de gerenciamento do trá-
fego portuário da capital capixaba.
 Participaram da visita o 
Diretor de Portos e Costas, Vice-
-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, representantes do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, do Ministério da Fazenda, 
da Secretaria Nacional de Portos 
e da Agência Nacional de Trans-
portes Aquaviários, além do Supe-
rintendente de Política Marítima 
da DPC, Contra-Almirante, da re-

serva remunerada, Eric Barbosa, 
e do Capitão dos Portos do Espíri-
to Santo, Capitão de Mar e Guer-
ra Luis Eduardo Soares Fragozo.
 Na ocasião, o Presidente da 
Codesa, Luis Cláudio Santana Mon-
tenegro, apresentou as instalações 
do Vessel Traffic Management In-
formation System (VTMIS), siste-
ma que controla o tráfego de embar-
cações na área portuária e que será 
o primeiro a operar em porto públi-
co brasileiro. A implantação do VT-
MIS constitui ferramenta de grande 
utilidade para a segurança da nave-
gação e também para as atividades 
de praticagem. O sistema encon-
tra-se em fase final de instalação.
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Da esq. para a dir.: Capitão dos Portos do Espírito Santo, Presidente da Codesa 
e Diretor de Portos e Costas

(CCSM/ FM)

 Nos dias 17 e 18 de abril foi 
realizado, na Diretoria de Portos e 
Costas (DPC), o curso sobre o Sis-
tema de Gestão da Qualidade NBR 
ISO 9001 versão 2015 - Interpreta-
ção e Implantação, conduzido pela 
empresa Bureau Veritas Certification.
 Com carga horária de 16 ho-
ras, o curso teve como propósito qua-
lificar militares e civis para interpretar 
e implementar os requisitos da NBR 
ISO 9001:2015, por meio de treina-
mento adequado aos colaboradores 
da Superintendência do Ensino Pro-
fissional Marítimo (SEPM). Na oca-
sião, foram abordados os seguintes 

temas: os conceitos e os fundamentos 
da qualidade baseados na ISO (Inter-
national Organization for Standardi-
zation); os sete princípios da Gestão 
da Qualidade; a interpretação dos 
requisitos da ISO 9001:2015; bem 
como orientações adicionais sobre 
gestão de riscos e melhoria contínua.
 Participaram do curso 25 
representantes da Diretoria-Geral 
de Navegação, da DPC, do Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha e da Capitania dos Portos 
do Rio de Janeiro, que atuam com 
o Sistema de Gestão da Qualidade.

DPC sedia curso sobre Sistema de Gestão de Qualidade
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Com4ºDN apoia projeto da SOAMAR-PA 
“Rios da Amazônia Livres do Lixo”

 No dia 05 de maio, a Socie-
dade Amigos da Marinha do Pará 
(SOAMAR-PA), em parceria com 
a Secretaria de Estado de Turismo 
do Pará e com o apoio do Comando 
do 4º Distrito Naval, lançou o pro-
jeto “Rios da Amazônia Livres do 
Lixo”, no Centro de Convenções 
Hangar, em Belém (PA), durante 
a XIII Feira da Indústria do Pará.
 A iniciativa busca cons-
cientizar a população ribeirinha 
a assumir maior responsabilida-

de individual e coletiva em rela-
ção ao seu lixo, alertando-a sobre 
as consequências de suas ações, 
que podem ocasionar o desequilí-
brio dos ecossistemas amazônicos.
 A SOAMAR-PA espera, 
com o projeto, poder promover o 
despertar das comunidades ribeiri-
nhas para olhar os rios que passam 
a sua porta como seu veículo de 
saúde e sobrevivência, estimulando, 
assim, a manutenção e limpeza dos 
leitos e margens das vias fluviais.
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Da esq. para a dir.: Comandante do 4º Distrito Naval, Presidente da SOAMAR-PA 
e  Secretário de Turismo do Estado do Pará

Comandante do 3º Distrito Naval recebe título 
de Cidadão Areiabranquense

 No dia 24 de abril, o Co-
mandante do 3º Distrito Naval, Vi-
ce-Almirante Renato Rodrigues de 
Aguiar Freire, foi agraciado com o 
Título de Cidadão Areiabranquense, 
pela Câmara de Vereadores de Areia 
Branca (RN), em reconhecimen-
to aos serviços prestados à cidade.

 O título foi proposto pelo 
Vereador Duarte Júnior e, du-
rante os agradecimentos, o Vice-
-Almirante Aguiar Freire desta-
cou a importância da cidade para 
a economia do estado e do País 
e disse sentir-se grato e honrado 
com o recebimento da comenda.
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Vice-Almirante Aguiar Freire, presidente da SOAMAR-Areia Branca, Roberto Flexa e Agente 
da Capitania dos Portos em Areia Branca (RN)

Vereador Duarte Júnior, Vice-Almirante Aguiar Freire e o presidente da SOAMAR-Areia Branca, 
Roberto Flexa

 O Centro de Mísseis e 
Armas Submarinas da Marinha 
(CMASM) realizou, no dia 27 de 
abril, no Mausoléu da Marinha, 
localizado no Cemitério do Ma-
ruí, em Niterói (RJ), a 86º Ceri-
mônia em homenagem aos mor-

tos no acidente ocorrido no antigo 
Centro de Armamento da Marinha.
 Em 30 de abril de 1931, 
faleceram 47 servidores civis, 
vítimas de explosão nas insta-
lações do centro, durante carre-
gamento de bombas de aviação. 

CMASM realiza homenagem a mortos no antigo 
Centro de Armamento da Marinha

(CCSM/ FM)
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Chefe da Marinha da Indonésia recebe 
Medalha Mérito Tamandaré

 Em cerimônia ocorrida 
em 18 de maio, na residência do 
Embaixador do Brasil na Indo-
nésia, Rubem Corrêa Barbosa, o 
Chefe da Marinha da Indonésia, 
Almirante Ade Supandi, recebeu 
a Medalha Mérito Tamandaré.
 A cerimônia contou com a 
presença de 15 almirantes da Mari-
nha da Indonésia, dentre eles o Vi-
ce-Chefe, o Inspetor-Geral e o Co-
mandante do Corpo de Fuzileiros 
Navais. Estiveram ainda presentes 
diplomatas brasileiros, membros da 

sociedade local e adidos militares 
de países acreditados na Indonésia.
 O Almirante Ade Supandi, 
desde que assumiu como Chefe da 
Marinha da Indonésia, convida a 
Marinha do Brasil para participar de 
exercícios e simpósios como o exer-
cício naval multilateral “Komodo” 
e o Simpósio Internacional de Se-
gurança Marítima, dentre outros.
 As duas Marinhas já operam 
juntas na Força-Tarefa Marítima da 
UNIFIL, no momento, a Fragata 
“União” e a Corveta “Bung Tomo”.
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Embaixador do Brasil na Indonésia, Chefe da Marinha da Indonésia e Adido Naval na Indonésia

Entrega da Medalha Mérito Tamandaré

Comandante da Armada da Colômbia 
realiza palestra na EGN

 No dia 26 de abril, o Co-
mandante da Armada Nacional da 
República da Colômbia, Almirante 
Leonardo SantaMaría Gaitán, pro-
feriu uma palestra para as turmas 
de oficiais alunos do Curso de Po-
lítica e Estratégia Marítima e do 
Curso de Estado-Maior para Ofi-
ciais Superiores, a qual teve por 
tema “Uma Armada flexível que 
se adapta às necessidades da Co-
lômbia no pós-conflito e sua contri-

buição para a segurança regional”.
 O evento, realizado na Es-
cola de Guerra Naval, contou com 
a presença do presidente do Centro 
de Estudos Político-Estratégicos 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra, Fuzileiro Naval reformado, 
Álvaro Augusto Dias Monteiro; 
do Comandante em Chefe da Es-
quadra, Vice-Almirante Celso Luiz 
Nazareth, e demais autoridades.
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EGN realiza palestra com o ex-Comandante 
da Marinha dos EUA

 No dia 02 de maio, o Almi-
rante Jonathan Willian Greenert, 
ex-Comandante da Marinha dos Es-
tados Unidos da América, proferiu 
a palestra "Enfrentando Desafios 
Marítimos Globais", para oficiais 
alunos do Curso de Política e Estra-
tégia Marítima e do Curso de Esta-
do-Maior para Oficiais Superiores, 
na Escola de Guerra Naval (EGN).

 Após a apresentação, foi re-
alizada uma sessão de debates. O 
evento contou com a presença do 
Comandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, membros do Almiranta-
do, almirantes, oficiais superiores 
em cargo de comando e direção e 
oficiais alunos do Curso Superior.
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 “É importante que haja bom 
entendimento entre o Parlamento e 
as Forças Armadas. A Aeronáutica 
é motivo de muito orgulho, satisfa-
ção e nós, parlamentares, queremos 
contribuir para o desenvolvimento 
dos projetos estratégicos do Brasil”. 
A afirmação é da deputada federal 
Bruna Furlan (PSDB-SP), presi-
dente da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional 
(CREDN), que reforçou seu empe-
nho em manter os projetos da For-
ça Aérea Brasileira (FAB), como o 
desenvolvimento dos aviões Gripen 
NG e KC-390, dentro do orçamen-
to do governo federal. A reunião 
aconteceu no dia 02 de maio, com 
o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, acompanhado por 
oficiais generais do Alto-Comando.
 O Brigadeiro Rossato apro-
veitou para apresentar o proces-
so de reestruturação pelo qual a 
FAB está passando, que prevê a 
redução de 25% do efetivo em 
20 anos, envolve também a seg-
mentação das áreas operacional e 

administrativa, com objetivo de 
especializar os militares, e a inte-
riorização das bases operacionais. 
“Se otimizarmos o nosso efetivo, 
colocamos mais recursos na ativi-
dade-fim”, garante o Comandante.
 Na oportunidade, o oficial-
-general também comentou os pro-
jetos estratégicos, como o cargueiro 
KC-390, o Gripen NG e o Programa 
Estratégico de Sistemas Espaciais 
(PESE). Para explicar mais sobre a 
importância de cada um, a presiden-
te da CREDN confirmou a presen-
ça do Comandante da Aeronáutica 
numa audiência pública para o  dia 17 
de maio, na Câmara dos Deputados.
 Segundo a deputada federal, 
é necessário bom relacionamen-
to e compreensão das prioridades 
das Forças Armadas. “Tenho muito 
entusiasmo, porque sei do traba-
lho de excelência que é feito pelas 
Forças. Quero poder, nesse mo-
mento, por meio do meu trabalho, 
contribuir para que a FAB desen-
volva seus projetos com maior ra-
pidez, maior agilidade, a serviço do 
Brasil e dos brasileiros”, enfatiza.

Presidente da Comissão de Defesa Nacional 
da Câmara Federal, deputada Bruna Fulan, 
garante empenho nos projetos estratégicos
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 O Ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes, foi con-
decorado com a Ordem do Méri-
to Aeronáutico (OMA), no grau 
Grã-Cruz, em 04 de maio. A im-
posição da medalha foi realizada 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, em Brasília (DF), e 
contou com a presença do diretor 
do Departamento de Assuntos de 
Defesa e Segurança, Embaixador 
Nelson Antonio Tabajara de Olivei-
ra, além de membros do Alto-Co-
mando da Força Aérea Brasileira.
 "Sinto-me honrado com essa 
distinção e quero ressaltar que a FAB 
tem cumprido sua missão, manten-
do estreita colaboração com nosso 
Ministério. São ´Asas que protegem 
o País´, mas também asas que ser-
vem à diplomacia", disse o ministro.
 Aloysio Nunes falou da 

importância do trabalho das Adi-
dâncias no exterior e da Assessoria 
Parlamentar da Aeronáutica. O mi-
nistro também destacou as missões 
humanitárias que a Força realizou 
ultimamente no Chile e no Peru, 
pelas quais recebeu agradecimen-
tos de representantes daqueles pa-
íses. "A FAB leva a presença do 
Brasil e demonstra nossa coopera-
ção, além de estreitar nossos laços 
com outros povos", acrescentou.
 A OMA, maior condecora-
ção da Aeronáutica, é concedida pela 
FAB a personalidades civis e milita-
res, brasileiras ou estrangeiras, por 
terem se destacado no exercício da 
sua profissão ou em reconhecimen-
to aos serviços prestados ao País. A 
distinção pode ser concedida em cin-
co graus: Grã-Cruz, Grande-Oficial, 
Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Ministro de Relações Exteriores, Aloysio Nunes, 
recebe Ordem do Mérito Aeronáutico 

no grau Grã-Cruz

(CECOMSAER/ FM)
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 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, parti-
cipou, em 18 de maio, de audiên-
cia pública na Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) do Senado, para tratar dos 
projetos estratégicos da Força.
 Entre os temas abordados, o 
Comandante da Aeronáutica falou 
sobre o controle de tráfego aéreo, 
defesa aérea e integração do país, 
que são as principais áreas de atua-
ção da Força Aérea Brasileira. O Te-
nente-Brigadeiro Rossato destacou, 
ainda, que a Força Aérea é essencial 
para um país, “por conta do alcance e 
dos resultados que ela consegue ter”.
 No âmbito da defesa aé-
rea, o Comandante enfatizou a in-
terceptação de aeronaves suspeitas 
que chegam pelas fronteiras do 
Brasil. “Estabelecemos a obriga-
toriedade de entrarem voos apenas 
por corredores definidos. Também 
colocamos aviões radares e rada-
res móveis para coibir a entrada de 
aeronaves ilícitas”. Para esta ativi-
dade, o Comandante destacou a in-

tegração com outros órgãos, como 
o setor de inteligência da Polícia 
Federal e do Exército Brasileiro.
 Segundo o comandante, 
a dificuldade atual são os cortes 
orçamentários. “Os aviões pre-
cisam ser modernizados, melho-
rados para combater o tráfico de 
drogas, por exemplo. Para isso, é 
necessário ter meios, recursos fi-
nanceiros apropriados. Esta parte 
de defesa é fundamental e exclu-
siva da Força Aérea”, explicou.
 O presidente da Comissão, 
Senador Fernando Collor, reconhe-
ceu a importância da FAB. “É uma 
questão de soberania nacional, de 
termos acesso a novas tecnologias 
e desenvolver aquelas que já pos-
suímos, para que o Brasil possa ser 
equiparado a congêneres”, declarou.
 Os projetos estratégi-
cos foram discutidos no dia 17 de 
maio na Câmara dos Deputados. 
A proposta é debater a situação 
das Forças Armadas e os planos 
de desenvolvimento tecnológico 
para garantir a soberania nacional.

Senadores debatem projetos estratégicos 
da Força Aérea Brasileira

(CECOMSAER/ FM)
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 Assim como a parceria entre 
o Ministério da Saúde e a Força Aé-
rea Brasileira para utilização de ae-
ronaves da FAB no transporte de ór-
gãos, será firmado um acordo com o 
Ministério do Meio Ambiente para 
atuação da Força no controle do 
desmatamento. Os detalhes do do-
cumento, que está em fase de apre-
ciação jurídica, foram debatidos, 
em 11 de maio, durante um encontro 
entre o Comandante da Aeronáuti-
ca, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, e o Ministro do 
Meio Ambiente, José Sarney Filho.
 A parceria será em duas fren-
tes. Em curto prazo, será assinado 
um Termo de Execução Descentrali-
zada (TED), pelo Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis (IBAMA), 
para utilização de aeronaves da FAB 
em ações de fiscalização e emer-
gências ambientais, além do trans-
porte de agentes. Esse acordo de-
verá ser assinado no mês de junho.
 Em médio prazo, com pre-
visão para início em meados de 
agosto, o Ministério também de-
verá utilizar imagens dos satélites 
de órbita baixa, que estão sendo li-
citadas pela FAB, para controle de 
infrações contra o meio ambiente. 
O Major-Brigadeiro do Ar Carlos 
de Almeida Baptista Junior expli-
cou que, atualmente, mais de um 
órgão brasileiro compra a mesma 
imagem, e a centralização que está 

sendo encabeçada pela FAB trará 
economia e eficiência para o País.
 Segundo o ministro José 
Sarney Filho, o desmatamento vem 
aumentando nos últimos dois anos. 
“Hoje, temos apenas relatórios 
anuais para acompanhar o desma-
tamento. Com as novas opções de 
imageamento, poderemos ter aces-
so a dados semanais e mensais. 
Também podemos colocar esses 
dados em tempo real, online, para 
que outros órgãos, como universi-
dades, consigam fazer suas próprias 
análises. É o controle social do 
desmatamento”, afirma o ministro.
 O Tenente-Brigadeiro Ros-
sato explicou que o Satélite Geoes-
tacionário de Defesa e Comunica-
ções Estratégicas (SGDC), lançado 
no dia 04 de maio, é apenas o iní-
cio de uma nova era espacial, que 
irá impactar positivamente na co-
leta de informações para diversos 
órgãos. “Criamos uma estrutura 
para controlar esse satélite, o Cen-
tro de Operações Espaciais, que 
servirá para atender a todos os ou-
tros que teremos no futuro”, disse.
 Assim que o TED for assi-
nado, a previsão é de que a primeira 
ação seja nas vizinhanças do Cam-
po de Provas Brigadeiro Velloso, na 
Serra do Cachimbo, no Pará. Um es-
tudo identificou que 20% do desma-
tamento da Floresta Amazônica está 
em um raio de 200 km desta orga-
nização da Força Aérea Brasileira.

FAB e Ministério do Meio Ambiente fazem parceria 
para combater desmatamento

(CECOMSAER/ FM)

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, partici-
pou de audiência pública, em 17 
de maio, na Câmara dos Deputa-
dos e destacou a necessidade de 
o País destinar recursos para as 
ações de defesa, além de buscar o 
desenvolvimento do setor espacial.
 A audiência foi solicita-
da pela presidente e pelo vice-
-presidente da Comissão de 
Relações Exteriores e Defesa 
Nacional (CREDN), deputados 
Bruna Furlan e Pedro Fernandes.
 A proposta da Comissão é 
ouvir os Comandantes das três For-
ças Armadas e debater a situação 
dos projetos estratégicos existen-
tes, os programas de cooperação 
internacional do Brasil na área de 
Defesa e os planos para o desenvol-
vimento tecnológico de cada Força.
 O Comandante da Aeronáu-
tica apresentou os assuntos que, se-
gundo ele, “são de interesse da FAB 
e da sociedade”. Explicou de forma 
didática a atuação da FAB dividida 
em três eixos: controle de tráfego 
aéreo, defesa aérea nas fronteiras 
e integração do país por meio da 
aviação de transporte. A FAB é res-
ponsável por monitorar um espaço 
aéreo de 22 milhões de quilômetros 
quadrados, o equivalente a 2 bi-
lhões de campos de futebol, soman-
do território, zona econômica ex-
clusiva e parte do Oceano Atlântico.

 Controle de tráfego aéreo
 No controle de tráfego aé-
reo, a FAB emprega cerca de 12 
mil profissionais. O Comandante 
anunciou a Parceria Público-Priva-
da (PPP) que está em andamento 
para gerência das redes de teleco-
municações do Comando da Aero-
náutica. “Haverá um contrato único 
para substituição de 68 existentes, 
economia de 25% dos valores que 
são gastos hoje, além do acompa-
nhamento de inovações tecnológi-
cas”, detalhou os benefícios que a 
PPP trará para a FAB. A previsão 
de contratação é no final de 2017.

 Defesa aérea 
 Tenente-Brigadeiro Rossato 
afirmou que para fiscalizar 17 mil 
quilômetros de fronteira é preciso 
aeronaves mais modernas. “Temos 
A1-AMX e F5 com mais de 40 anos 
de atividade, aeronaves de alcance 
restrito”, explicou. Por isso, a FAB 
tem grande expectativa com a che-
gada dos caças suecos, o Gripen NG.
 “Compramos 36 Gripen, 
escolha que ficou em discussão por 
quase 20 anos. Absorção de tecno-
logia, desenvolvimento da indústria 
nacional, além de grande capacida-
de dissuasória são os destaques des-
sa aquisição para o País”, enfatizou.

 Integração do Brasil
 Metade da frota de aeronaves 
da FAB é para transporte. “Isso não 

Projetos estratégicos da FAB são apresentados na Câmara dos Deputados
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é comum nas outras Forças Aéreas, 
mas sim no Brasil, devido as suas 
características”, afirmou o Coman-
dante, ao explicar o trabalho da FAB 
na região Norte do País, em apoio 
ao Exército Brasileiro, que emprega 
cerca de 26 mil militares na região 
amazônica. Além disso, a FAB atua 
na construção de pistas de pouso 
para facilitar o tráfego aéreo numa 
região carente de rodovias. A reali-
zação é da Comissão de Aeroportos 
da Região Amazônica (COMARA).
 O Comandante destacou 
que para manter todo esse trabalho 
em pleno funcionamento é preciso 
recursos. “O contingenciamento 
atrapalha muito. Se não houver re-
cursos garantidos para manutenção 
do que foi construído, o número de 
pistas vai diminuir, até ficar igual 
ao da década de 1950”, alertou.

 KC-390
 “A aviação é indispensável 
e cara. Com o projeto estratégico 
da aeronave de transporte e rea-
bastecedora KC-390 já foi gasto 
R$ 4 bilhões. A entrega de 28 ae-
ronaves começa em 2018”, afirma 
o Tenente-Brigadeiro Rossato. A 
concepção e desenvolvimento do 
projeto do cargueiro é 100% nacio-
nal. “A importância do KC-390 se 
explica não só pela capacidade de 
exportação e geração de riquezas, 
mas a criação de 8.500 empregos”.

 Setor espacial
 Aos parlamentares presen-
tes, o Tenente-Brigadeiro Rossato 

lembrou o sucesso do lançamento do 
primeiro satélite brasileiro, o SGDC 
(Satélite Geoestacionário de Defesa 
e Comunicações Estratégicas), no 
dia 04 de maio. O satélite já está 
em órbita, em fase de testes. O Co-
mandante da Aeronáutica anunciou 
que os requisitos para um segundo 
SGDC já estão sendo levantados.
 Ele analisou a valorização 
do setor aeroespacial em países vizi-
nhos. “A Argentina investe 0,2% do 
PIB no setor aeroespacial, enquanto 
o Brasil investe 0,06%”, comparou.
 A Comissão Aeronáutica do 
Brasil na Europa está conduzindo 
a licitação para contratação de ser-
viços de satélite, que poderão ser 
usados por diversos órgãos públi-
cos, como o Ministério da Defesa 
e o Ministério do Meio Ambiente.

 Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA)
 De localização privilegia-
da para o lançamento de artefatos 
aeroespaciais, o “Centro de Lan-
çamento de Alcântara poderá ser 
usado para qualquer país que tenha 
interesse em fazer acordo com o 
Brasil”, garantiu o Oficial-General.
 A deputada Bruna Furlan, 
presidente da CREDN, aprovei-
tou para anunciar que uma Audi-
ência Pública, no dia 07 de junho, 
discute a modernização do CLA.
 No dia 18 de maio, o Co-
mandante da Aeronáutica par-
ticipou de Audiência Públi-
ca no Senado Federal, também 
sobre projetos estratégicos da Força.


