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Presidente da República participa de 
comemoração à Data Magna da Marinha

 A Marinha do Brasil reali-
zou, no dia 09 de junho, uma cerimô-
nia militar alusiva ao 152º Aniversá-
rio da Batalha Naval do Riachuelo, 
Data Magna da Marinha, e da impo-
sição da Ordem do Mérito Naval, no 
Grupamento de Fuzileiros Navais 
de Brasília (DF). A cerimônia foi 
conduzida pelo Presidente da Repú-
blica, Michel Temer, e contou com 
a presença do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, e do Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
 Durante a solenidade, foram 
içados os sinais de Barroso em ho-

menagem aos heróis da batalha e, 
em seguida, executados os toques 
da vitória, acompanhados da sal-
va de 17 tiros. Na ocasião, foram 
agraciadas, com a Ordem do Mérito 
Naval, personalidades civis e mili-
tares que tenham prestado relevan-
tes serviços à Marinha do Brasil.
 Dentre os agraciados esta-
vam: o Ministro do Planejamen-
to, Desenvolvimento e Gestão, 
Dyogo Henrique de Oliveira; a 
Advogada-Geral da União, Gra-
ce Maria Fernandes Mendonça; 
e o Ministro do Supremo Tribu-
nal Federal Alexandre de Moraes.
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Presidente Michel Temer conduziu a cerimônia

 No dia 10 de junho, data 
do nascimento do Marechal Emílio 
Luiz Mallet, o Exército Brasileiro 
comemora o dia da Arma de Artilha-
ria. O Barão de Itapevi, título pelo 

qual era conhecido o insigne Ma-
rechal, nasceu em 1801 na cidade 
de Dunquerque, na França, e emi-
grou com sua família para o Brasil.

(CCOMSEX/ FM)

Ministério da Defesa lança livro 
``Defesa & Meio Ambiente``

Exército comemora Dia da Artilharia

 Com a proximidade do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 05 
de junho, o Ministério da Defesa 
lançou, na manhã de 02 de junho, 
o Livro “Defesa & Meio Ambien-
te”. A solenidade ocorreu às 10h, 
no Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da Ama-

zônia (CENSIPAM), em Brasília.
 Popularmente conhecido 
como “Livro Verde”, o documento é 
uma coletânea realizada pelo Minis-
tério da Defesa, em parceria com a 
Marinha, o Exército e a Aeronáutica, 
sobre a temática do meio ambiente. 

Comandante da Aeronáutica participa 
da 57ª Conferencia dos Comandantes 

das Forcas Aéreas Americanas 

 “Tudo que foi apresen-
tado nesta edição representa o 
lema do Sistema de Cooperação 

entre as Forças Aéreas America-
nas (SICOFAA): unidos aliados. 
Continuaremos trabalhando para 
que, com a cumplicidade, possa-
mos fortalecer ainda mais os la-
ços entre os países membros do 
sistema”. Essas foram as palavras 
do Comandante da Força Aérea 
Equatoriana, Brigadeiro General 
Patricio Rodolfo Mora Escobar.
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 Como parte da comemo-
ração dos dezoito anos de criação 
do Ministério da Defesa – com-
pletados no próximo dia 10 – o 
órgão realizou uma cerimônia de 
entrega de comendas no dia 08 de 
junho. A Medalha Ordem do Mé-
rito da Defesa foi criada em 2002 
e, neste ano, agraciou 333 civis e 
militares, além de cinco institui-
ções – entre elas, a Ala 3, unidade 
da Força Aérea Brasileira (FAB) 
localizada em Canoas (RS).
 Na mensagem enviada, 
o Presidente da República, Mi-
chel Temer, destacou a atuação da 
pasta na criação de documentos 
importantes para balizar a Defe-
sa no País: a Política Nacional de 
Defesa, a Estratégia Nacional de 
Defesa e o Livro Branco. Todos 
eles, segundo o Presidente Temer, 
fruto do diálogo inclusivo e de-
mocrático com todos os setores da 
sociedade. “A história do Minis-
tério da Defesa é curta, mas lon-
ga e rica em realizações”, disse.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, falou sobre a diversi-
dade de atuação das Forças Arma-
das e da importância do trabalho 
conjunto. Destacou o papel da 
Base Industrial de Defesa (BID), 
que gera 60 mil empregos diretos 
e 140 mil indiretos. Também afir-
mou que o Ministério da Defesa 
é o maior contratante individual 
de tecnologia e inovação do País.
 Falou, ainda, sobre a atua-
ção dos militares na fronteira bra-

sileira, que é a terceira maior do 
mundo, sobre as missões de Ga-
rantia da Lei e da Ordem (GLO), 
o Satélite Geoestacionário de De-
fesa e Comunicações Estratégi-
cas (SGDC) e o apoio da FAB no 
transporte de órgãos para trans-
plante, entre outras ações da De-
fesa em prol dos brasileiros. “As 
Forças Armadas são um ativo de-
mocrático. Dentro da Constituição, 
tudo; fora da Constituição, nada”, 
ressaltou o Ministro Jungmann.
 Entre os agraciados com 
a Ordem do Mérito da Defesa es-
tiveram militares da Força Aérea 
Brasileira. O Tenente-Brigadeiro 
do Ar Carlos Egito do Amaral, Co-
mandante de Preparo da institui-
ção, destacou que os dezoito anos 
do Ministério têm um simbolismo 
em nossa sociedade e representam 
a consolidação do trabalho integra-
do das Forças Armadas. “Sinto-me 
honrado em fazer parte deste mo-
mento histórico de consolidação e 
crescimento do Ministério da De-
fesa”, afirmou o oficial-general.
 Outro agraciado foi o Ma-
jor-Brigadeiro do Ar Carlos de Al-
meida Baptista Junior, Vice-Chefe 
do Estado-Maior da Aeronáutica 
(EMAER). Ele destacou que a data 
e a comenda reforçam a importân-
cia do trabalho conjunto entre as 
Forças. “Pensarmos e atuarmos 
de forma integrada é essencial. 
Juntos somos mais fortes”, disse.

Ministro Raul Jungmann afirma em cerimônia
"As Forças Armadas são um ativo democrático"
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Presidente Michel Temer participa da cerimônia alusiva ao 152º aniversário 
da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha
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 O Presidente da República, 
Michel Temer, o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, e Comandante 
da Marinha, Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, participaram, no dia 09 
de junho, da cerimônia alusiva ao 
152º aniversário da Batalha do Ria-
chuelo, data magna da Marinha do 
Brasil, que faz referência ao mais 
importante embate da Armada na 
Guerra da Tríplice Aliança.  A sole-
nidade foi realizada no Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília.
 Em mensagem do Presiden-
te Michel Temer, lida durante a ceri-
mônia, o trabalho da Força Naval no 
cumprimento da missão de defen-
der a pátria foi destacado. “Guardiã 
do mar que nos cerca e dos rios que 
cortam nosso território, a Marinha 
protege nossas imensas riquezas – 
as já descobertas e as ainda por des-
cobrir. Protege os principais meios 
de escoamento da produção nacio-
nal e o nosso vastíssimo litoral, de 
importância estratégica no Atlân-
tico Sul”, afirmou o presidente.
 Também foram lembradas 
na mensagem presidencial a aten-
ção dada pela força naval às comu-
nidades isoladas levando cidadania 
à população carente; as pesquisas 
conduzidas em ilhas oceânicas e 
no Continente Antártico aos pro-
gramas estratégicos da Base In-
dustrial de Defesa; e o profissiona-
lismo dos militares em Operações 
de Paz das Nações Unidas, como 
no Líbano e no Haiti. “A Marinha 
mantém, igualmente, intensa coo-
peração com diversos países, pro-

movendo o diálogo e aproximando 
nações amigas”, destacava o texto.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, falou, em discurso, da 
importância de reverenciar os he-
róis da Batalha do Riachuelo. “Ba-
talha onde triunfa a liderança, o 
heroísmo, a capacidade e a bravura 
da Marinha, dos marinheiros, dos 
nossos fuzileiros navais. Batalha 
que antecipou o fim daquela guerra 
e que significou o poupar vidas. E 
faz também a gente lembrar que o 
Brasil é um país pacífico, mas não 
é um país indefeso. Por isso, é tão 
importante reverenciar seus heróis 
e essa data magna da Marinha re-
presenta uma conquista, não só para 
própria Marinha, mas para todos os 
brasileiros”, lembrou Jungmann.
 Na ordem do dia, o Almiran-
te Eduardo Bacellar Leal Ferreira 
fez um breve histórico sobre a Ba-
talha do Riachuelo e contou sobre a 
atuação do almirante Francisco Ma-
nuel Barroso para vencer a batalha. 
“No dia em que celebramos a data 
magna da Marinha, prestamos uma 
homenagem àqueles indomáveis 
marinheiros e soldados embarca-
dos, os quais nos deixaram exem-
plos de tenacidade e patriotismo. 
Ao cultivarmos seus grandes feitos, 
sejamos estimulados a enfrentar 
as dificuldades do presente com a 
mesma coragem e determinação”.
 Após a cerimônia, o coman-
dante da Marinha ainda completou 
“Antes de nós, outros tiveram gran-
des dificuldades, grandes problemas 
e superaram de uma forma heroica, 

construindo o Brasil que nós temos 
hoje. Nós vamos passar um Brasil 
melhor para os nossos filhos e ne-
tos. Essa é a grande mensagem do 
11 de junho. E, hoje, mais do que 
nunca, essa mensagem não é só da 
Marinha, é das Forças Armadas, é 
do Ministério da Defesa, que vem 
integrando, vem aumentando a inte-
roperabilidade das Forças, porque a 
guerra moderna, os conflitos moder-
nos, exigem a interoperabilidade”.
 Além das mensagens do 
Presidente Michel Temer e do 
comandante da Marinha, a so-
lenidade contou com o toque da 
vitória e a salva de 17 tiros em ho-
menagem aos heróis da batalha.

 Ordem do Mérito Naval
 Cerca de 143 personalidades 
civis e militares, que prestaram rele-
vantes serviços à Marinha do Brasil, 
foram agraciadas com a medalha da 

Ordem do Mérito Naval. É o caso do 
suboficial naval de engenharia, San-
dro Ricardo de Araújo, que tem 29 
anos de serviços prestados à Força 
e atua no Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília. “Ao ser agra-
ciado tenho o sentimento de dever 
cumprido, diante de várias missões 
ao longo da carreira que tive a opor-
tunidade de executar e hoje a satis-
fação de ser reconhecido é muito 
gratificante”, ressaltou o suboficial.

 Batalha do Riachuelo
 A Batalha Naval do Ria-
chuelo é considerada, pelos histo-
riadores, como uma batalha deci-
siva da Guerra da Tríplice Aliança 
contra o Paraguai (1865-1870) - o 
maior conflito militar na América 
do Sul, somente superado em víti-
mas, no Novo Mundo, pela Guer-
ra Civil Americana (1861-1865).

O militar Sandro Ricardo de Araújo foi um dos agraciados

A Batalha Naval do Riachuelo é considerada, pelos historiadores, como uma batalha decisiva 
da Guerra da Tríplice Aliança
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Ministério da Defesa comemora seu 18º aniversário
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 O Ministro da Defesa Raul 
Jungmann, participou no dia 06 de 
junho, da cerimônia em comemo-
ração aos 18 anos do Ministério da 
Defesa (MD). A solenidade foi re-
alizada no salão nobre do MD, em 
Brasília-DF, e contou com a parti-
cipação de servidores civis e milita-
res, além de ex-combatentes da For-
ça Expedicionária Brasileira (FEB).
 Na ocasião, o ministro Raul 
Jungmann foi agraciado com a me-
dalha da Vitória, imposta na cerimô-
nia pelo centenário ex-combatente 
da FEB, coronel Nestor da Silva. 
Em seu discurso, o ministro desta-
cou a honra de receber a condecora-
ção das mãos de um herói de guerra. 
“Recebi, com imensa alegria e hon-
ra, das mãos de um brasileiro que foi 
a Europa lutar pela paz e a conquis-
tou, isso é um grande motivo para 
toda essa gratidão” disse o ministro.
 Escolhida para falar em nome 
dos servidores civis, Rosângela de 
Fátima Almeida Mendes Nunes, 
ressaltou sua experiência na Pasta. 
“Como uma das servidoras mais an-
tigas, posso garantir a satisfação e 
o entusiasmo de trabalhar no minis-
tério da Defesa” disse a servidora.

 Entronização da cruz de 
estilhaços da 2ª Guerra Mundial
 Como parte da cerimônia, 
foi realizada a entronização de uma 
cruz composta por estilhaços de gra-
nadas, obuseiros, morteiros e bom-

bas de aviões encontrados nos locais 
onde, anos atrás, foram os campos 
de batalha de Montese e Monte Cas-
telo, na Itália. Os pedaços, encon-
trados pelo historiador e pesquisa-
dor Giovanni Sulla, foram soldados 
por seu filho Lorenzo, sem sofrerem 
alteração de sua forma original.
 O arcebispo do Ordinariado 
Militar do Brasil (ORDMIL), Dom 
Fernando José Monteiro Guima-
rães, destacou a transformação do 
instrumento de guerra em um sím-
bolo religioso. “Estes estilhaços 
em forma de cruz representam, ao 
mesmo tempo, maldade que o co-
ração do homem pode produzir e a 
vitória sobre este mal que o cora-
ção do homem renovado é capaz de 
transformar”, disse Dom Fernando.
 A cruz relembra e honra o 
sacrifício dos soldados brasileiros 
nos campos de batalha da Itália, 
durante a Segunda Guerra Mun-
dial, durante a 2ª Guerra Mundial.
 Representando os ex-com-
batentes presentes na solenidade, o 
coronel Nestor da Silva destacou a 
satisfação de estar diante da home-
nagem, “é uma honra estar diante 
desta cruz formada por resto de mu-
nição, imagino que muitas podem 
até ter passado por minhas mãos”.
 A cruz ficou em exposição 
até o dia 09 de junho no hall de en-
trada do edifício principal do MD.
 Sobre o MD
 O Ministério da Defesa foi 

criado em 10 de junho de 1999, 
quando os ministérios da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica fo-
ram transformados em comandos 
e a centralização administrativa 
das Forças Armadas passou a ser 
subordinada a um único ministé-
rio, permitindo ampliar a integra-
ção, a sinergia e a interoperabili-
dade entre as Forças Singulares.
 Entre os objetivos da De-

fesa estão: garantir a soberania, o 
patrimônio nacional e a integrida-
de territoria; contribuir para a ma-
nutenção da paz e da segurança 
in ternacionais; manter as Forças 
Armadas aprestadas, modernas e 
integradas; com crescente profis-
sionalização, ope rando de forma 
conjunta e adequadamente des-
dobradas no território nacional.

Bandas das Forças se apresentam durante 
comemoração do aniversário do MD
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 Iniciando às comemorações 
dos 18 anos de criação do Minis-
tério da Defesa (MD), bandas e 
fanfarras das Forças Armadas se 
apresentaram na entrada do edifí-
cio sede do Ministério da Defesa. 
 Servidores civis e milita-
res, visitantes e transeuntes pu-
deram apreciar as exibições que 
ocorreram no horário do almoço. 
 No dia 06 de junho, um dos 

sete grupos musicais que integram 
a Banda Sinfônica da Base Aérea de 
Brasília, a Big Bang, apresentou com-
posições nacionais e internacionais.
 A Banda do Grupamen-
to de Fuzileiros Navais de Brasí-
lia presenteou o público, na tar-
de do dia 07 de junho, com um 
repertório bastante diversifica-
do, que foi do erudito ao popular.
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Entrega da Ordem do Mérito da Defesa marca os 18 anos do Ministério da Defesa
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, realizou em 08 de ju-
nho, no Clube do Exército, em 
Brasília (DF), a imposição da me-
dalha Ordem do Mérito da Defesa 
a ministros de Estado, parlamenta-
res, autoridades civis e militares e 
servidores. A cerimônia fez parte 
da programação de aniversário dos 
18 anos do Ministério da Defesa 
(MD), celebrado em 10 de junho.
 Em seu discurso, Jungmann 
ressaltou a atuação diversa do MD, 
citando a participação das Forças em 
missões de paz no Haiti e Líbano, o 
fortalecimento da Base Industrial de 
Defesa, a presença na extensa área 
de fronteira, as ações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) e o lança-
mento do Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações (SGDC), 
que, segundo o ministro, irá acabar 
com o apartheid digital no Brasil.
 O ministro Jungmann tam-
bém agradeceu a todos que ajudam 
a construir e consolidar a Pasta: 
“Essa condecoração é um reconhe-
cimento simbólico do serviço que 
os senhores têm prestado ao Minis-
tério da Defesa e ao País”, destacou.
 Encerrando suas palavras, 
Jungmann repetiu uma declaração 
já feita em outras ocasiões: “Dentro 
da Constituição, tudo; fora da Cons-
tituição, nada”, ao reafirmar o pa-
pel das Forças Armadas no Brasil.

 A maioridade
 O Ministério da Defesa 
chega à maioridade como insti-
tuição consolidada e respeita-
da. Desde sua criação, em 1999, 
tem recebido o reconhecimen-

to como mentor de uma políti-
ca pública de defesa e segurança.
 No texto encaminhado pelo 
Presidente da República, Michel 
Temer, e lido no início da ceri-
mônia, o ministério foi lembra-
do como a instituição de origem 
dos documentos orientadores dos 
militares no desempenho de suas 
funções. A Política de Defesa Na-
cional, a Estratégia Nacional de 
Defesa e o Livro Branco de Defe-
sa Nacional foram elaborados pelo 
Ministério, apreciados pelo Con-
gresso Nacional e submetidos ao 
conhecimento de toda sociedade.

 A Cerimônia
 O ministro da Defesa con-
decorou os estandartes de institui-
ções e personalidades agraciadas e 
promovidas com a Ordem do Mé-
rito da Defesa no Grau Grã-Cruz.
 Este ano, foram agra-
ciados 333 personalidades, 
cinco instituições, 87 parla-
mentares, três governadores (Per-
nambuco, Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul) e 11 ministros de Estados.
 Compareceram à cerimô-
nia, o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia; coman-
dante da Marinha, almirante Eduar-
do Bacelar Leal Ferreira; chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, almirante Ademir Sobri-
nho; secretário-geral do MD, gene-
ral Joaquim Silva e Luna; chefe do 
Estado-Maior do Exército, general 
Fernando Azevedo e Silva (repre-
sentando o comandante do Exérci-
to); diretor do Centro Gestor Ope-
racional do Sistema de Proteção à 

Amazônia, doutor Rogério Guedes; 
secretário de Pessoal, Ensino, Saú-
de e Desporto, brigadeiro Ricardo 
Machado Vieira; chefe dos Assun-
tos Estratégicos do MD e brigadeiro 
Alvani Adão da Silva (representan-
do o comandante da Aeronáutica).

 A medalha
 A medalha Ordem do Mé-

rito da Defesa, criada em junho 
de 2002, por meio do Decreto nº 
4.263, é concedida a civis e milita-
res, brasileiros ou estrangeiros, que 
tiveram destaque no exercício da 
profissão. Também às organizações 
militares e instituições civis que 
prestaram relevantes serviços ao 
MD e às Forças Armadas no desem-
penho de missões constitucionais.
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Temos que encontrar outras alternativas para a segurança pública, diz Jungmann

Foto:  Tereza Sobreira/M
D

Foto:  Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, declarou no dia 28 de 
junho, durante audiência pública 
na Comissão de Relações Exterio-
res e de Defesa Nacional (CREDN) 
da Câmara dos Deputados, que as 
Forças Armadas estão sendo exces-
sivamente solicitadas em crises na 
segurança pública dos estados. "A 
crise da segurança não se resolve 
na Defesa. Não é papel das Forças 
Armadas, a não ser em situações 
limites. Temos que encontrar ou-
tras alternativas para a seguran-
ça pública", defendeu Jungmann.
 O ministro respondeu, por 
mais de quatro horas de sessão, a 
vários questionamentos dos inte-
grantes da CREDN e outras comis-
sões com relação à proteção das 
fronteiras, ao emprego dos mili-
tares das Forças Armadas (Mari-
nha, Exército e Aeronáutica), aos 
projetos estratégicos, entre outros.
 Sobre a atuação dos milita-
res em ações da Garantia da Lei e 
da Ordem (GLO), Raul Jungmann 
salientou que nos últimos sete anos 
já foram realizadas 29 operações 
deste tipo. O ministro ainda acres-
centou que a GLO não deve ser ba-

nalizada. "As Forças Armadas não 
devem substituir o sistema de segu-
rança e o papel da polícia", afirmou.
 Um dos questionamentos 
feitos pelos parlamentares foi a de-
cretação de GLO na Esplanada dos 
Ministérios, em Brasília, no dia 24 
de maio. "As tropas que foram en-
gajadas em momento algum tive-
ram contato com a repressão ou o 
conflito que estava ocorrendo. Es-
tavam ali para proteger as pessoas 
e o patrimônio público", destacou.
 Jungmann rejeitou a ideia 
de que haveria utilização polí-
tica das Forças Armadas. "Den-
tro da Constituição tudo, fora 
dela, nada", repetiu o ministro.
 E também colocou-se favo-
rável ao controle de armas. "Temos 
feito um grande trabalho com ou-
tros países. Porque não se resolve 
o problema do narcotráfico apenas 
no Brasil. Temos feito um grande 
esforço, já tivemos um encontro 
com a Colômbia e teremos com de-
mais países amigos. Essa é uma boa 
política em relação às fronteiras".
 Em 2016 e até o presente mo-
mento 11 mil militares atuaram nas 
edições da Operação Ágata, que visa 

combater ilícitos transfronteiriços.
 Ao falar dos projetos es-
tratégicos de defesa, o ministro 
lembrou que já foram disponibi-
lizados R$ 29,5 bilhões, restando 
ainda R$ 94 bilhões para investi-
mentos nesses produtos nas pró-
ximas décadas. "Um país que não 
tem uma base industrial de defe-
sa, não tem capacidade de reafir-
mar sua soberania", completou.
 De acordo com o minis-
tro, 1,3% do Produto Interno Bruto 
(PIB) destina-se aos gastos com de-
fesa. O complexo industrial de De-
fesa Nacional possui faturamento 
bruto de, aproximadamente, US$ 65 
bilhões, gerando cerca de 60 mil em-
pregos diretos e 240 mil indiretos.
 Jungmann também falou 
sobre a linha de crédito, aberta re-
centemente pelo Banco Nacional de 
Desenvolvimento Social (BNDES), 
que permite à base industrial com-
petir internacionalmente. "Além 
disso, estamos revendo o regime tri-
butário especial para o setor, políti-
cas de off-set. Estamos fazendo uma 
ampla reformulação regulatória".
 Em sua exposição o minis-
tro ainda falou sobre as atribuições 
subsidiárias das Forças como a as-
sistência cívico-social e hospita-
lar prestada pela Marinha nos rios 
amazônicos às comunidades ribeiri-
nhas e indígenas, o apoio à defesa 
civil em catástrofes e tragédias, o 

combate à seca na Operação Carro 
Pipa, entre outras. "Essa talvez seja 
a maior operação de distribuição de 
água em todo o mundo. A Opera-
ção Carro Pipa distribui água para 
4 milhões de nordestinos, alimen-
tando 79 mil cisternas e oito mil 
carros pipa em 853 municípios".
 Jungmann aproveitou para 
esclarecer a dúvida com relação ao 
Amazonlog 2017, um exercício de 
logística multinacional interagên-
cias no apoio em missões de paz e 
ajuda humanitária. O evento ocor-
rerá em novembro, em Tabatinga 
(AM), e serão desenvolvidas ações 
por tropas brasileiras, colombia-
nas, norte-americanas e peruanas.
 Em setembro, a capital ama-
zonense receberá um evento prepa-
ratório da Amazonlog, o Simpósio 
Internacional de Logística Huma-
nitária e a Exposição de Materiais.
 A sessão foi conduzida pela 
presidente da CREDN, deputada 
Bruna Furlan, e pelo presidente da 
Comissão de Trabalho, de Adminis-
tração e Serviço Público (CTASP), 
deputado Orlando Silva, e com a 
participação dos autores dos reque-
rimentos e membros das Comissões 
de Integração Nacional, Desenvol-
vimento Regional e da Amazônia, 
de Segurança Pública e Combate 
ao Crime Organizado, além de in-
tegrantes da CTASP e CREDN.

A sessão de foi conduzida pela presidente da CREDN, deputada Bruna Furlan, e pelo 
presidente da CTASP, deputado Orlando Silva

Sobre a atuação dos militares em ações de GLO, Jungmann salientou que nos últimos sete anos 
já foram realizadas 29 operações

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Defesa e Relações Exteriores discutem agenda internacional
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(MD ASCOM/ FM)

 Os Ministros Raul Jungmann 
(Defesa) e Aloysio Nunes Ferreira 
(Relações Exteriores) presidiram, 
no dia 29 de junho, a 3ª Reunião de 
Consultas entre o MD e o MRE, que 
reuniu as chefias dos dois ministé-
rios para definir uma agenda con-
vergente de defesa e diplomacia.
 Na pauta da reunião, o de-
bate sobre países de interesse prio-
ritário para ação conjunta, com 
ênfase na consolidação da Améri-
ca do Sul e do Atlântico Sul como 
zonas de paz, segurança e coope-
ração; a promoção de produtos 
de defesa; o combate aos ilícitos 
transfronteiriços; a participação 
em operações de manutenção de 
paz da ONU após o encerramento 
da missão no Haiti; ajuda humani-
tária; e planejamento estratégico.
 Na abertura da reunião, o mi-
nistro Jungmann salientou a impor-
tância do trabalho das duas pastas: 
"A diplomacia sem defesa ficaria 
com suas grandes habilidades, mas 
sem capacidade dissuasória, inclusi-
ve, de valer determinadas posições 
do País. Já a defesa sem diplomacia 
não tem a representação, a qualida-
de e os rumos, que evidentemente, 
no exterior, são ditados pelo Mi-
nistério das Relações Exteriores”.
 O ministro Aloysio destacou 
exemplos do apoio das Forças Ar-
madas: "Todos sabem o calor com 
que somos recebidos pelo povo da 
Namíbia, graças ao empenho da 
Marinha do Brasil, na organiza-
ção e formação de oficiais da for-

ça naval daquele país. No Chile, 
ceder aeronaves para o combate 
aos incêndios florestais foi moti-
vo de grande exaltação pelo meu 
colega chileno de Relações Exte-
riores, pela imprensa e pela pró-
pria presidente Michelle Bachelet".
 A apresentação sobre as pos-
síveis hipóteses de atuação dos mi-
litares brasileiros em novas missões 
de paz, principalmente, em países 
do continente africano, foi realiza-
da pelo subchefe de Operações de 
Paz do Ministério da Defesa (MD), 
almirante Rogério Ramos Lage. O 
almirante explicou que novas de-
mandas da ONU para que o Brasil 
participe em outras missões de ma-
nutenção de paz leva em considera-
ção a imagem que o Brasil e suas 
Forças Armadas construíram junto 
a este organismo e à comunidade 
internacional, em função de décadas 
de atuação como provedor de paz. 
 O secretário de Produtos 
de Defesa do MD, Flávio Basílio, 
abordou temas da Base Industrial de 
Defesa. "Precisamos adotar novos 
mecanismos para gerar exportação. 
Não existe soberania sem produtos 
de defesa fortes e não existe uma in-
dústria de defesa autossustentável e 
com capacidade de desenvolvimen-
to tecnológico sem o vetor da ex-
portação", acrescentou o secretário.
 A iniciativa de aproximação 
dos Ministérios de Defesa e Rela-
ções Exteriores, iniciada ano pas-
sado pelos ministros Jungmann e 
José Serra, e continuada pelo minis-

tro Aloysio Nunes, visa definir um 
campo de ações convergentes entre 
defesa e diplomacia em prol do for-
talecimento da presença do Brasil 
no cenário internacional. Para im-
plementar essa agenda, foi criado 
um mecanismo de coordenação in-
terministerial, no qual estão sendo 
realizados eventos e reuniões de 
discussão sobre temas estratégicos 
e ligados à base industrial de defesa, 
além da cooperação internacional.
 A reunião da quinta-feira 
(29) contou com as presenças dos 
comandantes da Marinha, almiran-
te Eduardo Bacellar Leal Ferreira; 
da Força Aérea Brasileira (FAB), 
brigadeiro Nivaldo Rossato; do 
chefe do Estado-Maior do Exér-
cito, general Fernando Azevedo e 

Silva (representando o comandante 
Eduardo Villas Bôas); do chefe do 
Estado Maior-Conjunto das Forças 
Armadas, almirante Ademir Sobri-
nho, do secretário geral do Minis-
tério da Defesa, general Joaquim 
Silva e Luna. Do lado do MRE, 
compareceram o secretário geral, 
embaixador Marcos Galvão; subse-
cretários e chefes de departamento.
 Também participaram, por 
parte do MD, o Chefe de Assun-
tos Estratégicos, Brigadeiro Alva-
ni da Silva; o Chefe de Operações 
Conjuntas, General César Nardi de 
Souza; o Chefe de Logística, Almi-
rante Leonardo Puntel; e o Coman-
dante da Escola Superior de Guerra 
(ESG), General Décio Luís Schons.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Emoção marca despedida de último contingente de militares das Forças Armadas para o Haiti
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(MD ASCOM/ FM)

 As Forças Armadas con-
cluíram, em 1º de junho, o proces-
so de envio da última tropa do 26º 
Contingente Brasileiro para o Hai-
ti. Um Boeing 767 da Força Aérea 
Brasileira (FAB) decolou do Aero-
porto de Viracopos, em Campinas, 
com militares da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica, que fazem 
parte do total de 970 militares que 
compõem esse último contingente 
brasileiro. Em cerimônia marcada 
pela emoção, o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, despediu-se 
dos militares e levou uma men-
sagem de esperança a todos eles.
 “Vão em paz. Levem a paz, 
e em paz voltem ao solo de seu País. 
Outras missões esperam o Brasil 
mundo afora”, afirmou Jungmann.
 O ministro iniciou o dis-
curso explicando que os militares 
brasileiros que atuam em missões 
de paz, sob a liderança das Nações 
Unidas, “são sinônimos de respei-
to”. Segundo ele, historicamente, 
os integrantes das Forças Armadas 
deram ao Brasil o reconhecimento 
mundial como país provedor da paz.
 Para os familiares que 
acompanharam a cerimônia, Jung-
mann afirmou que a tropa regres-
sará tranquilamente. “Em agosto, 
estaremos no Haiti para o início do 
retorno da tropa ao Brasil. Quero 
dizer aos familiares que todos vão 
bem e regressarão bem”, destacou.
 O Comandante Militar do 

Sudeste (CMSE), General João 
Camilo Pires de Campos, contou 
que dos 26 contingentes envia-
dos ao país caribenho, sete fo-
ram compostos por militares do 
CMSE. “Tenho convicção de que 
a tropa deixará ótima lembrança 
à população do Haiti”, discursou.
 O general Campos tam-
bém afirmou que é praxe uma 
operação ser marcada pelo con-
tingente, em seu começo, e, pela 
tropa, em seu encerramento.
 “Historicamente, nos gran-
des eventos e nas grandes missões, 
dois contingentes são marcados 
pelo êxito: o primeiro e o último. 
Por isso, temos a certeza do gran-
de êxito desta tropa”, assegurou.

 Emoção na despedida
 Desde as primeiras horas, 
cerca de 250 militares esperavam 
ansiosamente o pouso do Boeing 
767, que decolara do Rio de Janei-
ro transportando parte da tropa. No 
pátio do aeroporto de Campinas, fa-
miliares também se posicionavam 
para o evento. No meio da manhã, 
uma pequena garoa insistia em to-
mar conta da cerimônia. Mas, nin-
guém queria arredar os pés do lugar.
 Terminados os discursos, 
o local foi tomado por mais emo-
ção. Todos se abraçavam numa 
bonita despedida, dando a tônica 
daquele momento inesquecível. E 
começou a hora do embarque. Lá-

grimas e acenos, beijos e abraços. 
Portas cerradas, o avião começou 
a taxiar. Nos primeiros metros do 
deslocamento para a decolagem, 
dois caminhões do Corpo de Bom-
beiros jorravam jatos de água, 
num gesto de batismo à aeronave 
que deixava o solo brasileiro ruma 
à última missão de paz no Haiti.

 Missão de Paz
 O 26º Contingente Brasilei-
ro a integrar a Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH) é composto por 970 
militares, sendo 181 da Marinha, 
639 do Exército e 30 da Aeronáu-
tica. A missão foi iniciada em 2004, 
quando o governo brasileiro foi 
convidado pela ONU para liderar as 
forças internacionais com o objetivo 
de prover a paz neste país caribenho.
 Nesses 13 anos, mais de 35 
mil militares passaram pelo País. Na 
avaliação do ministro Jungmann, 
além do começo da operação, quan-
do os militares brasileiros tiveram 
que entrar em confronto com as mi-
lícias haitianas, os dois momentos 
mais marcantes foram: o terremo-
to que devastou parte do Haiti, em 
2010, e o furacão Mattew, que atin-
giu diversas regiões no ano passado.
 A retirada das tropas do 
Haiti foi decidida pelo conselho 
das Nações Unidas. Este último 

contingente chegou a Porto Prín-
cipe ainda na quinta-feira (1°). 
Nos dois dias seguintes houve a 
substituição dos militares que es-
tão há seis meses naquele país 
e que retornarão para o Brasil.
 Enquanto isso, os compo-
nentes dos 26º Contingente Bra-
sileiro começam o retorno para o 
Brasil em 31 de agosto. A meta 
é que em 15 de outubro toda tro-
pa já tenha regressado para o Bra-
sil. “Nós iremos a Porto Príncipe 
recebê-los na cerimônia de partida 
daquele país”, afirmou Jungmann.

 Outras missões
 O Brasil já tem convite das 
Nações Unidas para integrar novas 
missões de paz. Segundo antecipou o 
ministro, o próximo desafio das For-
ças Armadas deverá ser na África. 
“Uma das possibilidades em análise 
é a República Centro Africana. Mas 
esta decisão tem que ser tomada pelo 
Presidente da República”, disse.
 A cerimônia de embarque 
da tropa foi acompanhada pelo 
Chefe do Estado Maior do Exército 
(EME), General Fernando Azeve-
do Silva, pelo Chefe de operações 
Conjuntas do Ministério da Defesa, 
General César Augusto Nardi de 
Souza, e oficiais generais da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.



9FOLHA MILITAR Junho 2017

Representantes dos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores
discutem parcerias na área de ciência, tecnologia e inovação
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 Com objetivo promover 
uma aproximação em nível político 
e estratégico, buscando fortalecer 
e ampliar a colaboração hoje exis-
tente entre o Ministério da Defesa 
(MD) e o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE) foi realizado, em 
1° de junho, a 3ª edição do Semi-
nário de Coordenação MD – MRE.
 Com o tema Ciência, Tec-
nologia e Inovação o seminário 
contou com painel sobre a Política 
Nacional de Compensação (offset) 
que trata da compensação industrial, 
tecnológica e comercial na área de 
Defesa. “Nós alinhamos o enten-
dimento e estamos corrigindo um 
hiato regulatório para termos uma 
Política de Offset no Brasil. Essa 
reunião ajuda nesse alinhamento”, 
ressaltou o secretário de Produtos de 
Defesa (SEPROD), Flávio Basílio.
 Um dos objetivos da Polí-
tica Nacional de Compensação é 
fomentar a indústria nacional, por 
meio da cooperação industrial, já 
que o chamado “pacote de offset” 
está inserido em todos os contratos 
de compras de produtos de defesa no 
exterior. É nesse pacote de offset que 
o país comprador consegue negociar 
acordos de interesse da sua indústria.

 Segundo o secretário a pre-
visão é que o documento possa ser 
lançado ainda este ano. “A política 
já está pronta e estamos finalizan-
do os diálogos para que possamos 
fazer o lançamento. Esperamos que 
no início do segundo semestre des-
te ano ela já esteja aprovada” afir-
mou o secretário Flávio Basílio.
 A “Política Espacial”, as 
“Diretrizes para o Apoio ao Desen-
volvimento Científico e Tecnológi-
co” e a “Promoção Comercial; Sal-
vaguardas; Contenciosos” também 
foram temas apresentados durante 
o evento. “Esse debate é muito im-
portante para saber as questões e os 
aspectos, não só da pesquisa, mas 
também comerciais, estratégicos 
e políticos. Nos permite identifi-
car como podemos nos organizar 
internamente para tratar desses as-
suntos”, destacou o embaixador do 
MRE, Benedicto Fonseca Filho.
 Com o seminário, os inte-
grantes da SEPROD encontraram 
alguns ajustes a serem obtidos na 
Política de Exportação e Importação 
tais como: agilizar o processo, prin-
cipalmente para produtos que não 
sejam de uso restrito. “Temos visto 
que existem alguns hiatos também 

nesse processo principalmente em 
tempo de aprovação, mas também 
de estratégia, ela é um pouco discri-
cionária e nós precisamos ter uma 
regulamentação mais direta que diga 
o que Estado brasileiro deseja”, ex-
plicou o secretário Flávio Basílio.

 Carta de Intenções
 O 1º Seminário de Coor-
denação MD – MRE ocorreu em 
dezembro de 2016 com objetivo 
de buscar convergências entre as 
agendas dos Ministérios da Defe-
sa (MD) e das Relações Exterio-
res (MRE). A 2ª edição do evento 
foi realizada em março deste ano 
e trouxe temas ligados aos “Cená-
rios Internacionais Comparados”.
 Com a realização dos semi-
nários os representantes do MD, do 
MRE e das Forças Armadas entre-
garão aos ministros da Defesa, Raul 
Jungmann, e das Relações Exteriores, 
Aloysio Nunes Ferreira, um docu-
mento que vai identificar as possibili-
dades de cooperação entre as Pastas.
 “Ao longo desses três se-
minários nós fizemos um levanta-
mento que vai nos permitir oferecer 
uma espécie de carta de intenções. 
Essa carta permitirá o estabeleci-
mento de projetos, parcerias e ini-
ciativas conjuntas buscando atender 
as prioridades”, explicou o minis-
tro Paulo Roberto de Almeida, do 
Instituto de Pesquisas em Relações 
Internacionais (IPRI), do MRE.
 O Seminário é uma re-
alização do Instituto Brasilei-
ro de Estudos em Defesa Pan-
diá Calógeras (IBED) e do IPRI.
 Além de representantes do 
MD e do MRE, participaram da 
reunião integrantes das Forças Ar-
madas; da empresa Embraer; da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), 
do Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (MCTI); e do Centro 
Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia (Censi-
pam). O chefe de gabinete do MD, 
ministro Alessandro Candeas, re-
alizou a abertura do seminário.
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Comissão de Gênero debate os avanços do ingresso das mulheres nas Forças Armadas
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 A Comissão de Gênero do 
Ministério da Defesa (MD) realizou, 
no dia 06 de junho, uma reunião com 
seus integrantes e representantes da 
Marinha, do Exército e da Aero-
náutica, para debater os avanços do 
ingresso das mulheres nas Forças 
Armadas e apresentar a expectativa 
desse cenário nos próximos anos.
 Na abertura da reunião, o 
chefe de gabinete do MD, Ales-
sandro Candeas, saudou a todos 
e lembrou que, para o trabalho da 
Comissão, é preciso ter em men-
te a questão da meritocracia, que 
considera o mérito como a razão 
principal para se atingir posições 
de alta hierarquia. “Tendo sempre 
em mente o parâmetro incontorná-
vel e necessário da meritocracia, 
que é o critério basilar, que rege 
todo nosso trabalho, dentro des-
se critério que os espaços femini-
nos sejam considerados”, afirmou.
 O presidente da Comissão, 
brigadeiro Antônio Carlos Couti-
nho, agradeceu a presença de to-
dos, e destacou a participação da 
almirante Dalva Maria Carvalho 
Mendes, a primeira mulher a se 
tornar contra-almirante da Ma-
rinha do Brasil. “Eu gostaria de 
enaltecer e agradecer a presença da 
almirante Dalva, nossa única ofi-
cial general pelas Forças Armadas. 
Espero que, em breve, tenhamos 
muitas outras mulheres sentadas 
nesta mesa”, disse o brigadeiro.

 Marinha do Brasil
 Em sua exposição, a almi-
rante Dalva informou que já há, 
no Comando da Marinha, propos-
ta de aumento da participação de 
oficiais e praças do sexo feminino 
na Força. “As mulheres poderão 
integrar quaisquer postos e cargos, 
cabendo ao comandante da Mari-
nha fixar quais as escolas de for-
mação elas frequentarão e quais as 
capacitações nas quais serão em-
pregadas. A proposta ainda precisa 
ser aprovada”, disse a almirante.
 Segundo o Comando da 
Marinha, elas poderão ocupar 
quaisquer corpos e quadros, servi-
rão a bordo e na tropa, a partir do in-
gresso como oficiais nos Corpos da 
Armada (CA) e de fuzileiros navais 
(CFN) na Escola Naval (EN) e no 
Centro de Instrução Almirante Wan-
denkolk (CIAW), e, como praças, no 
Corpo de Praças da Armada (CPA).
 A proposta prevê ações de-
correntes, que deverão ser planeja-
das e executadas de forma que as 
oficiais do CA e do CFN iniciem 
seus “embarques”, no ano de 2023, 
e as praças do CPA, no ano seguin-
te. Nos estudos apresentados pela 
almirante Dalva, haverá opção de 
carreira diferenciada para aquelas 
mulheres que decidirem seguir as 
atividades não operativas da Força.
 Essas mudanças exigirão 
gestão de pessoal, adaptações de 
navios e submarinos e a avalia-

ção de capacidades requeridas.

 Exército Brasileiro
 Representante do Projeto de 
Inserção do Sexo Feminino na Linha 
de Ensino Militar Bélico, do Exérci-
to Brasileiro, o coronel Alexsander 
Markel destacou o fechamento de 
um ciclo de ingresso para as mulhe-
res na Força Terrestre. “Fechamos 
um ciclo de todas as linhas de acesso 
pelo sexo feminino, a linha bélica, 
complementar, científico-tecnoló-
gica e a linha de saúde”, comentou.
 Em 2017 foram matricula-
das as primeiras mulheres na Es-
cola Preparatória de Cadetes do 
Exército (EsPCEx), que serão as 
futuras cadetes da Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN), em 
2018. Também, neste ano, iniciou-
-se a primeira turma de mulheres 
sargentos combatentes, que farão 
parte das áreas de logística da For-
ça, pela Escola de Sargentos de Lo-
gística (EsSLog), em 2018, e pelo 
Centro de Instrução de Aviação 
do Exército (CIAVEx), em 2019.
 Segundo o coronel Ma-
rkel, essas alunas tem tido convi-
vência normal nas escolas, com 
destaque no desempenho discipli-
nar e de estudo.  “Demostram res-
ponsabilidade, eficiência e adap-
tabilidade”, completou o militar.

 Força Aérea
 Em 2017 também foi o ano 

da entrada da primeira turma do sexo 
feminino na Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar (EPCAR). Na reu-
nião, o representante da FAB, tenen-
te coronel Marcelo Vilela, enfatizou 
a preparação da Escola – equivalen-
te ao ensino médio - para receber as 
alunas, na faixa etária dos 14 anos.
 Entre essas ações, além da 
infraestrutura, estão a confecção de 
uniformes em tamanhos adequados, 
modificação de normas regulado-
ras e de normas de convivência.
 “Essa turma que está en-
trando agora em 2017 e quan-
do chegar em 2019, é que fecha-
rá todo o processo. Nós teremos 
a experiência da primeira tur-
ma e como elas vão se compor-
tar como mais antigas”, afirmou.
 A Academia da Força Aé-
rea (AFA) formou suas primeiras 
aviadoras em 2006. Elas estão em 
todas as aviações: caça, transpor-
te, helicóptero, reconhecimen-
to, busca e salvamento, patrulha.
 Hoje, as Forças Armadas 
possuem aproximadamente 347 mil 
militares, sendo que deste total, 28 
mil são mulheres que atuam nas mais 
variadas funções. A Comissão de 
Gênero da Defesa, instaurada pela 
portaria nº 893, de abril de 2014, tem 
por objetivo propor e estudar ações 
para efetivação dos direitos das mu-
lheres e igualdade nas Forças Arma-
das e no âmbito da Administração 
Central do Ministério da Defesa.

A Almirante Dalva Maria Carvalho Mendes foi a primeira mulher a se tornar contra-almirante 
da Marinha do Brasil

Integrantes da Comissão e representantes das Forças estiveram na reunião para debater o ingresso 
das mulheres
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ADESG homenageia Marinha por sua data magna
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 A Associação dos Diploma-
dos da Escola Superior de Guer-
ra (ADESG) prestou, no dia 22 de 
junho, uma homenagem à Marinha 
pela passagem da sua data magna, 
comemorada no dia 11 de junho, e 
que lembra o mais importante em-
bate da Armada na Guerra da Trípli-
ce Aliança: a Batalha do Riachuelo. 
Diplomados da ADESG homenage-
aram a Força Naval na presença do 
ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
e de seu comandante, o almiran-
te Eduardo Bacellar Leal Ferreira. 
 O presidente da ADESG, 
professor Gustavo Alberto Trompo-
wsky Heck, disse, em suas palavras 
iniciais, que o Brasil deve à Marinha 
o imenso território nacional. "Que-
remos mostrar aos jovens o papel e 
o porquê das Forças Armadas. Nós 
estamos prontos a usar a rede da 

ADESG espalhada pelo País para 
transmitir a importância do setor 
de defesa para o Brasil", assinalou 
Heck. No final da sua mensagem, 
o professor anunciou a entrada de 
dois fuzileiros navais com suas tra-
dicionais gaitas de fole escocesas.
 No seu discurso, o ministro 
Jungmann lembrou dos projetos es-
tratégicos da Força Naval. "A Mari-
nha é portadora do futuro, desenvol-
ve projetos essenciais, não apenas 
para a defesa e a dissuasão, mas tam-
bém econômico", disse o ministro. 
Na sua mensagem aos adesguianos, 
Jungmann manifestou o interesse 
que o conhecimento em defesa na-
cional chegue às escolas e universi-
dades. "Nessa caminhada do Brasil 
se tornar potência e um ator global, 
com a continuidade da paz e da in-
tegralidade do território brasileiro, 

Ministro da Defesa e Comandante 
da Marinha visitam a ESG

Professor Edson Schettine de Aguiar também é 
homenageado pela passagem do seu aniversário

 No dia 22 de junho, o Co-
mandante da Escola Superior de 
Guerra (ESG), General de Exército 
Décio Luís Schons, recebeu a visi-
ta do Ministro de Estado da Defesa, 
Raul Jungmann, e do Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
 Na oportunidade, as autori-
dades presentes participaram de um 
encontro com integrantes da ESG, 
que apresentaram os trabalhos de-
senvolvidos pela escola por meio 
da Coordenadoria Geral de Pós-
-Graduação, do Instituto de Dou-

trina de Operações Conjuntas, e 
do Centro de Estudos Estratégicos.
 Estiveram presentes, ain-
da, o Assessor Especial Militar do 
Ministro de Estado da Defesa, Ma-
jor Brigadeiro do Ar João Tadeu 
Fiorentini; o Chefe de Gabinete 
do Comandante da Marinha, Vice-
-Almirante José Augusto Vieira da 
Cunha Menezes; o Diretor do Ins-
tituto Pandiá Calógeras, Fabrício 
Jesus Teixeira Neves; e o Professor 
da Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército, Tassio Franchi.
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Ministro da Defesa e autoridades em encontro na ESG

Brigadeiro Hélio Gonçalves, presidente do CEBRES, professor Edson Schettine de Aguiar, 
Diretor de Comunicação Social da ADESG, Coronel Luiz Mauro, Vice-presidente do Clube da 

Aeronáutica, Professor Gustavo Heck, presidente da ADESG e o editor da Folha Militar, 
jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho

passa por uma mudança de percep-
ção da sociedade o papel da defesa 
e das Forças Armadas", enfatizou.
 Em suas palavras de agrade-
cimento, o comandante Leal Ferrei-
ra ressaltou a atuação da Marinha em 
exercícios e na assistência hospita-
lar, que presta a populações ribeiri-
nhas com seus navios na Amazônia. 
"O que não falta são projetos, ideias, 
vontade de fazer e construir", res-
saltou o comandante Leal Ferreira.
 Também participaram do 
evento, o comandante da Escola 
Superior de Guerra (ESG), general 
Décio Luís Schons; o comandan-
te do 1º Distrito Naval, almiran-

te Cláudio Portugal de Viveiros; o 
assessor especial militar do Gabi-
nete do Ministro da Defesa, bri-
gadeiro João Tadeu Fiorentini; o 
presidente do Clube Naval, almi-
rante Rui da Fonseca Elia; o pre-
sidente do Clube da Aeronáutica, 
brigadeiro Marcus Vinícius Pinta 
Costa; o diretor do Instituto Brasi-
leiro de Estudos em Defesa Pandiá 
Calógeras (IBED), Fabrício Jesus 
Teixeira Neves, além de oficiais 
generais das Forças Armadas e de-
mais autoridades civis e militares.
 O encerramento da homena-
gem foi ao som da canção Cisne Bran-
co, hino oficial da Marinha do Brasil.
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Comando do 1º Distrito Naval comemora 
152 anos da Batalha Naval do Riachuelo

 O Comando do 1º Distrito 
Naval realizou, no dia 09 de junho, 
na Escola Naval, a cerimônia em co-
memoração ao 152º aniversário da 
Batalha Naval do Riachuelo, Data 
Magna da Marinha do Brasil (MB), 
e de entrega da Ordem do Mérito Na-
val, que foi presidida pelo Coman-
dante de Operações Navais (CON), 
o Almirante de Esquadra Sergio 
Roberto Fernandes dos Santos.
 Dentre os agraciados es-
tavam o presidente da Academia 
Brasileira de Ciência, o Doutor em 
Física Luiz Davidovich e o Mem-
bro da Academia Brasileira de Le-
tras, Arnaldo Niskier, pelos rele-
vantes serviços prestados à MB.
 Os Aspirantes da Esco-
la Naval participaram da cerimô-
nia e desfilaram em Continência 
ao CON. As presenças ao largo 
da Corveta Jaceguai, do Navio-
-Patrulha Oceânico Apa e do Na-
vio Hidroceanográfico Amorim do 
Valle, além da exposição dos meios 
da Força de Fuzileiros da Esqua-
dra e da Força Aeronaval, com-
plementaram o cenário do evento.

 Importância histórica da Batalha
 A Batalha Naval do Riachue-
lo é, sem dúvida, o maior e o mais 
importante conflito da Marinha Im-
perial brasileira durante a Guerra do 
Paraguai (1864-1870). A vitória tra-
vada mudou o destino da guerra e, 
em consequência, o destino do Bra-
sil como nação. Ficaram famosas na 
História Militar Brasileira as men-
sagens transmitidas às embarcações 

brasileiras pelo Almirante Barroso, 
através da sinalização de bandei-
ras: "O Brasil espera que cada um 
cumpra o seu dever! (..) Susten-
tar o fogo, que a vitória é nossa!"
 Na época, o controle dos 
rios era fundamental como meio de 
acesso ao Paraguai, porém, por se-
rem estreitos e apresentarem bancos 
de areia e calha de navegação pou-
co profunda, traziam desvantagem 
para os grandes navios brasileiros. 
Em 11 de junho de 1865, o Brasil 
estava com alguns de seus melhores 
navios como a Fragata Amazonas, a 
Corveta Parnaíba e as Canhoneiras 
Mearim, Araguari e Iguatemi, entre 
outros, próximos à foz do Riachue-
lo, quando o Paraguai atacou com 
poucos navios e algumas chatas, to-
dos bem pequenos em relação aos 
navios Imperiais, e com vantagem 
conseguiu tomar navios brasileiros 
nas primeiras horas. A batalha che-
gou a uma fase crítica, e então o Al-
mirante Barroso determinou aos na-
vios brasileiros que jogassem a proa 
contra o casco dos navios inimigos. 
A Fragata Amazonas vendo que os 
navios paraguaios não tiveram rea-
ção, repetiu a operação conseguindo 
afundar outros navios e a manobra 
se mostrou eficaz, e assim a batalha 
terminou, com a vitória da esquadra 
comandada pelo Almirante Bar-
roso. Com a “retomada” dos rios, 
os brasileiros passam a controlar o 
transporte de tropas, o abastecimen-
to de mantimentos e armamento, 
como também alcançaram outros 
pontos do Paraguai por vias fluviais.
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Comando do 2º Distrito Naval realiza cerimônia 
dos 152 anos da Batalha Naval do Riachuelo

 No dia 10 de junho, o 
Comando do 2º Distrito Naval 
(Com2ºDN) conduziu cerimônia 
militar do 152º aniversário da Bata-
lha Naval do Riachuelo, realizada, 
pela primeira vez em muitos anos, 
no Forte de Santo Antônio da Barra, 
um dos principais cartões postais da 
cidade de Salvador (BA). No local 
está instalado o famoso Farol da 
Barra, o mais antigo do continen-
te americano, aceso desde 1698.
 A cerimônia comemorati-
va foi iniciada às 11h, com leitura 
da Ordem do Dia do Comandan-
te da Marinha e da mensagem do 
Presidente da República alusivas 
à Data Magna da Marinha e a im-
posição das condecorações da Or-
dem do Mérito Naval a autoridades 
e personalidades civis e militares.
 Durante a cerimônia, ao 
largo do Farol da Barra, estiveram 
fundeados o Navio Doca Multipro-
pósito “Bahia” e a Fragata “Inde-
pendência”, que vieram a Salvador 
para as comemorações dos 152 anos 
da Batalha Naval do Riachuelo. 
Na ocasião, os navios da Esquadra 
estavam acompanhados por uma 
unidade-tarefa de navios distritais, 
composta pela Corveta “Caboclo”, 
Navio Patrulha “Guaratuba”, Avi-
so de Patrulha “Dourado” e Navio 
Balizador “Tenente Boanerges”. 
Este último realizou salva de 17 ti-
ros de canhão ao toque de Coman-
dante em Chefe, em homenagem 
ao Almirante Barroso, atraindo a 
atenção dos frequentadores da praia 
da Barra para os navios fundeados.
 No largo do Farol da Bar-

ra, foi realizada uma exposição das 
Organizações Militares subordina-
das ao Com2ºDN, com maquetes, 
equipamentos militares, informa-
ções sobre como ingressar na Ma-
rinha e sobre a “Amazônia Azul” e, 
ainda, uma pista de atividades para 
crianças, montada pelo Grupamen-
to de Fuzileiros Navais de Salvador.
 À imprensa, o Vice-Almi-
rante Almir Garnier Santos, Coman-
dante do 2º Distrito Naval, falou so-
bre o significado das comemorações 
da Data Magna da Marinha. “Hoje, 
celebramos não a guerra em si, que 
é sempre triste e lamentável, mas 
os valores dos heróis de Riachuelo 
que, na Marinha do Brasil, cultua-
mos até os dias atuais”, declarou.
 Cerimônias militares alusi-
vas aos 152 anos da Batalha Naval 
do Riachuelo também foram reali-
zadas nas Organizações Militares 
subordinadas ao Com2ºDN situ-
adas nas cidades de Aracaju-SE, 
Pirapora-MG, Ilhéus, Porto Seguro, 
Juazeiro e Bom Jesus da Lapa-BA.
 No dia 07 de junho, a Câ-
mara Municipal de Salvador (BA) 
realizou sessão especial em home-
nagem aos 152 anos da Batalha 
Naval do Riachuelo, Data Mag-
na da Marinha do Brasil. A ceri-
mônia teve início com o canto do 
Hino Nacional Brasileiro, executa-
do pela Banda de Música do Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 
Salvador (GptFNSa), seguido da 
exibição de vídeo produzido pela 
Diretoria do Patrimônio Históri-
co e Documentação da Marinha.
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Comando do 9º Distrito Naval recebe homenagem 
na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas

 Para homenagear a Mari-
nha do Brasil, por sua Data Mag-
na - a Batalha Naval do Riachuelo, 
comemorada no dia 11 de junho, 
o Comando do 9º Distrito Naval 
(Com9ºDN) recebeu, no dia 06 de 
junho, uma homenagem da As-
sembleia Legislativa do Estado 
do Amazonas (ALEAM). A ceri-
mônia ocorreu no Plenário Ruy 
Araújo e foi presidida pelo De-
putado Estadual Serafim Corrêa.
 Durante a solenidade, o 
Comandante do 9º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Luís Antônio Ro-
drigues Hecht, recebeu uma placa 
de honra das mãos do Deputado 

Carlos Alberto, autor da proposta. 
Na ocasião, a Banda de Música dos 
Fuzileiros Navais do Com9ºDN in-
terpretou o Hino Nacional e a Can-
ção do Marinheiro, “Cisne Branco”.
 A sessão especial contou 
com a presença do Comandante da 
Polícia Militar do Amazonas Coro-
nel David Brandão; representantes 
do Exército Brasileiro; da Força 
Aérea Brasileira; da Associação 
Comercial do Amazonas; da Fe-
deração de Indústrias do Estado 
do Amazonas; da Polícia Rodovi-
ária Federal; amigos da Marinha; 
e convidados civis e militares.
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Da esquerda para a direita: Coronel David Brandão; Deputado Estadual Serafim Corrêa; 
o Vice-Almirante Hecht; e Deputado Estadual Carlos Alberto

Comando do 3º Distrito Naval realiza cerimônia 
em homenagem à Data Magna da Marinha

 No dia 09 de junho, o Coman-
do do 3º Distrito Naval (Com3ºDN) 
realizou, na Base Naval de Natal, 
uma cerimônia em comemoração ao 
152º Aniversário da Batalha Naval 
do Riachuelo, um dos mais impor-
tantes episódios da história da Ma-
rinha, que levou à vitória da Trípli-
ce Aliança na Guerra do Paraguai.
 “No dia em que celebramos 
a Data Magna da Marinha, presta-
mos uma homenagem àqueles in-
domáveis marinheiros e soldados 
embarcados, os quais nos deixaram 
exemplos de tenacidade e patriotis-
mo. Ao cultivarmos seus grandes 
feitos, sejamos estimulados a en-

frentar as dificuldades do presen-
te com a mesma coragem e deter-
minação. O legado do Almirante 
Barroso nos ensina que, diante de 
condições extremamente adversas, 
não podemos perder a serenidade 
e a esperança”, destacou o Coman-
dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, na sua Ordem do Dia.
 Autoridades civis e milita-
res da Marinha do Brasil e de outras 
Forças foram agraciadas com a Me-
dalha da Ordem do Mérito Naval, 
em reconhecimento aos relevantes 
serviços prestados à instituição.
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Ministro da Defesa participa de cerimônia de entrega de espadim na Escola Naval
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou, no dia 03 
de junho, de cerimônia de entrega 
de espadim a 227 alunos da Escola 
Naval, no Rio de Janeiro. A turma 
de aspirantes do primeiro ano tem 
em sua composição 11 mulheres 
e dois integrantes da Marinha de 
Cabo Verde e Honduras. Em discur-
so, o ministro destacou o compro-
misso que os alunos “ora assumem 
voluntariamente com a Pátria”.
 “Isso representa o es-
pírito de dedicação e abnega-
ção pessoal que deve guiar seus 
passos todos os dias no serviço 
à Marinha do Brasil”, afirmou.
 Jungmann explicou que a 
Escola Naval, o mais antigo esta-
belecimento de ensino superior do 
Brasil, “não tem poupado recur-
sos para garantir-lhes uma sólida 
formação acadêmica e moral, ofe-
recendo salas de aula e laborató-
rios modernos e bem equipados”.
 E prosseguiu: “um corpo 
docente altamente comprometido 
e qualificado; instalações esporti-
vas e de apoio diferenciadas; três 
Avisos de Instrução – navios em 
que os alunos realizam importan-
tes aulas práticas de navegação e 
manobras táticas; além de embar-
cações de remo e à vela; um pla-
netário; e diversos simuladores”.
 Ainda no discurso, o mi-
nistro disse que os espadins que 
os aspirantes acabaram de receber 
“simbolizam tanto o reconhecimen-
to de seus primeiros passos rumo 
à formação como oficiais quanto à 
motivação e as expectativas para 

enfrentar os muitos e importantes 
desafios que estarão à sua frente nes-
se intenso período que ora se inicia”.
 O ministro lembrou que 
os alunos “serão muito cobrados, 
não somente em termos acadêmi-
cos, mas também em capacida-
de física e em correção de atitu-
des, para que, ao final deste ciclo 
de estudos, estejam prontos para 
exercerem suas funções profissio-
nais como verdadeiros líderes”.

 Entrega de espadim
 A cerimônia de entrega de 
espadim aos 227 alunos do primeiro 
ano da Escola Naval ocorreu no pá-
tio do colégio. O ministro da Defe-
sa chegou à escola, sendo recebido 
pelo comandante da Marinha, almi-
rante Eduardo Leal Bacellar Ferrei-
ra. Após passar em revista a tropa, 
Jungmann se posicionou no palan-
que principal para o início do evento.
 O Comandante da Esco-
la Naval, Almirante Nilton de Al-
meida Costa Neto, afirmou em 
seu pronunciamento que os aspi-
rantes chegaram àquele momento 
da formatura com muito afinco e 
superando os desafios que tive-
ram nos últimos meses de estudos 
intensos e atividades inerentes à 
preparação ao quadro da Marinha.
 Em seguida ocorreu o ju-
ramento à Bandeira Nacional e o 
sobrevoo de dois aviões AF 1 do 
Primeiro Esquadrão de Aviões de 
Interceptação e Ataque da Força Na-
val. Os alunos também desfilaram 
em continência à Bandeira do Brasil.
 O Comandante da Marinha, 

almirante Leal Ferreira, em discur-
so, afirmou que a carreira escolhi-
da pelos alunos “os trará uma bela 
e fascinante experiência, repleta de 
desafios e realizações em que conhe-
cerão a verdadeira grandeza do seu 
país, terão contato com novas cultu-

ras, e ao seu dispor se apresentarão 
inúmeras oportunidades de enri-
quecimento pessoal e profissional”.
 O evento foi concluído com 
desfile dos alunos da Escola Na-
val. Até a formação, os aspirantes 
terão mais quatro anos de estudos.

Atletas da Marinha são campeões 
em Open de Vela na Polônia
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 Os sargentos da Marinha 
Gabriela Sá, Geison Dziobanov e 
Mário Amaral sagraram-se campe-
ões do Campeonato Aberto Militar 
Polonês de Vela (Open Polish Mi-
litary Championship in Sailing), 
realizado em Zegrze, na Polônia.
 A competição aconteceu 
entre os dias 04 e 09 de junho e 
contou com as participações de 
equipes do Brasil, Dinamarca, 
Finlândia, Holanda, Noruega e 
Polônia, totalizando dez barcos.
 Os militares da Marinha do 
Brasil foram campeões com o Bar-
co Classe Sigma 600, uma embar-
cação regional polonesa, no dia 7 de 
junho, com duas regatas de antece-
dência. A vitória coroou o excelen-
te resultado do trio na competição.

 Alto Rendimento
 Os campeões mundiais es-
tão entre os 627 atletas que inte-
gram o Programa de Alto Rendi-
mento do Ministério da Defesa. Os 
militares recebem, além de todos 
os benefícios de custeio das Forças 

Armadas, locais para treinamento, 
recursos humanos qualificados nas 
comissões técnicas, participação 
nas competições do Conselho Inter-
nacional do Esporte Militar (CISM) 
e apoio de saúde com atendimento 
médico, odontológico, fisioterá-
pico, alimentação e alojamento.
 O Programa inclui 41 mo-
dalidades, sendo 34 olímpicas 
(atletismo, badminton, basquete, 
boxe, canoagem slalom, canoa-
gem velocidade, caratê, ciclismo 
mountain bike, ciclismo de estra-
da, esgrima, escalada esportiva, 
futebol, ginástica artística, golfe, 
handebol, hipismo, judô, levanta-
mento de peso, lutas associadas, 
maratona, maratona aquática, nado 
sincronizado, natação, pentatlo mo-
derno, remo, saltos ornamentais, 
taekwondo, tiro, tiro com arco, tiro 
shotgun, triatlo, vela, vôlei e vôlei 
de praia), e sete não olímpicas e 
tipicamente militares, como cross 
country, lifesaving, orientação, pa-
raquedismo, pentatlo aeronáutico, 
pentatlo militar e pentatlo naval.
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Diretoria de Portos e Costas completa 110 anos

 No dia 11 de junho, a Di-
retoria de Portos e Costas (DPC) 
completou mais um ano de serviços 
prestados à nação. Como parte das 
comemorações, foi realizada, no dia 
12 de junho, no Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIA-
GA), a cerimônia alusiva ao 110° 
aniversário da organização militar.
 A solenidade contou com a 
participação de 11 ex-diretores da 
DPC, dentre os quais o Comandan-
te da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, e o Diretor-Geral de Pessoal da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Ilques Barbosa Junior. O Diretor-
-Geral de Navegação, Almirante de 
Esquadra Paulo Cesar de Quadros 
Küster, autoridades militares e re-
presentantes da comunidade maríti-
ma também prestigiaram o evento.
 Em seu pronunciamento, o 
Diretor de Portos e Costas, Vice-
-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, relembrou as conquistas da 
DPC ao longo do último ano, desta-
cando o empenho da tripulação para 
atender às demandas relacionadas 
ao Poder Marítimo. Entre elas, citou 
o início do curso da especialidade 
“Segurança do Tráfego Aquaviário” 
(SQ), a formação de novos oficiais 

temporários vistoriadores e inspeto-
res navais e a constante participação 
da DPC em fóruns e debates ligados 
à poluição do meio ambiente hídrico.
 Por fim, o DPC agradeceu 
aos ex-diretores pelo reconheci-
do legado de competência e pro-
fissionalismo deixado, afirmando: 
“Continuamos com determinação, 
entusiasmo e amor à Marinha e ao 
Brasil, seguindo os seus exemplos 
e honrando o nosso lema: DPC, 
mares e rios seguros e limpos”.

 Prêmio DPC de qualidade
 Ainda no dia 12, a DPC 
realizou a entrega da segunda edi-
ção do “Prêmio DPC de Qualida-
de”. A premiação é uma iniciati-
va que visa inspirar e motivar as 
capitanias, delegacias e agências 
a aprimorarem, ainda mais, o de-
sempenho de suas atividades.
 Na ocasião, o Diretor de Por-
tos e Costas, Vice-Almirante Wilson 
Pereira de Lima Filho, anunciou as 
organizações militares vencedoras 
em suas respectivas categorias: Ca-
pitania dos Portos de Santa Cata-
rina (5º Distrito Naval); Delegacia 
da Capitania dos Portos em Ilhéus 
(2º Distrito Naval); e Agência Flu-
vial de Penedo (3º Distrito Naval), 
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Ex-Diretores da DPC

Vice-Almirante Lima Filho entre os agraciados da segunda edição do “Premio DPC de Qualidade”

Cerimônia alusiva ao 110º aniversário da DPC, no CIAGA

que receberam troféus e certifica-
dos das mãos dos ex-diretores da 
DPC: Comandante da Marinha, Al-
mirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira (2010-2012); 
Diretor-Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Ilques 
Barbosa Junior (2012-2013); e Almi-
rante de Esquadra, reformado, Her-
nani Goulart Fortuna (1984-1987).
 O “Prêmio DPC de Qualida-
de” é uma homenagem às Organi-
zações Militares que se destacaram 

na avaliação anual de atendimento 
ao público e de prestação de servi-
ços nas áreas de Segurança do Trá-
fego Aquaviário (STA) e Ensino 
Profissional Marítimo (EPM), além 
de ser um incentivo às Capitanias, 
Delegacias e Agências que tanto 
contribuem para honrar o compro-
misso com a segurança da navega-
ção, a prevenção da poluição hídri-
ca e a salvaguarda da vida humana 
nos mares e hidrovias interiores.
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 No dia 30 de maio o Bata-
lhão de Manutenção e Suprimento 
de Aviação do Exército recebeu a 
visita do Ministro de Estado da De-
fesa, Raul Jungmann, acompanhado 
do Comandante Militar do Sudeste, 
General de Exército João Camilo 
Pires de Campos, do Chefe do Es-
tado-Maior do Exército, General de 
Exército Fernando Azevedo e Sil-
va, que representou o Comandante 
da Força, dos Assessores Especiais 
Militares do Ministro da Defesa, 
Major-Brigadeiro do Ar João Tadeu 
Fiorentini, e General de Brigada 
Marco Aurélio de Almeida Rosa, 
do Comandante de Aviação do 
Exército, General de Brigada Lu-
ciano Guilherme Cabral Pinheiro.
 A comitiva do Ministro da 
Defesa, que estava em visita a to-
das as Organizações Militares da 

Aviação do Exército da Guarni-
ção de Taubaté, pode conhecer 
no Guardião da Aviação, os traba-
lhos realizados por seus militares 
no cumprimento das missões de 
manutenção das aeronaves de asa 
rotativa do Exército Brasileiro.
 Na oportunidade foi desta-
cado o alto nível técnico dos milita-
res, que tem em seus currículos, cur-
sos realizados na França, tornando a 
Unidade uma referência como centro 
reparador de motores, conjuntos di-
nâmicos e pás, gerando significativa 
economia de recursos para a Nação.
 Ao término da visita, o Mi-
nistro da Defesa destacou o auto 
grau de profissionalismo com que os 
integrantes do Guardião da Aviação 
executam suas tarefas e mostrou-
-se satisfeito com os resultados al-
cançados pela Aviação do Exército.

Ministro Raul Jungmann visita o Batalhão de 
Manutenção e Suprimento de Aviação do Exercito
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 Fundamental no campo 
de batalha. Assim pode ser resu-
mida a importância da Artilharia, 
principal meio de apoio de fogo 
do Exército. No dia 10 de junho, 
é celebrado o Dia da Artilharia, a 
Arma dos fogos largos, densos e 
profundos. Organizações militares 
de Artilharia de todo o Território 
Nacional realizam atividades para 
comemorar a importante ocasião.
 Em Brasília, a data foi mar-
cada por uma formatura no 32º 
Grupo de Artilharia de Campa-
nha (32º GAC), Grupo D. Pedro 
I. Artilheiros de ontem, de hoje e 
de sempre comemoraram o dia de 
uma das mais tradicionais Armas 
da Força Terrestre. A data come-
morativa foi escolhida por ser o dia 
do nascimento do Marechal Emílio 
Luís Mallet, Patrono da Artilha-
ria, herói militar nas campanhas 
da Cisplatina, Revolução Farroupi-
lha e a Guerra da Tríplice Aliança.
 A cerimônia teve a partici-
pação de ex-combatentes da Segun-
da Guerra Mundial. Durante a sole-
nidade, foi colocada uma corbélia 
de flores no busto do Patrono, em 

reverência aos seus notáveis feitos.
 Um desfile com efetivo do 
32º GAC, do 11º Grupo de Arti-
lharia Antiaérea,  do 6º Grupo de 
Mísseis e Foguetes e também da 
Bateria Caiena, trajando seu uni-
forme histórico, encerrou a sole-
nidade. Militares da Arma de Ar-
tilharia presentes no evento, tanto 
da ativa, quanto da reserva, tam-
bém desfilaram, junto aos estudan-
tes do Colégio Militar de Brasília.
 A Artilharia é a única Arma 
do Exército Brasileiro a operar ex-
clusivamente com dois Sistemas: 
Apoio de Fogo e Defesa Antiaérea. 
Vital desde a Antiguidade, ela trans-
formou-se com a dinâmica da evo-
lução tecnológica. Hoje, ao lado de 
armamentos que há décadas são or-
gânicos de seus quartéis, modernos 
meios possibilitam novos padrões 
operacionais à Arma. Como exem-
plo, temos o Sistema Astros e os 
mísseis IGLA, de Defesa Antiaérea.
 O papel da Artilharia, 
como no passado, segue fun-
damental, pois é com o fogo 
que se ganham as batalhas.

32° Grupo de Artilharia de Campanha 
celebra Dia da Artilharia

(CCOMSEX/ FM)
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 Após 9 meses à frente do 
Comando Militar do Oeste (CMO), 
o General de Exército Gerson Me-
nandro Garcia de Freitas passou o 
comando para o General de Briga-
da José Carlos Braga de Avellar, 
que assume interinamente, até a 
nomeação do novo Comandan-
te, prevista para este semestre.
 A atividade iniciou com a 
inauguração do retrato na galeria 
dos antigos comandantes do CMO, 
e na sequência foi realizada a for-
matura militar, com tropa compos-

ta por organizações militares do 
CMO, presidida pelo Comandante 
do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
 O General Menandro se-
guirá para Nova Iorque, Estados 
Unidos da América, onde exercerá 
a função de Conselheiro Militar da 
Missão Permanente do Brasil junto 
à Organização das Nações Unidas 
(ONU). O General Avellar ocu-
pa acumulativamente a função de 
Chefe do Estado-Maior do CMO.

Comando Militar do Oeste realiza 
Passagem de Comando

(CCOMSEX/ FM)

 Na qualidade de Comandan-
te do Exército Brasileiro, expresso 
meus sinceros agradecimentos, pelo 
recebimento do honroso Título de 
Doutor Honoris Causa do Institu-
to Brasiliense de Direito Público.
 Escolheu-se um velho sol-
dado para representar muitos. En-
tendo que esta homenagem é, na 
verdade, um merecido reconheci-
mento aos mais de duzentos mil ho-
mens e mulheres do Exército que, 
juntamente com os companheiros 
da Marinha e da Força Aérea, nos 
últimos anos, arriscaram suas vidas 
cumprindo missões de Garantia da 
Lei e da Ordem em todo o território 
nacional; além de ficarem em con-
dições, por vocação e juramento, 
de sacrificarem a própria vida, se 
preciso for, em prol do nosso País.
 Saúdo os organizadores 
deste evento pela sensibilidade na 
escolha do tema deste prestigia-
do seminário “A segurança pú-
blica e a política carcerária”, co-
locando luzes às sombras no que 
a sociedade, anestesiada, não ex-
pressa como anseio prioritário e, 
tampouco, é tratado pelas autori-
dades com a requerida urgência.
 Vivemos momentos deli-
cados em nosso país, onde nossas 
instituições estão sendo submetidas 
a uma verdadeira catarse. Vivemos 
uma crise de valores, de ética, mas, 
afortunadamente, a nossa sociedade 
ainda é guardada pela argamassa da 

Constituição que, bem ou mal, nos 
conduzirá a um futuro que espero 
promissor. Como já disse, não há 
atalho fora do texto constitucional.
 Nossa carta magna foi pró-
diga em fortalecer os direitos e ga-
rantias individuais. Privilegiou a 
liberdade como princípio basilar e 
a democracia como o regime que, 
pela expressão popular do voto, ga-
rante a manutenção dessa liberdade.
 O tema de hoje, que mere-
ce profunda reflexão, não trata so-
bre o valor intrínseco da liberdade. 
Versa, isto sim, sobre a qualidade 
da liberdade que queremos usufruir.
 Refletir é preciso. Pode-
mos conviver com essas ameaças 
ao nosso futuro? Podemos abdicar 
da nossa liberdade com os mais 
de sessenta mil assassinatos anu-
ais injustificados, com os mais de 
vinte mil desaparecidos ou com 
a segunda posição no ranking de 
consumo de drogas? Queremos 
referendar a perda do princípio da 
autoridade, admitindo casos de 
agressões a professores, entes sa-
grados em outras culturas, ou de 
desrespeito a agentes públicos?
 A verdade é que perdemos 
o sentido de disciplina social. Há 
excessos de compreensão com di-
reitos e enorme incompreensão 
com deveres. Há também excesso 
de diagnóstico e pouca ação efetiva 
e prática. Sem sinergia e integra-
ção de várias instituições fica difí-

Discurso do Comandante do Exército, ao receber o Título de Doutor Honoris Causa 
do Instituto Brasiliense de Direito Público

(CCOMSEX/ FM)

cil estabelecer metas e prioridades.
 É necessário que o país te-
nha objetivos de curto, médio e lon-
go prazo para a área de segurança.
 Aproveito a oportunidade 
para homenagear especialmente os 
policiais, algumas vezes despres-
tigiados, mas verdadeiros heróis 
do dia a dia, que sabem a hora de 
despedir-se de seus entes queridos 
ao sair de seus lares, mas, por pro-
fissão de fé, desafiam suas emoções 

por não saberem se ali retornarão.
 Senhoras e senhores, eu vos 
afirmo que há em todas essas dúvi-
das uma única certeza. Que nossas 
escolhas vão definir o futuro que 
queremos. E somente nós, unidos, 
poderemos comprar o direito de 
se viver em uma sociedade livre e 
justa. Isso não é um sonho. É sim-
plesmente o anseio de um povo 
abençoado pela própria natureza.

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO 
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Rádio Verde-Oliva FM completa 15 anos de existência

 No dia 12 de junho, a rádio 
Verde-Oliva FM, emissora da Fun-
dação Cultural Exército Brasileiro, 
completou 15 anos de funcionamen-
to. A 98,7 MHZ está entre as primei-
ras na audiência do Distrito Federal 
(DF) e foi a pioneira na radiodifu-
são das Forças Armadas brasileiras.
 Hoje, também pode ser 
ouvida pela internet ou por dispo-
sitivos móveis, com uma progra-
mação diversificada, que busca 
promover os valores cívicos e cul-
turais do Brasil. A música popular 
brasileira é prioridade na progra-
mação, bem como as notícias na-
cionais, internacionais e militares, 
de utilidade pública, produzidas 
a partir de material das principais 
agências do Brasil e do mundo.
 As comemorações come-
çaram no dia 09 de junho, com 
um concerto em Brasília, que reu-
niu a fanfarra do 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas e as bandas 
de música do Batalhão da Guarda 
Presidencial e do Batalhão de Polí-
cia do Exército de Brasília, no au-
ditório da Fundação Habitacional 
do Exército (FHE), e em parceria 
com a Fundação Cultural Exérci-
to Brasileiro, e com os apoios do 
Comando Militar do Planalto e da 
Fundação Habitacional do Exército.
 Na ocasião, o chefe do 
Centro de Comunicação Social do 
Exército, general Otávio Santana do 
Rêgo Barros, destacou o trabalho 
dos profissionais da rádio. “Pessoas 
apaixonadas movem montanhas e o 
Sistema de Comunicação Social do 
Exército conta com pessoas apai-
xonadas, pessoas apaixonadas pela 
Rádio Verde-Oliva”, disse o general.
 Durante o seu discurso, 
o general Rêgo Barros ainda in-

formou que está em andamento o 
processo de expansão do Sistema 
Rádio Verde-Oliva para outras cida-
des, começando por Manaus (AM).
 A sede da Verde-Oliva FM 
localiza-se dentro das instalações do 
Centro de Comunicação Social do 
Exército, em Brasília, e sua antena 
de transmissão está em Sobradinho, 
cidade satélite do Distrito Federal.

 Histórico
 A Rádio Verde-Oliva FM – 
98,7 MHZ, emissora da Fundação 
Cultural Exército Brasileiro, teve 
seus primeiros estudos para im-
plantação conduzidos pelo Centro 
de Comunicação Social do Exér-
cito no ano de 1996. Mas, somen-
te em 1999, foi concedida a outor-
ga do único canal de radiodifusão 
educativa em frequência modula-
da disponível no Distrito Federal.
 No decorrer do ano de 2000, 
o andamento do processo legal e 
técnico continuou e, finalmente, 
em dezembro de 2001, a Agên-
cia Nacional de Telecomunicações 
(Anatel) aprovou a inclusão do ca-
nal 254e, Brasília (DF), no Plano 
Básico de Distribuição de Canais 
de Radiodifusão Sonora em FM.
 Em fevereiro de 2002, o Mi-
nistério das Comunicações conce-
deu permissão à Fundação Cultural 
Exército Brasileiro para executar 
serviço de radiodifusão sonora em 
FM, com fins estritamente educa-
tivos e culturais na cidade de Bra-
sília. A partir de abril desse mesmo 
ano, começaram, então, os testes 
de transmissão e, no dia 12 de ju-
nho, efetivamente foi inaugurada.
 Em 2009, a sua potência 
de transmissão foi ampliada para 
20KW, com a finalidade de atender 
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a todo o DF e cidades do entorno. 
Desde então, os estúdios da emisso-
ra passaram por reformulação e troca 
de equipamentos, que possibilitam a 
emissão do sinal digital. O rádio di-
gital, assim como o rádio analógico, 
é um sistema de radiodifusão que 
utiliza o espectro eletromagnético 
para transmitir sons. Quando for 
autorizada a rádio digital na capital 
federal, a Verde-Oliva FM já esta-
rá habilitada a fazer a conversão.

 Rádios das Forças Armadas
 A rádio Verde-Oliva foi a 
primeira emissora operada pelas 
Forças Armadas brasileiras, que, 
até 2002, se fazia presente na ra-
diodifusão por meio da partici-
pação em programas já conheci-
dos ou como parte da divulgação 
de notícias. Atualmente, as três 
Forças possuem suas emissoras.

 Inaugurada em Manaus, 
em 2012, a rádio Marinha opera na 
frequência 99,9 MHz. Também de 
caráter educativo, prioriza a divul-
gação de informações de utilidade 
pública; das atividades do Minis-
tério da Defesa e das Forças Ar-
madas; e do conceito de soberania 
das águas jurisdicionais brasileiras.
 A Força Aérea FM tem sede 
em Brasília e pertence a Empre-
sa Brasil de Comunicação (EBC), 
em parceria com a Aeronáutica. 
A emissora opera em 91.1 MHz 
FM e possui uma retransmissora 
em Foz do Iguaçu, em 90.1 MHz.
 A programação musical é 
variada, com clássicos e antigos 
hits, além da atual música brasileira. 
Também vão ao ar informações so-
bre a Força durante a programação.
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 A 3ª Divisão de Exérci-
to (3ª DE), “Divisão Encouraça-
da”, homenageou os profissionais 
da imprensa integrantes de dife-
rentes veículos de comunicação 
de Santa Maria na manhã de 1° 
junho, data em que se comemo-
ra o Dia Nacional da Imprensa.
 O evento, realizado no Ho-
tel de Trânsito de Santa Maria, foi 
prestigiado pelo Comandante da 
3ª Divisão de Exército, General de 
Divisão Marcos Antonio Amaro 
dos Santos; pelo Comandante da 6ª 
Brigada de Infantaria Blindada, Ge-
neral de Brigada Giovany Carrião 

de Freitas; e por um grande número 
de profissionais da imprensa local.
 O 1° de junho ficou marca-
do como Dia Nacional da Imprensa 
por ter sido a data em que iniciou 
a circulação da primeira edição do 
Correio Braziliense. O periódico, 
já em 1808, era produzido pelo 
jornalista gaúcho Hipólito José 
da Costa Pereira Furtado de Men-
donça e impresso em Londres. No 
Brasil, circulava clandestinamente, 
pois, á época, era proibida a circu-
lação de jornal ou livro sem a au-
torização da Coroa Portuguesa.

3ª Divisão de Exército presta homenagem 
aos profissionais da imprensa

(CCOMSEX/ FM)

(MD ASCOM/ FM)
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 Em 22 de abril de 2017, o 
Centro de Preparação de Oficiais da 
Reserva do Rio de Janeiro (CPOR/
RJ) completou 90 anos de criação. 
Essa célebre data foi comemora-
da em 29 de abril, com uma gran-
de solenidade, quando foram feitas 
alusões aos feitos do seu fundador, 
patrono e guia: Tenente-Coronel 
Correia Lima. Além disso, também 
foram celebrados os 25 anos de fun-
dação da Associação de Oficiais da 
Reserva do Rio de Janeiro (AORE/
RJ) e os 20 anos do Conselho Nacio-
nal de Oficiais da Reserva (CNOR).
 Uma tropa composta por 
ex-alunos e oficiais temporários 
da reserva e da ativa formados no 
Estabelecimento de Ensino desfi-
laram à frente do grupamento de 
alunos do Curso de Formação de 
Oficiais da Reserva de 2017. Após 
a formatura, o CPOR/RJ foi agra-

ciado com uma apresentação de 
dança, na qual os jovens do Pro-
Fesp homenagearam à Unidade.
 Diversas organizações mi-
litares da 9ª Bda Inf Mtz apoia-
ram o evento, expondo seus 
modernos materiais e equipa-
mentos de emprego militar das 
Armas, Quadros e Serviços.
 Após a solenidade, foi pro-
ferida uma palestra em alusão aos 
aniversários da AORE e do CNOR, 
quando foram reverenciados e ho-
menageados seus fundadores, os 
antigos oficiais R/2 que presta-
ram relevantes serviços ao Exér-
cito e ao País, muitos dos quais 
não estão mais entre nós. Uma 
homenagem especial foi presta-
da ao Oficial R/2 e ex-aluno mais 
antigo presente, o Ex-Combatente 
2º Ten R/2 Israel Rosenthal, tam-
bém em honra aos seus feitos na 

90 Anos do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Rio de Janeiro

(CCOMSEX/ FM)

Força Expedicionária Brasileira.
 A cerimônia contou com as 
presenças do Gen Div Décio dos 
Santos Brasil, Vice-Chefe do De-
partamento de Educação e Cultura 
do Exército; do Gen Div André Luiz 
Novaes Miranda, Diretor de Edu-
cação Superior Militar; de Coman-
dantes de organizações militares da 
Guarnição do Rio de Janeiro; de mi-
litares da Força Aérea Brasileira; de 
presidentes das Associações de Ofi-
ciais da Reserva de diversos Estados; 
de autoridades civis; de ex-alunos; e 
de crianças e adolescentes do Pro-
grama Forças no Esporte (ProFesp).
 O evento foi uma ótima 
oportunidade de integração de ge-

rações entre os oficiais R/2 de on-
tem e de hoje, e destes com os alu-
nos recém-incorporados às fileiras 
do Exército. Além de oportunizar 
ao novo Diretor de Educação Su-
perior Militar, Gen Div Nova-
es, conhecer nossas instalações, 
nossos militares e o material e as 
diversas organizações militares 
que nos apoiam constantemente.
 Ao longo de seus 90 anos 
de existência, o Centro Tenente-
-Coronel Correia Lima continua 
trabalhando incansavelmente na 
formação dos oficiais combatentes 
temporários e, por intermédio de-
les, na difusão dos valores de nossa 
Instituição no âmbito da sociedade.
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 A formalização de parce-
rias internacionais entre o Centro 
de Lançamento de Alcântara (CLA) 
e demais países, além da aplicação 
de investimentos no Programa Es-
pacial Brasileiro foram temas de-
batidos em audiência pública no 
dia 07 de junho, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília (DF). A 
reunião foi proposta pela Comis-
são de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN), por 
meio do deputado Pedro Fernandes.
 Estavam presentes o Tenen-
te-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto 
Amaral Oliveira, Diretor-Geral do 
Departamento de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial (DCTA); o 
Major-Brigadeiro Engenheiro Fer-
nando César Pereira Santos, vice-
-diretor do DCTA; Brigadeiro da re-
serva Rogério Luiz Veríssimo Cruz, 
representando a Chefia de Assuntos 
Estratégicos do Ministério da Defe-
sa (MD); André João Rypl, Chefe 
da Assessoria de Cooperação inter-
nacional (ACI) da Agência Espacial 
Brasileira (AEB); Coronel Avelar 
Konrad Hegermann, Vice-Chefe 
da Assessoria Parlamentar do Co-
mandante da Aeronáutica (AS-
PAER), entre outras autoridades.
 Na abertura da audiência, 
o Tenente-Brigadeiro Amaral apre-
sentou a atual situação do CLA, sua 
posição geográfica e infraestrutura 
e, também, sua importância estraté-
gica para a área espacial. Segundo 
o oficial-general, existem apenas 24 
centros de lançamento na linha do 
Equador no mundo, e o CLA é um 
deles. Essa é considerada a posição 
ideal no mercado espacial, poden-
do gerar até 30% de economia de 
combustível de veículos lançados.
 O Diretor-Geral do DCTA 
destacou que a área espacial está 
entre os cinco setores de alto va-
lor agregado, mas que o investi-
mento não é proporcional, sendo 
de R$100 milhões por ano, fican-
do atrás de países como a Argen-
tina. “Precisamos de suporte das 
instituições e buscar desenvolvi-
mento nesse campo”, acrescenta.

 Ampliação
 Situado no Maranhão, numa 
área de 8.713 hectares, o Centro 
de Lançamento de Alcântara man-
tém em condições operacionais os 
meios de lançamento, rastreio, te-
lemedidas, meteorologia e outros, 
porém, são lançados apenas fogue-
tes suborbitais devido à restrição 
orçamentária e de área. Contudo, 
existe um projeto de expansão da 
infraestrutura para ampliar mais 
12 mil hectares, com o objetivo de 
se consolidar o Centro Espacial de 
Alcântara (CEA), e adquirir com-
petência no lançamento de satélites 
que atendam a demanda de proje-
tos relacionados, como o Programa 
Estratégico de Sistemas Espaciais 
(PESE) e futuras versões do Veí-
culo Lançador de Satélite (VLS).
 “Temos o melhor centro do 
mundo e seria um erro não desen-
volver a sua capacidade. Hoje esta-
mos incapacitados de operá-lo em 
sua plenitude”, avalia o Brigadeiro 
Veríssimo, representante do MD. 
Segundo ele, o CLA com sua ex-
pansão terá capacidade para lançar 
veículos de órbita média, amplian-
do sua fatia no mercado espacial e 
o domínio, com tecnologia própria, 
do ciclo de desenvolvimento, pro-
dução, lançamento e inserção em 
órbita de satélites nacionais por 
meio de um centro de lançamen-
to situado em território brasileiro.

 Parcerias internacionais
 Representando a AEB, An-

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, diretor do DCTA afirma que 
“Não existe risco de perda de soberania,” em parceria internacional
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dré João esclareceu sobre a impor-
tância da realização de parcerias 
bilaterais, chamados Acordos de 
Salvaguardas Tecnológicas (AST). 
Segundo ele, o objetivo é atender 
os interesses do Programa Espacial 
Brasileiro e, consequentemente, 
gerar recursos, capacitação, trans-
ferência de tecnologia e aprimo-
ramento de atividades espaciais. 
“Serão assinados com países que 
quiserem usar a nossa tecnolo-
gia. É um acordo que assegura os 
dois lados, com o objetivo de pro-
teger essa tecnologia”, explica.
 André João aproveitou para 
esclarecer sobre o AST que está em 
negociação com os Estados Unidos, 
o qual prevê a utilização do CLA. 
Segundo ele, em função do peso 
das tecnologias norte-americanas 
na indústria espacial mundial, é im-
possível que o Brasil se desenvolva 
na área sem essa parceria. “Essas 
parcerias não devem ser entendidas 
como alinhamentos políticos, mas 
apenas para prover conhecimento. 
Só serão assinados com países que 
quiserem usar a nossa tecnologia”, 
orienta. O representante da AEB 
ainda esclareceu que o acordo não 
compromete o controle da unidade, 
que continuará sendo feito exclusi-
vamente pelo governo brasileiro.
 Atualmente, o CLA já man-
tém acordos comerciais com ou-
tros países, como Rússia e Ucrânia. 
“Não existe o menor risco de perda 
de soberania. Só acontecerá aquilo 
que o Brasil entender que é bom pra 

si”, justifica o Tenente-Brigadeiro 
Amaral, que ainda explicou que 
todo o processo será tramitado e 
votado pelo Congresso Nacional.
 Para o presidente da Fren-
te Parlamentar de Defesa do CLA, 
deputado José Reinaldo, é preci-
so considerar que a unidade espa-
cial é uma janela de oportunida-
des. “Alcântara pode se tornar um 
pólo importantíssimo para o Brasil. 
Não há programa governamental 
mais importante que o Programa 
Espacial Brasileiro”, esclarece.

 Déficit de mão de obra
 Durante a audiência pú-
blica também foi discutido sobre 
o déficit de mão de obra capaci-
tada para se investir na área de 
Ciência e Tecnologia. Atualmen-
te, existe uma carência de 1.400 
profissionais. Caso não haja um 
aporte, em 2020, restarão apenas 
31% do efetivo, número inviável 
para a manutenção das atividades.
 “É importante que os parla-
mentares entendam que o investi-
mento é importante para o sucesso do 
Programa Espacial Brasileiro”, res-
salta o Tenente-Brigadeiro Amaral.

 Soluções
 Uma das pendências para a 
ampliação do CLA é de caráter fun-
diário, explica o Deputado Pedro 
Fernandes. Segundo ele, parte da 
área prevista para ampliação está 
sob decisão judicial, uma vez que 
existem comunidades quilombolas 
na região litorânea. “Esse projeto já 
está na casa civil e deve ser resolvi-
do em três ou quatro meses”, afirma.
 O propositor da audiência 
também garantiu que vai investir na 
área, para que o governo federal faça 
com que o CLA seja uma prioridade 
nacional. “Vamos dar esse suporte, 
não só para a Agência Espacial Bra-
sileira, assim como para o Comando 
da Aeronáutica, através da Frente 
Parlamentar de Defesa”, finaliza.
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 Com a proximidade do Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 05 
de junho, o Ministério da Defesa 
lançou, na manhã de 02 de junho, 
o Livro “Defesa & Meio Ambien-
te”. A solenidade ocorreu às 10h, 
no Centro Gestor e Operacional 
do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (CENSIPAM), em Brasília.
 Popularmente conhecido 
como “Livro Verde”, o documento 
é uma coletânea realizada pelo Mi-
nistério da Defesa, em parceria com 
a Marinha, o Exército e a Aeronáu-
tica, sobre a temática do meio am-
biente. O objetivo do livro foi reunir 
e divulgar as boas práticas de gestão 
ambiental executadas pelo MD, as-
sim como demonstrar a preocupação 
das Forças Armadas em conciliar 
o treinamento de suas tropas com 
a preservação do meio ambiente.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, abriu o evento. Logo 
após o lançamento, ocorreu a dis-
tribuição dos livros para as autori-
dades e o público presente. Durante 
a cerimônia, estiveram presentes 
representantes das três forças, como 
o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato; o Secretário Geral do 
Ministério da Defesa, General-de-
-Exército, Joaquim Silva e Luna; o 

Secretário Executivo do Ministério 
do Meio Ambiente, Marcelo Cruz; 
além de demais autoridades, como 
o substituto do Presidente do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA), Luciano Evaristo; o Di-
retor Geral do CENSIPAM, Rogério 
Guedes Soares; oficiais-generais da 
Marinha, do Exército e da Aeronáu-
tica; e o Ministro do Superior Tri-
bunal Militar, José Barroso Filho. 
 Em seu discurso, Jungmann 
destacou que a função da Defe-
sa, na proteção do território na-
cional, inclui a proteção ao meio 
ambiente. “O meio ambiente sig-
nifica a defesa para as futuras ge-
rações. Não podemos legar águas 
e atmosfera poluídas, florestas de-
vastadas, mudanças climáticas. O 
significado do lançamento do livro 
segue o caminho da defesa do fu-
turo da humanidade”, completou.
 Ao final da solenidade, o mi-
nistro anunciou uma futura regula-
mentação que deve ser definida em 
decreto para criação de áreas de pro-
teção militar. "Uma nova categoria 
será criada. As áreas militares espe-
cialmente protegidas irão represen-
tar maior segurança jurídica, além 
de ampliar o patrimônio ambien-
tal protegido do Brasil", revelou.

Ministério da Defesa lança livro ``Defesa & Meio Ambiente``
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 A inter-relação das Forças 
Armadas na estratégica de defesa 
do meio ambiente também foi des-
taque, como a atuação da Marinha 
nas reservas oceânicas, marítimas 
e fluviais e a defesa das aerona-
ves, satélites sob responsabilidade 
da Força Aérea Brasileira (FAB).
 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro Rossato, 
também analisou a importância da 
grande área de extensão, sob res-
ponsabilidade da Força Aérea Bra-
sileira e do papel de defesa na área 
preservada. "Temos imensas áreas 
que foram preservadas ao longo 
de décadas, como a região da Ser-
ra do Cachimbo, de 2 milhões e 
200 mil hectares de extensão, e a 

área da Barreira do Inferno. Temos 
unidades para abrigar instalações 
e áreas de treinamento e quando 
nosso perímetro é invadido, cui-
damos da defesa junto à Polícia 
Federal e ao IBAMA", explicou.
 Além da versão impressa 
realizada em material sustentável, 
o documento terá versão digital que 
ficará disponível para acesso no site 
do Ministério da Defesa. Vale lem-
brar que o Livro Defesa & Meio 
Ambiente vem integrar a já existen-
te tríade de documentos oficiais do 
Ministério da Defesa – Estratégia 
Nacional de Defesa (END), Política 
Nacional de Defesa (PND) e Livro 
Branco de Defesa Nacional (LBDN).
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 O Comandante da Força 
Aérea Brasileira (FAB), Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, abriu a cerimônia da 57ª 
Conferência dos Comandantes das 
Forças Aéreas Americanas (CON-
JEFAMER), no dia 06 de junho, 
em Natal (RN). Representantes 
de dezenove países participam do 
evento, que se estendeu até dia 08 
de junho. O objetivo é estreitar la-
ços com as Forças Aéreas do con-
tinente americano, fortalecer a co-
operação militar entre os países e 
promover a troca de experiências, 
principalmente para o planejamen-
to de ações de ajuda humanitária.
 O encontro anual faz parte do 
Sistema de Cooperação entre as For-
ças Aéreas Americanas (SICOFAA), 
que abrange aproximadamente 20 
países do continente americano.
 Após a transposição da ban-
deira, o Comandante da FAB frisou 
em seu discurso a importância dos 
laços entre os países americanos. 
“Tenho certeza de que essa con-
ferência será uma oportunidade 
ímpar de firmarmos relações que, 
com certeza, contribuirão para en-
frentarmos questões e dificuldades 
recíprocas”. Dentre os assuntos 
tratados o Comandante destacou, 
ainda, as parcerias nos últimos 
anos. “Que as parcerias firmadas 
em encontros passados possam ser 

ampliadas e aperfeiçoadas, per-
mitindo que nossos esforços com-
binados se tornem mais eficazes 
e seguros, trazendo assim ainda 
mais benefícios àqueles que em ho-
ras difíceis necessitem de apoio”. 
 Após a abertura do evento 
os conferencistas se reuniram em 
sessões plenárias e reuniões bilate-
rais onde serão discutidas as normas 
da conferência, os próximos ciclos 
do evento, estatutos, além do Exer-
cício de Cooperação V, que será re-
alizado em Puerto Mont, no Chile, 
em setembro. Nesse exercício, a 
FAB terá a oportunidade de treinar 
as capacidades operacionais e lo-
gísticas, padronizar procedimentos 
e equalizar conhecimentos doutri-
nários, maximizando o apoio pres-
tado a países necessitados de ajuda.

 Ajuda Humanitária
 O Comandante da Força Aé-
rea Peruana, General Javier Enrique 
Ramírez Guillen, apresentou duran-
te a sessão plenária, um balanço da 
ajuda humanitária prestada ao país 
andino. Ele agradeceu à FAB pela 
ajuda ao país, em abril deste ano, 
após fortes chuvas que causaram 
deslizamentos de terra e alagamen-
tos. “Sem o apoio das aeronaves 
para transportar pessoas, medica-
mentos, cargas necessárias para os 
desabrigados, não teríamos conse-

Comandante da Aeronáutica participa da 57ª Conferencia dos Comandantes 
das Forcas Aéreas Americanas 
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guido. Graças aos acordos firmados 
nas conferências passadas nós po-
demos contar com os países perten-
centes ao sistema. Em nome do meu 
país, muito obrigado”, declarou. 
 O volume anormal de chuvas 
no Peru foi causado pelo fenômeno 
El niño, que atingiu a costa do país 
e resultou em alagamentos e trans-
bordamento de rios em diversas re-
giões. A FAB atuou com 154 horas 
de voo divididas em 22 dias de mis-
são, cumpridas por duas aeronaves 
C-130 Hércules. A média foi de 7 
horas voadas por dia. As tripulações 
realizaram transporte de 380 tone-
ladas de carga, como mantimentos, 

água e medicamentos, além de qua-
se 2 mil passageiros. O apoio da 
Força Aérea Brasileira foi dado nas 
localidades de Piúra, Tumbes, Chi-
clayo e Trujillo, áreas mais afetadas.
 A Força Aérea Brasileira 
atuou, também, no combate ao in-
cêndio no Chile com uma aeronave 
C-130 Hércules e atingiu a marca 
de 48 missões. Foram mais de 500 
mil litros de água lançados sobre os 
focos de incêndio localizados, prin-
cipalmente, na região de Bío-Bío. O 
incêndio devastou uma área de mais 
de 400 mil hectares, deixou mais de 
4.000 desabrigados e onze mortos.
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 Um tráfego aéreo desco-
nhecido é observado nos radares 
brasileiros sobrevoando a região 
amazônica. Um caça A-29 Super 
Tucano da Força Aérea Brasileira 
intercepta esse tráfego e o acompa-
nha até a fronteira com a Colômbia. 
A partir daí, as autoridades de de-
fesa aérea colombianas assumem 
a abordagem e acompanham a ae-
ronave suspeita até a fronteira com 
o Peru. Nesse momento, a Força 
Aérea Peruana faz a última inter-
ceptação e obriga o piloto a pousar.
 Na vida real, dificilmente 
uma aeronave ilícita circularia por 
três países, porque o primeiro de-
les executa as medidas de defesa 
aérea para deter o tráfego suspei-
to. No entanto, essa situação hi-
potética acontecerá durante o trei-
namento entre Brasil, Colômbia e 
Peru, no exercício multinacional 
Amazonas I, de 19 a 23 de junho.
 Trata-se de um exercício 
no qual um alvo simulado atra-
vessa o espaço aéreo dos países 
participantes e será interceptado 
por aviões de combate e platafor-
mas de monitoramento. A coor-
denação entre as três nações é o 
foco do treinamento, o qual en-
volverá cerca de 200 militares.
 De acordo com o Major Avia-
dor Solano Magalhães de Carvalho 
Vila Nova, do Comando de Preparo 

(COMPREP), coordenador da reu-
nião final de preparação ao exercí-
cio, “um grupo de militares da FAB 
acompanhará os voos em tempo 
real, em Tabatinga (AM), por meio 
do sistema colombiano de rastrea-
mento por satélite, chamado Hórus”.
 Já o Coronel da Força Aé-
rea Peruana Jaime Chavez Vizcarra, 
que veio ao Brasil para a reunião 
final de coordenação, a oportuni-
dade é de reforçar a interação entre 
os três países. “É conveniente man-
ter as fronteiras sempre alertas. As 
comunicações bilaterais também 
devem ser constantes”, afirmou.
 Para o Comandante da 
Força Aérea Colombiana, Gene-
ral Carlos Eduardo Bueno Vargas, 
a Operação Amazonas se resume 
em um “controle mais eficiente das 
fronteiras dos três países contra as 
ameaças comuns do narcotráfico”.
 Intercâmbio - O exercício 
Amazonas I promoverá intercâm-
bio de militares. Uma dupla de pi-
loto e controlador de tráfego aéreo 
da FAB acompanhará a atuação do 
Peru e outra dupla, a da Colômbia. 
A ideia é conhecer como o sistema 
de controle de tráfego aéreo dos 
dois países se comporta, quando 
uma aeronave suspeita é identifica-
da nos radares e como os pilotos de 
defesa aérea cumprem as missões.
 Em contrapartida, o Brasil 

Brasil, Colômbia e Peru farão treinamento conjunto de combate a tráfego ilícito
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receberá de cada país um controla-
dor de tráfego aéreo, para ficarem 
no Quarto Centro Integrado de De-
fesa Aérea e Controle de Tráfego 
Aéreo (CINDACTA IV), em Ma-
naus, e um piloto do Peru que acom-
panhará o exercício em Tabatinga.
 ACISO - Além da parte 
operacional, os representantes dos 
três países decidiram promover no 
período as chamadas Ações Cívico-
-Sociais (ACISO), que oferecem a 
populações carentes atendimento 
médico e odontológico, orientações, 
palestras, legalizações documentais, 
entre outras atividades. Assim, Taba-
tinga (AM - Brasil), Islandia (Peru) 
e Leticia (Colômbia) foram as cida-
des escolhidas para o envio de mili-
tares das respectivas Forças Aéreas.
 Preparação - As reuniões 
preparatórias para o exercício Ama-
zonas I começaram na Colômbia, 
de 06 a 09 de outubro 2015. Re-
petiram-se no Peru em outubro de 
2016 e terminaram no Brasil, em 
março de 2017, sob a coordenação 
do Comando de Preparo (COM-
PREP) e do Comando de Opera-

ções Aeroespaciais (COMAE).
 Aeronaves - A FAB em-
pregará as aeronaves C-98A, SC-
105, H-60, A-29 (interceptador), 
C-105, além de meios de detec-
ção e comunicação. O destaque 
vai para o E-99, aeronave da FAB 
que realizará vigilância e con-
trole aéreo durante o exercício.
 A Força Aérea Peruana dis-
porá dos seguintes meios aéreos: 
A-37 e KT-1P, como intercepta-
dores; C-26B (aeronave chamada 
“de seguimiento”, que sobrevoa 
o alvo em preparação à chegada 
do caça), TC-690B e DHC6/PC-6, 
que serão o “alvo”; DHC-6-400 e 
C-27J (transporte) e os seguintes 
para emprego na busca e salva-
mento: Bell 212/ Bell 412/ MI-171.
 A Força Aérea da Colômbia 
usará o SR-560 como alvo, A-29 
como interceptador, King-350, 
C-295, C-212/208 para transporte 
de pessoal e um UH-60. Em caso 
de acidente ou incidente aeronáu-
tico, cada país atuará na Busca e 
Salvamento dentro de seu território.

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 Ocorreu na manhã de 15 de 
junho, o primeiro voo da nova ge-
ração do Gripen, caça inteligente, 
que representa a plataforma base 
da aeronave que será utilizada pela 
Força Aérea Brasileira (FAB). O 
voo inaugural saiu às 5h32, horário 
de Brasília (10h32, horário da Sué-
cia) e foi conduzido por um piloto 
de testes da empresa sueca Saab.
 A aeronave, de registro 39-
8, decolou do aeródromo da Saab, 
em Linköping (Suécia), e sobre-
voou a porção leste de Östergötland 
por 40 minutos. Durante o voo, a 
aeronave realizou diversas opera-
ções para atender a vários critérios 
do teste, inclusive recolhimento 
e abaixamento do trem de pouso.
 “O voo ocorreu conforme o 
esperado, e o desempenho da aero-
nave foi similar à experiência dos 
nossos simuladores. Sua aceleração 
é impressionante e a aterrissagem é 
suave. Não preciso nem dizer que 
estou muito feliz em ter pilotado o 
voo inaugural”, disse Marcus Wandt, 
piloto de teste experimental da Saab.

 Segundo o Coronel Aviador 
Denison José Leite Ferreira, chefe da 
Seção Técnica do Grupo de Acom-
panhamento e Controle da FAB na 
Saab, este voo não é especificamente 
de um dos exemplares de Gripen NG 
adquiridos pelo Brasil. No entan-
to, é um marco importante, porque 
é o primeiro protótipo da platafor-
ma que é a base para as aeronaves 
brasileiras. "Este primeiro voo faz 
parte do desenvolvimento do proje-
to. O desenho da versão monoposto 
da aeronave brasileira já está pron-
to, como foi demonstrado no voo de 
hoje, mas ainda faltam os ajustes. 
As capacidades deste novo mode-
lo precisam ser testadas”, explica.
 Este foi apenas o primei-
ro de uma série de muitos voos de 
ensaio que ocorrerão. Esta aeronave 
conta com as funcionalidades co-
muns do novo modelo do Gripen e 
foi construída com a finalidade ex-
clusiva de realizar testes. Outras 
duas aeronaves serão montadas para 
avaliação do novo modelo. Poste-
riormente, outros dois aviões, dessa 

Novo modelo do Gripen é testado na Suécia
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vez dentre os exemplares destinados 
à FAB, serão empregados para os 
testes das especificidades brasileiras 
até que se chegue à completa capa-
cidade para o emprego operacional.
 “Hoje, voamos este caça de 
nível mundial pela primeira vez. Nós 
conseguimos isso com o software 
totalmente qualificado para o revo-
lucionário sistema de aviônica. O 
objetivo é entregar aos clientes uma 
aeronave inteligente, que levou o 
futuro em consideração desde a sua 
concepção. As atividades de teste 
em voo seguirão contribuindo para 
este objetivo, mantendo o programa 
no caminho certo para atingir o cro-
nograma de entrega para os clientes 

brasileiros e suecos em 2019”, des-
tacou Jonas Hjelm, vice-presidente 
sênior e responsável pela unidade 
de negócios Aeronáutica da Saab.

 Gripen NG
 O Brasil está adquirindo 36 
novas aeronaves de caça Gripen 
NG de múltiplo emprego. O caça 
sueco é um modelo supersônico 
monomotor projetado para missões 
ar-ar, ar-mar e ar-solo sob quais-
quer condições meteorológicas.
 A versão brasileira, desen-
volvida em parceria com empresas 
locais, contará com modernos sis-
temas embarcados, radar de última 
geração e capacidade para empregar 
armamentos de fabricação nacional.
 A previsão é que os 36 caças 
Gripen NG sejam entregues à Força 
Aérea Brasileira entre 2019 e 2024. 
A principal base de operações do 
Gripen será na Ala 2, antiga Base Aé-
rea de Anápolis, no interior de Goiás, 
podendo operar a partir de pistas de 
pouso espalhadas em todo o País.
 Com 14,1 metros de com-
primento e 8,6 metros de largura, 
o Gripen NG atinge mais de duas 
vezes a velocidade do som e possi-
bilitará que os pilotos da FAB sin-
tam até nove vezes a força da gra-
vidade quando fizerem manobras.
 Pela primeira vez em 76 anos 
de existência, a FAB terá uma aero-
nave de superioridade aérea avan-
çada de acordo com a tecnologia de 
seu tempo. Em termos de capacidade 
de combate e alcance operacional, o 
Gripen NG vai cumprir a mesma ta-
refa de quatro caças F-5M Tiger II, 
atualmente a principal e mais rápida 
aeronave militar de serviço no Brasil.
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