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Ministro da Defesa, Raul Jungmann, em Rondônia 
inaugura placa pelos 50 anos do Projeto Rondon

 Para comemorar esse meio 
século de história foi realizada em 
Porto Velho (RO), no dia 06 de ju-
lho, uma cerimônia em homenagem 
aos 50 anos da primeira Operação 
do Projeto Rondon. O Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, descerrou 

uma placa alusiva à data, alocada 
no Memorial Rondon, além de dar 
início as atividades da Operação 
“Rondônia Cinquentenário”, que 
será realizada ao longo do mês de 
julho em 15 municípios do Estado.
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Força Aérea Brasileira comemora 144º aniversário 
de Santos Dumont com a entrega de medalhas

em homenagem ao pai da aviação

 O 144º aniversário de San-
tos Dumont, patrono da Aeronáu-
tica brasileira, foi comemorado 
hoje, em Brasília, na Ala 1 (Base 
Aérea), com a entrega de me-
dalha em homenagem ao pai da 

 O Presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, em visita ao Rio 
de Janeiro, no dia 30 de julho, fez 

aviação. A solenidade teve a par-
ticipação do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, do Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato, de embaixadores 
e personalidades civis e militares.

Michel Temer faz declaração no Rio de Janeiro 
sobre a segurança pública do Estado
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um pronunciamento à imprensa, no 
Comando Militar do Leste (CML). 
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Comandante da Marinha participa da despedida 
do  Navio Escola Brasil que segue para 

XXXI Viagem de Instrução de Guardas-Marinha

 No dia 18 de julho, o Navio-
-Escola (NE) Brasil atracado na 
Base Naval do Rio de Janeiro, reali-
zou a Cerimônia Militar de despedi-
da para a XXXI Viagem de Instrução 

de Guardas-Marinha (VIGM), que 
contou com a presença do Coman-
dante da Marinha, Almirante de Es-
quadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira e de membros do Almirantado.
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Força Aérea comemora aniversário  
do Patrono da Aeronáutica em Canoas (RS)
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Major-Brigadeiro do Ar Jeferson e o Delegado da ADESG/RS, Everton Marc

Marinha do Brasil participa do 207º aniversário
 da Prefectura Naval Argentina

 A Marinha do Brasil, 
representada pelo Diretor de 
Portos e Costas (DPC), Vice-
-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, participou, nos dias 
29 e 30 de junho, na cidade de 
Buenos Aires, das celebrações 
alusivas ao 207º aniversário da 
Prefectura Naval Argentina.
 Além do Brasil, repre-
sentantes das Autoridades Marí-
timas da Bolívia, Chile, França, 

Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai 
também estiveram presentes no 
evento. A Prefectura Naval Ar-
gentina exerce as tarefas afetas à 
Autoridade Marítima daquele país 
e está subordinada ao “Ministerio 
de Seguridad”. Na ocasião, as Au-
toridades Marítimas se reuniram 
para debater assuntos relaciona-
dos à cooperação mútua entre os 
países, à segurança da navegação e 
ao controle do tráfego aquaviário.
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Entre as autoridades presentes, a Ministra de “Seguridad” e o Diretor de Portos e Costas,
Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho, representante da Marinha do Brasil

 O Delegado da ADESG/
RS, Dr. Everton Marc recebeu a 
Medalha do Mérito Santos Du-
mont, cuja imposição foi proce-
dida pelo Major-Brigadeiro do 
Ar Jeferson Domingues de Frei-
tas, na base Aérea de Canoas.   

 A medalha é uma dis-
tinção concedida a militares e 
civis que tenham se destacado 
no exercício de sua profissão 
e prestado notáveis serviços à 
Força Aérea Brasileira (FAB). 
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Michel Temer faz declaração no Rio de Janeiro sobre a segurança pública do Estado

 O Presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, em visita ao Rio 
de Janeiro, no dia 30 de julho, fez 
um pronunciamento à imprensa, no 
Comando Militar do Leste (CML). 
Durante a declaração, o Presidente 
disse que a primeira fase da Ope-
ração será sequenciada por várias 
fases. "Este é um primeiro mo-
mento, uma primeira fase que será 
sequenciada por várias fases. E 
no meu decreto assinado na sexta-
-feira, eu fixei, por razões do ano 
fiscal, que essa operação se dará 
até 31 de dezembro de 2017. Mas 

 Boa tarde a todos e a todas.
 Eu quero fazer uma bre-
ve declaração, tendo em vista 
os últimos acontecimentos, me-
nos recentes e mais recentes.
            Os menos recentes dizem respeito 
à insegurança que grassava aqui na 
cidade e no estado do Rio de Janei-
ro. Uma preocupação constante de 
todos os cariocas, mas também pre-
ocupação de todos os brasileiros. E 
particularmente do governo federal.
            Eu quero registrar, ao lado do go-
vernador Pezão, ao lado do prefeito 
Crivella, ao lado do ministro da De-
fesa, do ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, dos ministros do meu 
governo, dos deputados federais, es-
taduais, de todos que aqui se acham.
 Eu quero comentar com os 

nada impedirá que, no começo do 
ano, nós renovemos esse decreto 
para fazermos vigorar até o final de 
2018", complementa o Presidente.
 Ele também citou uma se-
gunda fase e o combate mais direto 
à criminalidade, atuando na apreen-
são de armas e drogas. Logo após 
a declaração, o Presidente Michel 
Temer, fez um sobrevoo, na região 
metropolitana do Rio de Janeiro, 
local de atuação dos militares das 
Forças Armadas e de efetivos dos 
Órgãos de Segurança Pública Fe-
derais, Estaduais e Municipais.

(CCSM/ FM)

Presidente da República durante pronunciamento à imprensa

Foto: C
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senhores e com as senhoras que, 
ao longo desses últimos cinco, seis 
meses, nós temos feito em Brasí-
lia seguidas reuniões, sempre com 
muita discrição, tendo em vista a 
temática lá tratada, mas tratando 
precisamente da questão da segu-
rança pública. E, no particular, a 
segurança pública aqui no esta-
do e na cidade do Rio de Janeiro.
 E toda esta discussão que se 
deu para esta organização tinha por 
base a ideia da integração dos seto-
res de inteligência, fossem das For-
ças Armadas, da Polícia Federal, da 
Polícia Rodoviária Federal, da Polí-
cia Militar do Rio de Janeiro, da Po-
lícia Civil, enfim, dos variados seto-
res, já que os órgãos de inteligência 
pouco se comunicavam entre si.

 E foi a partir destas reuni-
ões que, de uma forma, pela via era 
surpresa, porque os senhores sabem 
que eu publiquei o decreto de inter-
venção às 13 horas, às 13 [horas] e 
10 minutos, e as tropas chegaram 
aqui no Rio de Janeiro às 14 horas.
 Em primeiro lugar, fazen-
do uma visibilidade extraordinária, 
que eu percebo que já foi aplaudida 
pelo povo carioca. Mas ela compor-
ta várias fases, como já esteve di-
zendo o ministro Raul Jungmann, 
serão várias fases dessa operação. 
Uma segunda fase cuidará exa-
tamente do combate mais direto, 
muito objetivo em relação às orga-
nizações criminosas, à questão das 
armas - porque é um tópico, pre-
feito, muito preocupante aqui, no 
Rio de Janeiro, o número de armas 
que se alardeia aqui existentes no 
Rio de Janeiro -, de igual maneira 
ao tráfico de drogas, enfim, às or-
ganizações criminosas em geral.
 Ou seja, este é um primei-
ro momento, uma primeira fase, 
que será sequenciada por várias 
fases. E no meu decreto, assinado 
na sexta-feira, eu fixei, por razões 
do ano fiscal, que esta operação se 
dará até 31 de dezembro de 2017. 
Mas nada impedirá que no come-
ço do ano nós renovemos este de-
creto para fazê-lo vigorar até o 
final de 2018. E, evidentemente, 
tudo isto poderá indicar que a ação 
conjunta, coordenada, destas for-
ças de segurança possa ampliar-
-se depois para os anos seguintes.
 Eu acabei de receber um re-
lato muito circunstanciado, muito 
pormenorizado, do que está sendo 
feito, e a primeira conclusão que 
se teve é que já diminuiu nesses 
dois, três dias, enormemente o ín-
dice de criminalidade. Especial-
mente no tópico do roubo de cargas.

 Agora, o formidável desta 
ação é a coordenação extraordinária 
que está existindo entre as forças de 
segurança federais e estaduais, e ago-
ra até por sugestão do prefeito Cri-
vella, também da guarda municipal.
 Eu tenho a mais absoluta 
convicção de que esses trabalhos 
que fizemos ao longo do tempo, 
portanto, tendo o cuidado de não 
praticar, digamos, gestos episó-
dicos, ou seja, você coloca aqui a 
Força Nacional, a Polícia Rodovi-
ária Federal, as Forças Armadas, a 
Polícia Civil, a Polícia Militar, por 
alguns dias, por um mês que seja, 
sem nenhuma coordenação, e pa-
cifica, resolve durante um mês, 
dois meses, e depois desastra ain-
da mais, para usar um neologismo.
 Mas estas ações, volto a di-
zer aos senhores e às senhoras da 
imprensa que nós estamos planejan-
do isto há bastante tempo. E vejam 
que as nossas reuniões não vaza-
ram, foram sendo feitas - tampou-
co a operação -, foram sendo feitas, 
realizadas - é assim que um gover-
no integrado por ministros como 
aqueles que me cercam, ministro 
Meirelles, ministro Moreira, minis-
tro Jungmann, ministro Torquato, 
enfim, todos que estão aqui, com 
deputados federais, um governo sé-
rio se comporta dessa maneira, e as-
sim que estamos nos comportando.
 O povo do Rio que tem co-
laborado, aliás, a maior expressão 
da autoridade é exatamente o povo. 
Então o povo, Índio da Costa, tem 
colaborado enormemente com es-
tas ações. Começa pelo aplauso, 
mas começa também com a ação 
concreta que o povo do Rio de Ja-
neiro poderá realizar em apoio 
às forças que aqui se encontram.
 Muito obrigado a vocês.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

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

(Discurso do Presidente Michel Temer/PP/FM) 
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"Teremos foco na inteligência" diz Jungmann
sobre atuação das Forças Armadas
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 “Inteligência”. Foi essa pa-
lavra que o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, usou para definir 
o trabalho das Forças Armadas em 
apoio ao Plano Nacional de Segu-
rança no Rio de Janeiro. A declara-
ção foi feita durante uma coletiva 
de imprensa realizada, em 27 de 
julho, na sede do Comando Militar 
do Leste, no centro do Rio de Janei-
ro (RJ). O ministro participou tam-
bém da abertura dos trabalhos da 
primeira reunião do Estado Maior 
Conjunto, o grupo responsável 
pela integração e coordenação das 
ações militares na capital carioca.
 Segundo Jungmann, as ope-
rações não serão de patrulhamen-
to ostensivo, mas de inteligência e 
integração, com operações especí-
ficas que deverão ser deflagradas 
após detalhado trabalho de planeja-
mento. "Teremos foco na inteligên-
cia, na integração e no trabalho po-
licial. Tudo isso com total e integral 
apoio das Forças Armadas, que par-
ticiparão de formas diferentes nas 
diversas ações", disse o ministro.
 Ele também destacou a im-
portância do apoio da sociedade 
para o sucesso da missão : "Peço que 

a sociedade do Rio dê um crédito às 
forças militares e policiais que vão 
estar nesse trabalho. É um trabalho 
sério que está sendo feito desde o 
início do ano. Precisamos de com-
preensão, apoio e participação ativa 
da sociedade", afirmou o ministro.
 A redução efetiva da inse-
gurança na cidade também foi cita-
da pelo titular da Defesa: "Quando 
você utiliza as Forças Armadas, 
quando você, extensivamente, des-
dobra contingente na cidade, você 
tem sensação de conforto. Entre-
tanto, não basta só inibir. A nos-
sa grande preocupação é reduzir 
a criminalidade", completou ele.
 Jungmann anunciou tam-
bém que durante o período de atua-
ção das Forças Armadas, na capital 
carioca, deverão ser realizadas tra-
balho de assistência social nas co-
munidades em parceria com o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social.
 A agenda do ministro no 
Rio de Janeiro continuou com vi-
sitas ao arcebispo do Rio, cardeal 
Dom Orani Tempesta; à Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro; à 
Procuradoria Geral do Estado e ao 
Tribunal de Justiça.

Veja as principais 
notícias sobre o 

Ministério da Defesa 
e os Comandos 

da Marinha, Exército 
e Aeronáutica 

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

Militares e especialistas discutem 
ameaças cibernéticas

Foto: Talita Alm
eida/M

D

(MD ASCOM/ FM)

 A Defesa Cibernética foi 
tema em 14 de junho, no Ministério 
da Defesa (MD), da 2ª Reunião de 
Trabalho Preparatória para a XIV 
Conferência de Segurança Interna-
cional do Forte de Copacabana, que 
ocorrerá em setembro, no Rio de Ja-
neiro. Na abertura do evento, o chefe 
de Gabinete do Ministro da Defesa, 
Alessandro Warley Candeas, lem-
brou dos documentos oficiais da De-
fesa em relação à guerra cibernética.
 Na Política Nacional de 
Defesa, Alessandro Candeas falou 
sobre o conceito de guerra híbri-
da, que é uma mescla de guerras 
convencional e cibernética, ato-
res estatais e não estatais, em am-
bientes físico ou virtual. "É uma 
guerra sofisticada, muito mais 
complexa e com potencial de co-
lapsos sistêmicos", enfatizou.
 A reunião, promovida pelo 
Instituto Brasileiro de Estudos em 
Defesa Pandiá Calógeras (IBED), 
em parceria, com o Centro Brasilei-
ro de Relações Internacionais (CE-
BRI), a Fundação Konrad Adenauer 
e a Delegação da União Europeia 
no Brasil, reuniu militares, adidos, 
representantes de embaixadas, es-
pecialistas, executivos de empre-
sas e integrantes dos Ministérios 
das Relações Exteriores (MRE) e 
do MD, para discutir o atual grau 
de ameaças cibernéticas para o 
Brasil e a cooperação internacio-
nal para a prevenção de ataques.
 Ao falar sobre o Livro Bran-
co, o chefe de Gabinete disse que a 
guerra cibernética coloca em risco a 
integridade de infraestruturas sensí-

veis. "Isso exige mais capacitação, 
inteligência, pesquisa científica, 
modernização doutrinária, preparo 
e emprego operacional, envolvi-
mento da comunidade científica tec-
nológica acadêmica e a base indus-
trial de defesa", ressaltou Candeas.
 Coube ao chefe do Estado-
-Maior Conjunto do Comando de 
Defesa Cibernética do MD, almi-
rante Nelson Nunes da Rosa, falar 
sobre o cenário atual no Brasil e as 
possibilidades de cooperação inter-
nacional. De acordo com o almiran-
te Nunes da Rosa é importante que 
o Brasil invista recursos em defesa 
cibernética e participe de esforços 
e iniciativas internacionais capa-
zes de identificar ameaças e solu-
ções para os ataques cibernéticos.
 A Conferência de Segurança 
Internacional do Forte reúne políti-
cos, acadêmicos, militares, diplo-
matas e intelectuais das Américas e 
da Europa. No ano passado, o minis-
tro da Defesa, Raul Jungmann, par-
ticipou da abertura do evento, que 
tratou sobre "o direito e o poder".

 3º Simpósio  
 No dia 12 de junho, adidos 
militares de diversos países, espe-
cialistas e representantes do governo 
federal participaram do 3º Simpósio 
sobre Segurança Regional Europa 
- América do Sul, promovido em 
parceria com o Ministério da Defe-
sa, a Fundação Konrad Adenauer, a 
Embaixada da Bélgica, a Represen-
tação da União Europeia no Brasil e 
a Fundação Alexandre de Gusmão.
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Segurança nacional: Forças Armadas atuarão de forma integrada, 
diz ministro Jungmann

Foto:  D
ivulgação/EBC

 - Agência Brasil/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 As Forças Armadas vão atu-
ar de forma integrada dentro do es-
forço do governo brasileiro em com-
bater o crime organizado no País. A 
informação foi transmitida pelo Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann, dia 
05 de junho, em coletiva no Palácio 
do Planalto. Segundo Jungmann, so-
mente com integração e inteligência 
será possível desarticular as quadri-
lhas instaladas no território nacional.
 Numa outra frente, o mi-
nistro informou que propôs ao pre-
sidente da Câmara dos Deputados, 
deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
e aos integrantes da bancada par-
lamentar federal do estado do Rio 
a aprovação de um projeto de lei 
por objetivo mais rigor e controle 
das comunicações de criminosos 
com familiares e advogados. “É 
preciso acabar com a home offi-
ce destas quadrilhas”, assegurou.

 Plano de segurança
 Raul Jungmann participou 
de duas reuniões no Palácio do Pla-
nalto para tratar das diretrizes vi-
sando o plano piloto de segurança a 
ser colocado em prática no Rio de 
Janeiro. Pela manhã, Jungmann es-
teve com os ministros Sergio Etche-
goyen (Gabinete da Segurança Ins-
titucional); Torquato Jardim (Justiça 
e Cidadania) e Eliseu Padilha (Casa 
Civil), além do governador do Rio, 
Luiz Fernando Pezão, o vice-go-
vernador Francisco Dornelles; e o 
prefeito do Rio, Marcelo Crivela.
 À tarde, o encontro foi am-

pliado e teve a liderança do Presiden-
te Michel Temer. Após os encontros, 
os ministros Jungmann, Etchegoyen 
e Torquato Jardim concederam 
entrevista à imprensa. Segundo o 
chefe do GSI, nas conversas man-
tidas nos últimos meses vem sendo 
preparado o plano focado em três 
objetivos: o combate aos homicí-
dios, feminicídios; a modernização 
do sistema carcerário e o combate 
ao crime organizado transnacional.
 “Hoje aqui tratamos do 
combate ao crime organizado”, an-
tecipou-se o ministro Etchegoyen.
 Os ministros contaram que 
o governo vem atuando em diversas 
frentes e que não haverá solução de 
pirotecnia para o combate as qua-
drilhas de criminosos. Segundo afir-
mou, o trabalho se dará no âmbito da 
segurança pública e desenvolvimen-
to social. O importante é que a União 
colocará à disposição do governo 
fluminense o que for necessário para 
atacar o problema de segurança.
 Jungmann explicou que 
para isso é possível a realização de 
ações de Garantia da Lei e da Or-
dem (GLO), por exemplo, para de-
sarticular determinada facção ou 
articulação de criminosos em deter-
minadas áreas da capital fluminen-
se. Além disso, as Forças Armadas 
irão dar segmento a Operação Ágata 
sempre pautada pelo fator surpresa.
 Numa outra frente, segundo 
o ministro, a Força Aérea Brasileira 
(FAB) esta realizando a Operação 
Ostium, com o objetivo de reforçar a 

vigilância do espaço aéreo na região 
fronteiriça do Brasil com a Bolívia e 
o Paraguai. O objetivo é coibir voos 
irregulares que possam estar liga-
dos a crimes como o narcotráfico.
 Segundo contou, as ae-
ronaves que entrarem no espaço 
aéreo brasileiro fora da rota es-
tabelecida poderão ser obriga-
das a pouso ou se houver a de-
sobediência, chegar ao abate.
 Devem participar da Opera-
ção aeronaves de caça A-29 Super 
Tucano, helicópteros H-60 Black 
Hawk e AH-2, aviões-radar E-99, 
aeronaves de reconhecimento R-
-35A e RA-1 e Aeronaves Remo-
tamente Pilotadas (ARP) RQ-450.
 As operações devem prosse-
guir até o fim do ano e envolvem a 
instalação temporária de radares mó-
veis em cidades próximas às frontei-
ras, como Chapecó (SC) e Corumbá 
(MS); reforço das atividades aéreas 
nas bases da Força Aérea Brasileira; 
e deslocamento de aeronaves mili-
tares para cidades como Cascavel 
(PR), Foz do Iguaçu (PR) e Doura-
dos (MS). Em todas essas cidades, 
haverá tropas para promover a segu-
rança de equipamentos e aeronaves.

 Países vizinhos
 Os ministros também con-
taram que o governo brasileiro se 
articula com os países vizinhos no 
sentido de terem a participação no 
combate aos grupos criminosos. 
Conforme relatos, autoridades do 
Brasil e da Colômbia se reuniram 
duas vezes – uma em Manaus e ou-
tra em Bogotá – para tratarem de 
questões relacionadas à segurança.
 O mesmo deve ocorrer com 
os governos do Peru e da Bolívia 
dentro das próximas semanas. Jung-
mann e Etchegoyen relataram que 
no ano passado, em Brasília, se deu 
a reunião com autoridades dos paí-
ses do Cone Sul, bem como a mobi-
lização nacional dos presidentes dos 
Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário na elaboração de um pla-
no nacional de segurança pública.
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Ministro Jungmann destaca a interação entre Defesa e as Universidades

Foto:  Tereza Sobreira/M
D
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(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou do encon-
tro realizado pelo Instituto Brasi-
leiro de Estudos em Defesa Pan-
diá Calógeras (IBED), na tarde do 
dia 14 de julho, na sede do Centro 
Brasileiro de Relações Interna-
cionais, no Rio de Janeiro (RJ).
 O evento reuniu cerca de 
25 acadêmicos, entre civis e mili-
tares para estabelecer pontes en-
tre a demanda de conhecimento 
do Ministério da Defesa (MD), 
das Forças Armadas e a produ-
ção científica das universidades.
 Jungmann apresentou uma 
visão geral sobre a política de de-
fesa, além de prioridades e desafios 
atuais. O ministro também falou 
sobre a missão da Defesa, que in-
tegra a dimensão civil e a militar, 
a internacional e a doméstica, a 
Base Industrial de Defesa e o de-
senvolvimento socioeconômico.
 Segundo o ministro, as uni-
versidades devem integrar a rede 
de inteligência estratégica da Defe-
sa: “Precisamos ter uma política de 
gestão do conhecimento e da relação 
entre a Defesa, a academia e as uni-
versidades, sejam civis ou militares. 
Para isso, eu já marquei uma reunião 
para retomar estes temas com repre-
sentantes da academia, do IBED e 
das escolas e centros de pesquisas 
militares e começar a dar forma a 
esta política pública de gestão do 
conhecimento voltado para a defesa 
brasileira, a soberania e os interesses 
nacionais”, destacou o titular do MD.
 Também foi debatida uma 
proposta de intercâmbio de informa-
ções, já que a comunidade universi-
tária brasileira possui uma extensa 

massa de dissertações de mestrado 
e doutorado sobre temas estratégi-
cos que precisam ser conhecidos 
pelo MD e pelas Forças Armadas. 
Assim como também o ministério 
e as Forças dispõem de um grande 
acervo que a universidade precisa 
e que ainda não tem acesso. O ob-
jetivo é criar uma ponte para que a 
informação flua nos dois sentidos e 
o ministério induza a criação de no-
vos conhecimentos em áreas de inte-
resse estratégico. Alguns exemplos 
são a Política Nacional de Defesa, 
a Estratégia Nacional de Defesa, o 
Livro Branco de Defesa Nacional 
e, em especial, em assuntos como 
o entorno estratégico de defesa do 
Brasil, as fronteiras, a percepção de 
ameaças, projetos estratégicos das 
Forças e a base industrial de defesa.
 Existem atualmente alguns 
mecanismos de incentivo, como o 
Programa Álvaro Alberto, cujos re-
cursos, oriundos do MD e adminis-
trados pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq), já possibilitaram 
a produção de valiosas pesquisas 
desde o seu lançamento, em 2014.
 Também foram destacadas 
a necessidade de atualização e a ex-
pansão de outros programas acadê-
micos voltados para defesa, como 
o Pró-Defesa, da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES), e o Pró-
-Estratégia. A ideia é buscar novas 
possibilidades de apoio junto ao 
empresariado privado, aproximan-
do o setor produtivo da academia.
 A comunidade universitária 
reivindicou uma maior participação 
na formulação e reflexão nos docu-

mentos nacionais de defesa. Para 
isso, foram considerados a elabora-
ção de policy papers, também de-
mandados pelo ministério da Defesa.
 Outro ponto discutido foi 
a escassez de divulgação, para isso 
será ampliado o incentivo às revis-
tas especializadas em defesa, para 
que elas produzam mais material 
de qualidade científica. Também 
foi levantada a necessidade de um 
mapeamento de dissertações de 
mestrado e doutorados já produzi-
dos para fomentar o banco de teses.
 Por fim, foi proposta a cria-
ção e fortalecimento de redes de pes-
quisa, tanto nacionais quanto inter-
nacionais. Os mecanismos da Capes, 
por exemplo, poderão ser melhor uti-
lizados para a formação de consór-
cios universitários de pesquisa e de 
mobilidade acadêmica, como o re-
cebimento de professores visitantes, 
mestrados e doutorados sanduíche, 
tanto no Brasil, quanto no exterior. 
No Brasil, essa mobilidade deverá 
conectar as regiões do País, para que 
não se concentre só no Centro-Sul.
 O IBED deverá atuar como 
uma ponte entre o Ministério da De-
fesa e a comunidade acadêmica. O 
diretor do instituto, Fabrício Neves, 
falou da importância deste encon-
tro: "Estabelecemos um ponto de 
partida para uma relação mais inte-
rativa e profícua entre o ministério 
da Defesa e a comunidade acadê-
mica. O ministério demanda aquilo 
que é necessário para a realização 
e efetivação da política de estado e 
a academia responde positivamente 
e é fomentada pelo MD” analisou.

 O chefe de gabinete do Mi-
nistério da Defesa, embaixador 
Alessandro Candeas, juntamente 
com IBED, irá coordenar um comitê, 
que deverá se reunir em quinze dias. 
“Iremos identificar as demandas que 
cada um dos lados têm, e a partir daí 
fazer todos os eventos, linhas de pes-
quisa, e publicações. O Pandiá será o 
ponto focal deste grupo de trabalho 
pelo MD, e pelo lado da academia 
será o professor Alcides, presidente 
da Associação Brasileira de Estudos 
de Defesa (ABED). Vamos reco-
lher essas primeiras ideias e montar 
um plano de ação”, explicou ele. 

 O IBED
 O Instituto Brasileiro de 
Estudos em Defesa Pandiá Calóge-
ras é um centro de pesquisas que 
presta assessoria direta ao ministro 
da Defesa do Brasil. Sua missão 
é produzir análises, promover o 
dialogo e estimular a produção de 
conhecimento sobre temas de inte-
resse da defesa nacional. O Institu-
to também contribui para ampliar 
a relação entre civis e militares, de 
maneira permanente e estruturada. 

 O CEBRI
 Com sede no Rio de Janei-
ro, o Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais é uma instituição 
independente, multidisciplinar e 
apartidária, formada com o ob-
jetivo de promover estudos e de-
bates sobre temas prioritários da 
política externa brasileira e das 
relações internacionais em geral.
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Ministro da Defesa, Raul Jungmann, em Rondônia inaugura placa pelos 50 anos do Projeto Rondon

(MD ASCOM/ FM)

 Para comemorar esse meio 
século de história foi realizada em 
Porto Velho (RO), no dia 06 de ju-
lho, uma cerimônia em homenagem 
aos 50 anos da primeira Operação 
do Projeto Rondon. O Ministro da 
Defesa, Raul Jungmann, descerrou 
uma placa alusiva à data, alocada 
no Memorial Rondon, além de dar 
início as atividades da Operação 
“Rondônia Cinquentenário”, que 
será realizada ao longo do mês de 
julho em 15 municípios do Estado.
 “O Projeto Rondon, que 
hoje está comemorando o seu cin-
quentenário, alcançou nesse pe-
ríodo mais de dois milhões de 
brasileiros. É um patrimônio e a 
concretização do sonho da vida do 
marechal Cândido Rondon, que 
nos deixou de melhor o exemplo 
de generosidade, solidariedade e 
amor ao Brasil”, ressaltou o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann.
 O Projeto Rondon, sob coor-
denação do Ministério da Defesa, é 
conduzido em estreita parceria com 
os ministérios da Educação, Desen-
volvimento Social, Agrário e Com-
bate à Fome, da Saúde, do Meio 
Ambiente, da Integração Nacional, 
do Esporte e com a Secretaria de 
Governo da Presidência da Repúbli-
ca. Essa ação interministerial é rea-
lizada em conjunto com os Estados 
e municípios que, em parceria com 
as instituições de Ensino Superior, 
visa somar esforços com as lideran-
ças comunitárias e com a população, 
a fim de contribuir com o desenvol-
vimento local sustentável e na cons-
trução e promoção da cidadania.
 Por meio da iniciativa são 
desenvolvidas ações que trazem 
benefícios permanentes para as 
comunidades, principalmente as 
relacionadas com a melhoria do 
bem-estar social e a capacitação 
da gestão pública, além de conso-
lidar, no universitário brasileiro, o 
sentido de responsabilidade social, 
coletiva, em prol da cidadania, do 
desenvolvimento e da defesa dos 
interesses nacionais, contribuin-

do na sua formação acadêmica 
e proporcionando-lhe o conhe-
cimento da realidade brasileira.
 “A motivação para continu-
ar o Projeto é a necessidade de apro-
ximar os universitários de um Bra-
sil profundo, vulnerável, pobre, que 
precisa de apoio. Essa juventude 
tem energia e conhecimentos para 
fazer essa ponte entre esse Brasil 
que precisa de uma chance para ca-
minhar com mais firmeza, se desen-
volver, e a compreensão que uma 
nação se faz não apenas com parte 
dela. Um país não se faz pela me-
tade, não se faz excluindo, um país 
se faz para todos, e esse é um pro-
jeto que sonha com um Brasil para 
todos“, complementou Jungmann.

 Operação Cinquentenário
 No período de 07 a 23 de 
julho, como mais uma fase do pro-
jeto, acontecerá a Operação “Ron-
dônia Cinquentenário”, em 15 mu-
nicípios do Estado, envolvendo 
310 rondonistas voluntários e 30 
Instituições de Ensino Superior.
 “Nós Rondonistas estamos 
indo fazer parte dessa Operação 
Cinquentenário que é histórica. 
A emoção está atuante em todos. 
A riqueza de informações que é 
adquirida pelos nossos alunos é 
o grande resultado nessas opera-
ções”, afirma a professora Surama 
Miranda, do curso de administra-
ção da Faciplac de Brasília (DF).
 As atividades aconte-
cerão em conjunto com temá-
ticas de cultura, direitos huma-

nos e justiça, educação, saúde, 
comunicação social, meio ambien-
te, trabalho, tecnologia e produção.
 A Universidade de Brasília 
(UnB) tem uma disciplina obriga-
tória denominada Projeto Social. 
A estudante de estatística da Uni-
versidade é uma das rondonistas 
que atuarão na Operação Cinquen-
tenário.  “Está todo mundo mui-
to ansioso para conviver com as 
pessoas. Além das oficinas fare-
mos, acima de tudo, uma troca de 
experiências com a comunidade”, 
comenta a aluna Tamilyn Ueno.

 50 anos
 Desde a primeira Opera-
ção Rondon, o Projeto já reali-
zou 151 ações em 844 municí-
pios, com a participação de mais 
de 20 mil rondonistas, 291 insti-
tuições de ensino, beneficiando 
mais de dois milhões de pessoas.
 Uma Operação do Projeto 
Rondon segue várias etapas. O pla-
nejamento realizado se inicia com 
a definição da região e dos estados 
onde será realizada. Assim, é feito 
um levantamento dos municípios de 
interesse da área (baixo IDH, tama-
nho do município, etc.) e detalha-
mento das necessidades logísticas.
 Os municípios selecionados 
recebem a visita de um integrante 
do projeto, para informar à prefei-
tura e às lideranças locais sobre as 
possibilidades e as limitações do 
trabalho dos rondonistas, verificar 
se os conjuntos de ações selecio-
nadas para a operação respondem 

às principais necessidades do mu-
nicípio e carências da população e 
apresentar a contrapartida solicitada 
aos municípios. Nesta fase, a prefei-
tura confirma seu interesse em ade-
rir e participar do Projeto Rondon.
 Neste segundo momento é 
feito o convite às instituições de En-
sino Superior. A equipe é composta 
por dois professores e oito alunos. 
Cada equipe deve ser multidiscipli-
nar, de forma a possibilitar a reali-
zação das diversas ações previstas.
 A Operação dura cerca de 
15 dias, sendo os dois primeiros 
destinados à concentração, ambien-
tação, abertura e ao deslocamen-
to dos rondonistas aos municípios 
e o último, para o encerramento 
e retorno às cidades de origem.

 O futuro
 Por tratar-se de um proje-
to de integração social, a missão 
do Rondon vai além dos dias das 
operações. A ideia é que as ativida-
des aplicadas pelos alunos perma-
neçam. Para isso, é fundamental a 
presença de agentes multiplicado-
res dos municípios, como profes-
sores e profissionais de saúde. O 
engajamento das prefeituras como 
parceria do Projeto também é um 
diferencial nos resultados obtidos.
 O desafio atual é manter 
aceso nos rondonistas o engajamen-
to para levar expectativa, esperança 
e orientação, principalmente, aos 
jovens mais carentes, que termina-
ram o segundo grau e não vislum-
bram uma carreira, uma profissão. 
Sem emprego, sem oportunidade 
na cidade onde nasceu, esse jovem 
não tem pretensão aparente de se-
guir adiante. Eles vivem o dia a dia.
 Cabe aos rondonistas mos-
trar um Brasil maior, levar calor 
humano, trocar experiência, dar 
exemplo, e principalmente, incenti-
var o crescimento desses jovens por 
meio da educação e conhecimento. 
Incentivá-los a ponto de torná-los, 
quem sabe, futuros “rondonistas”.
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Ministro da Defesa passa a integrar 
Conselho de Ministros da CAMEX

Foto:  M
D
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 Foi criado no dia 25 de ju-
lho, o Grupo de Trabalho de Defesa 
(GT Defesa) para discutir o ingres-
so do Ministério da Defesa na Câ-
mara de Comércio Exterior (Ca-
mex), da Presidência da República. 
O GT Defesa irá discutir as contri-
buições da Pasta para o segmento.
 A CAMEX também deu anu-
ência para a inclusão do ministro da 
Defesa no Conselho de Ministros do 
órgão. A medida é importante para 
estimular a exportação de produtos 
de defesa, considerada fundamental 
para equilibrar a balança comercial, 
geração de emprego e renda no País.
 “A participação do Minis-
tério da Defesa na Camex é muito 
importante, primeiro, para as expor-
tações da indústria de defesa do Bra-
sil e, segundo, para que possamos 
participar das políticas que dizem 
respeito à questão da regulação, do 
crédito e da catalogação, além de in-
formações sobre a balança comer-
cial", explicou o Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, após o encontro.
 O secretário de Produtos de 
Defesa do Ministério da Defesa, Flá-
vio Basilio, acredita que a criação de 
um grupo específico para tratar temas 
de Defesa dentro da Camex deverá es-
timular a indústria nacional. “Existem 
várias formas de a defesa contribuir 
para as exportações brasileiras, mas, 
para isso, precisamos de instrumentos 
de financiamentos, de garantias, além 
de uma politica comercial mais foca-
da. Essa inserção da Defesa na Camex 
altera esse cenário e permite que ins-
trumentos de Estado e mais robustos 
possam ser desenvolvidos”, afirmou.
 A Camex tem por objetivo a 
formulação, a adoção, a implemen-

tação e a coordenação de políticas 
e de atividades relativas ao comér-
cio exterior de bens e serviços, com 
vistas a promover o comércio ex-
terior, os investimentos e a com-
petitividade internacional do País.
 Atualmente, integram a Câ-
mara o ministro da Casa Civil da 
Presidência da República, a quem 
cabe a presidência do Conselho; os 
ministros das Relações Exteriores; da 
Fazenda; da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento; da Indústria, Comér-
cio Exterior e Serviços; do Planeja-
mento, Desenvolvimento e Gestão; e 
o secretário-executivo da Secretaria 
do Programa de Parcerias de Investi-
mentos da Presidência da República.
  Apesar de o Brasil ter uma 
Base Industrial que representa 3,7% 
do Produto Interno Bruto (PIB) e que 
tem alto índice de exportação, o Mi-
nistério da Defesa, até o momento, não 
integra a Câmara de Comércio Exte-
rior, não participando, assim, do pro-
cesso decisório relacionado a exporta-
ção, importação e de financiamentos 
e garantias para essa exportação.
  A inserção da Defesa na Ca-
mex beneficiará, não só as exporta-
ções da indústria de defesa, mas as 
exportações de produtos nacionais 
como um todo, principalmente em 
mecanismos compensatórios comuns 
em transações de exportação/impor-
tação e transferência de tecnologia.
  Também estão sendo discu-
tidas questões relacionadas a base de 
dados. Deverá ser elaborada uma base 
de dados que integre a nomenclatura 
comum do Mercosul, o que possibi-
litará que as indústrias brasileiras de 
defesa sejam fornecedoras para vá-
rios países que utilizam esse sistema.

Indústrias de Defesa contarão com acesso 
ao Fundo Desenvolvimento do Nordeste
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(MD ASCOM/ FM)

 A partir de agora, indústrias 
de defesa que quiserem se instalar 
na região Nordeste do País poderão 
contar com financiamento do Fun-
do de Desenvolvimento do Nor-
deste (FDNE) operacionalizado 
por bancos da região e gerenciado 
pela Sudene (Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste).
 A novidade foi anunciada 
no dia 27 de julho, após participa-
ção do Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, na 21ª Reunião do Con-
selho Deliberativo da SUDENE, 
que contou ainda com as presenças 
do ministro da Integração Nacio-
nal, Helder Barbalho, e do secretá-
rio de Produtos de Defesa do Mi-
nistério da Defesa, Flávio Basilio.
 “Isso significa tecnologia, 
inovação, empregos e impostos, que 
é tudo o que a gente precisa para ala-
vancar o desenvolvimento na região 
Nordeste”, comemorou o ministro 
Raul Jungmann. “A Base Industrial 
de Defesa responde por quase 4% 
do PIB brasileiro, tem faturamento 
de mais de R$ 200 bilhões, empre-
ga diretamente 60 mil pessoas e in-
diretamente 240 mil”, completou. 
 As tratativas entre o Mi-
nistério da Defesa, o Ministério 
da Integração e a Sudene no sen-
tido de conseguir esse incentivo 
para o setor foram iniciadas no fi-
nal do ano passado e atendem a 
uma necessidade de descentrali-
zação das indústrias de defesa no 

país, atualmente muito concentra-
das nas regiões Sul e no Sudeste.
 O ministro Jungmann expli-
cou que as necessidades da Defesa 
Nacional estão cada vez mais vol-
tadas para o Norte e o Nordeste por 
causa, principalmente, do desafio de 
coibir ilícitos na região de fronteira.
 Desta forma, cresce a 
demanda por equipamentos e 
serviços de manutenção fei-
tos pelas indústrias de defesa.
 “Além do desafio estraté-
gico, a descentralização de nos-
sas indústrias e essa indução para 
Norte e Nordeste que estamos 
promovendo vai gerar emprego, 
renda e desenvolvimento tecno-
lógico para essas regiões”, es-
clareceu o Ministro da Defesa.
 Outro fator importante a 
ser levado em consideração nes-
se esforço da Defesa em instalar 
indústrias nas duas regiões está 
relacionado à questão da expor-
tação, tendo em vista que o es-
coamento de toda a produção na-
cional é feito por vias aquáticas.
 “A indústria de defesa 
não produz somente para o pú-
blico interno, ela precisa exportar 
e, neste sentido, a região Nordes-
te apresenta excelentes condições 
de logística, com portos e com a 
possibilidade de associar os mo-
dais naval, aéreo e terrestre”, ex-
plicou o secretário Flávio Basilio.

(MD ASCOM/ FM)

Outro fator importante nesse esforço da Defesa em instalar indústrias nas duas regiões 
está relacionado à questão da exportação
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General de Exército Mauro Cesar Lourena Cid
participa na ESG da solenidade de diplomação
do Curso Superior de Inteligência Estratégica

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) realizou, no dia 20 de ju-
lho, a solenidade de encerramento 
e diplomação do Curso Superior 
de Inteligência Estratégica (CSIE) 
de 2017. O evento foi aberto pelo 
Chefe do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército, General 
de Exército Mauro Cesar Lourena 
Cid, que compôs a mesa de honra 
acompanhado do Comandante da 
ESG, General de Exército Décio 
Luís Schons, do Subcomandante 
e Chefe do Departamento de Es-
tudos da Escola, Vice-Almirante 
Carlos Frederico Carneiro Pri-
mo, e do Diretor do CSIE, Coro-
nel Adalberto de Oliveira Franco. 
 Na sequência, o orador da 

Turma "Inteligência Integrada", 
Especialista em Regulação Nauber 
Nunes do Nascimento, discursou 
em nome dos formandos, seguindo-
-se a entrega dos diplomas pelos 
integrantes da Mesa de Honra, dos 
distintivos pelas madrinhas e padri-
nhos e das palavras do Coronel Avia-
dor Rodrigo Gibin Duarte, estagiá-
rio de maior precedência do Curso.
 Ao término, o Comandante 
da ESG inaugurou, com o Coronel 
Gibin, a placa que registra a pas-
sagem pela Escola dos concluden-
tes da Turma e, ao dirigir-se aos 
formandos, parabenizou-os pela 
diplomação, afirmando que o es-
forço conjunto despendido resultou 
na conquista do objetivo o curso.

Foto: E
S
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Almirante de Esquadra Leonardo Puntel 
participa na ESG da solenidade de diplomação
do Curso de Logística e Mobilização Nacional 

 No dia 14 de julho, ocor-
reu, na Escola Superior de Guer-
ra (ESG), a solenidade de en-
cerramento e diplomação do 
Curso de Logística e Mobiliza-
ção Nacional (CLMN) de 2017.
 Comporam a Mesa de Honra 
o Chefe de Logística e Mobilização 
do Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas (EMCFA) Almirante-
-de-Esquadra Leonardo Puntel, 
representando o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante-de-Esquadra Ademir 
Sobrinho, o Comandante da ESG, 
General de Exército Décio Luís 
Schons, o Subcomandante e Chefe 
do Departamento de Estudos, Vice-
-Almirante Carlos Frederico Car-
neiro Primo, e o Diretor do CLMN 
e Assistente Militar da Aeronáuti-
ca na ESG, Brigadeiro Intenden-
te José Jorge de Medeiros Garcia.
 O orador da Turma "LA-
-FAYETTE CÔRTES", Delegado 

Júlio César Baida Filho, discursou 
em nome dos trinta formandos, se-
guindo-se a entrega dos diplomas 
pelos integrantes da Mesa de Honra 
e dos distintivos pelas madrinhas e 
padrinhos. Na sequência, o Tenen-
te-Coronel da Aeronáutica Jorge 
Peixoto Júnior fez uso da palavra e, 
junto com o senhor La Fayete Cortes 
Neto, realizou o descerramento da 
placa que registra a passagem pela 
Escola dos concludentes de 2017.
 Ao dirigir-se aos forman-
dos, o General Schons parabenizou-
-os pelo esforço despendido princi-
palmente nas semanas presenciais, 
destacou a diversidade de áreas de 
conhecimento dos estagiários que 
compõem a turma e relembrou a 
importante missão de subsidiarem 
suas organizações, com conheci-
mentos adquiridos na Escola por 
meio dos estudos, debates, viagens 
e visitas realizadas durante o Curso.

Foto: E
S

G

(ESG ASCOM/ FM)
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Instrutores da Escola Superior de Guerra ministram palestra em Porto Alegre
para participantes do CEPE/CEPEG da ADESG RS

Foto: AD
ESG

 R
S

(ADESG RS/ FM)

 De 12 a 13 de julho, du-
rante o Período Básico do CEPE/
CEPEG de Porto Alegre, os instru-
tores da Escola Superior de Guerra 
(ESG) vieram ministrar as maté-
rias que constituem essa fase no 
CEPE/CEPEG/16 de Porto Alegre.
 O Cel Res José Teixei-
ra Louzada ministrou a palestra 
Teoria do Poder. A Profª Maria 
Leonor da Silva Teixeira apresen-
tou Os Fundamentos Axiológi-
cos da ESG, Moral e Ética e As 
Expressões do Poder Nacional.
 O Prof. Antônio Carlos 
Alonso Del Negro discorreu sobre 
Objetivos Nacionais e Política Na-

cional e Estratégia Nacional; o Eng. 
Cel Res Heleno Moreira falou sobre 
Desenvolvimento Nacional e Segu-
rança Nacional e Defesa Nacional 
e o Cel Res Juaris Weiss Gonçal-
ves ministrou o Método de Plane-
jamento Estratégico da ESG (Base 
Teórica, Estrutura e Aplicação).
 Todos os palestrantes, pela 
experiência adquirida através dos 
anos, souberam transmitir o conteú-
do teórico das palestras, que foram 
também atualizadas, com a utiliza-
ção de exemplos conjunturais com 
o intuito de facilitar a compreen-
são dos temas expostos aos alunos.

Profª Leonor Teixeira

Cel Juaris W. Gonçalves

Professor Del Negro

Cel Heleno Moreira

Saiba mais sobre a ADESG em nossos sites:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Comissão Executiva da ADESG/RS e participante do 53° CEPEG de Porto Alegre 
visitam o Comando Militar do Sul

(ADESG RS/ FM)

 Os alunos do 53º CEPEG 
de Porto Alegre, em 19 de julho, 
visitaram o Comando Militar do 
Sul, juntamente com a Comissão 
Executiva da ADESG/RS. A co-
mitiva contou com a presença do 
Delegado, Dr. Everton Marc, do Vi-
ce-Delegado e Diretor do CEPEG, 
Cel R/1 Rogério Petry de Abreu, 
e de adesguianos convidados.
 O Cmt do CMS, General 
Ex Edson Leal Pujol recepcionou 
a comitiva no saguão de entrada 
do Quartel General onde deu as 
boas-vindas a todos. A seguir os 
alunos visitaram o Centro de Coor-
denação de Operações do CMS 
tiveram uma palestra com o Sub-
chefe do Centro de Coordenação 
de Operações do CMS, Coronel 
Jacintho Maia Neto, “A Estratégia 
Nacional de Defesa e as atribui-
ções do Comando Militar do Sul”.

 O General Pujol também 
fez uso da palavra para enfatizar 
as atribuições do CMS e a impor-
tância estratégica dessa grande or-
ganização do Exército Brasileiro. 
Também falou sobre as questões 
que envolvem o emprego das tro-
pas quando convocadas em GLO.
 A seguir, o Aluno Dr. Renan 
Lisboa fez os agradecimentos regu-
lamentares em nome da ADESG/RS 
e da Faculdade Luterana São Marcos 
ao General Edson Pujol pela visita 
proporcionada e aos conhecimentos 
transmitidos, de muita valia para o 
entendimento da Aplicação do Po-
der Nacional na Expressão Militar.
 Após a visita e palestras, a 
comitiva da ADESG/RS almoçou 
nas dependências do Hotel de Trân-
sito do CMS, ocasião em que fo-
ram reiterados os agradecimentos.

Comitiva da ADESG/RS que visitou o CMS

Cel Jacintho

Participantes do CEPE/CEPEG visitam
unidade do Grupo Gerdau em Charqueadas

(ADESG RS/ FM)

 No dia 05 de julho, os alu-
nos do CEPE/CEPEG fizeram uma 
visita de estudos a aciaria do Grupo 
Gerdau em Charqueadas, ocasião 
em que conheceram as caracterís-
ticas, potencialidades e projetos 
futuros da Aços Especiais Piratini.
 A comitiva contou com a 
presença do Vice-Delegado e Dire-
tor do Curso, Cel Res EB Rogério 
Petry de Abreu, e da Diretora-Ad-
junta Tenente Cel Adeilza Assis 
Costa, e foi recepcionada pelo Eng. 
Sandro da Silva Machado, Gerente 
Executivo de Charqueadas, Eng. 
Leonardo Bitencourt da Silva e pe-
los Controladores de Segurança, 

Josué Marcos Cardoso Nascimen-
to, Rodrigo Rebelo Tatsch, Ederson 
Vieira Mendes e Márcio de Souza 
Soares. A delegação teve a oportuni-
dade, depois das explanações no au-
ditório da empresa, de percorrer as 
instalações do complexo industrial 
e ver de perto a produção e qualida-
de do aço ali produzido, bem como 
os controles de qualidade realiza-
dos nos laboratórios especializados.
 Durante o evento foram 
ofertados diplomas de agradecimen-
to aos gerentes que acompanharam 
a visita da delegação da ADESG/RS 
e ao Grupo Gerdau pela acolhida.

Foto: AD
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CFN recebe Comandante da Marinha 
no Complexo Naval da Ilha do Governador

 O dia 23 de junho foi mar-
cado pela realização de diversos 
eventos para o Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN), como a cerimônia de 
formatura de Sargentos Fuzileiros 
Navais; a apresentação dos novos 
Carros Lagarta Anfíbios (CLAnf) 
adquiridos pela Marinha do Bra-
sil; e o desfile da Unidade Anfíbia 
(UAnf), no Comando da Divisão An-
fíbia (ComDivAnf). O evento con-
tou com a presença do Comandan-
te da Marinha, do Comandante de 
Operações Navais, do Diretor-Geral 
de Navegação, do Comandante-Ge-
ral do CFN, além de antigos coman-
dantes-gerais e demais autoridades.
 Na parte da manhã, no Cen-
tro de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo (CIASC), aconteceu a 

cerimônia de formatura de 385 mili-
tares no Curso Especial de Habilita-
ção para Promoção a Sargento e de 
36 militares no Curso de Formação 
de Sargentos Músicos Fuzileiros 
Navais. No evento, o Comandante 
da Marinha agraciou, com a meda-
lha “Sargento Francisco Borges de 
Souza”, o Sargento Diogo Barros 
de Castro, por ter concluído em pri-
meiro lugar o Curso de Habilitação 
para Promoção a Sargento 2017. Ao 
final da cerimônia, foram apresenta-
dos os dois novos CLAnf, que che-
garam ao Brasil no final de maio.
 À tarde, foi realizado um 
desfile de UAnf no ComDivAnf, 
com o objetivo de apresentar a 
tropa e os veículos operativos do 
CFN ao Comandante da Marinha.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

CM agraciou o primeiro colocado no Curso de Habilitação para Promoção a Sargento

 No dia 14 de junho, o Co-
mandante da Marinha do Brasil, Al-
mirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, acompanhado 
do Comandante do 1º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Cláudio Portugal 
de Viveiros e do Chefe do Gabinete 
do Comandante da Marinha, Vice-
-Almirante José Augusto Vieira da 
Cunha de Menezes, visitaram a Es-

tação Radiogoniométrica da Mari-
nha em Campos Novos (ERMCN).
 Na ocasião, o Comandante 
da Marinha conheceu as instalações 
operativas da ERMCN, onde são re-
alizadas as atividades de radiogonio-
metria: monitoragem, interceptação 
e radiolocalização de fontes emis-
soras em HF, além das atividades 
administrativas desta organização.

Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra
Leal Ferreira, visita a ERMCN

(CCSM/ FM)

Foto: C
C

SM

Da esq. para a dir.: Vice-Almirante Viveiros, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, 
Capitão de Corveta Babinsck e Vice-Almirante Cunha

Foto: C
C
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DASM promove 12º Festival Âncora Social
com a presença do Comandante de Marinha

 A Diretoria de Assistência 
Social da Marinha (DASM), com 
patrocínio da Associação Abrigo do 
Marinheiro, promoveu a 12ª edição 
do Festival Âncora Social, no dia 
24 de junho, no Rio de Janeiro (RJ). 
Com um público aproximado de 3,5 
mil pessoas, o evento reuniu diver-
sas ações sociais, como prestação 

de serviços, orientações, preven-
ções, promoção à saúde e entreteni-
mento para militares e dependentes.
 Estiveram presentes, o Co-
mandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, e a esposa, Christiani Pris-
co Leal Ferreira, que é a Diretora Na-
cional das Voluntárias Cisne Branco.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira em meio às autoridades
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Centro de Intendência da Marinha em Natal 
recebe Prêmio Excelência em Gestão

Comando do 2º Distrito Naval recebe prêmio
especial por Excelência em Gestão

 Durante o VI Simpósio de 
Práticas de Gestão, organizado pela 
Diretoria de Administração da Ma-
rinha, em 26 de junho, o Centro de 
Intendência da Marinha em Natal 
(CeIMNa), recebeu o prêmio Ex-
celência em Gestão, que distingue 
as Organizações Militares que pra-
ticaram e comprovaram um alto 

 A Marinha do Brasil reali-
zou, no dia 26 de junho, a entrega 
do Prêmio Netuno 2017. O even-
to ocorreu durante a realização do 
VI Simpósio de Práticas de Ges-
tão, que aconteceu no Museu do 
Amanhã, no Rio de Janeiro (RJ).
 Na ocasião, o Comandante 
do 2º Distrito Naval, Vice-Almi-
rante Almir Garnier Santos, e o Co-
mandante da Base Naval de Aratu, 
Capitão de Mar e Guerra Marcus 
Vinícius de Castro Loureiro, rece-
beram do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, os prêmios 
nas categorias Especial e Excelên-
cia em Gestão, respectivamente.
 O Comando do 2º Distrito 
Naval concorreu ao prêmio com 
um “case” especial, que envolveu 
a aplicação das ferramentas de ges-

grau de desempenho institucional, 
com qualidade em gestão, a partir 
do resultado da validação da gestão 
realizada por ocasião das Inspeções 
Administrativo-Militares e com 
base nas boas práticas das Organi-
zações Militares. A entrega do Prê-
mio foi realizada pelo Comandante 
da Marinha ao Diretor do CeIMNa.

tão de risco operacional durante a 
operação MINEX/DEPORTEX-LE 
2016, situação em que a complexi-
dade de variadas atividades simultâ-
neas, envolvendo diversas organiza-
ções Militares da Marinha do Brasil, 
apontava para a necessidade de um 
instrumento que pudesse reduzir os 
acidentes e minimizar os proble-
mas capazes de afetar o sucesso da 
operação. No caso, a aplicação do 
gerenciamento de risco resultou na 
identificação antecipada dos proble-
mas, sem a ocorrência de acidentes. 
 O Prêmio Especial deste ano 
distinguiu as OM que apresentaram 
excelência na aplicação da Gestão de 
Riscos, em caráter inovador; e o Prê-
mio Excelência em Gestão reconhe-
ceu aquelas que se destacaram pela 
excelência na gestão, trazendo bene-
fícios ao bem-estar organizacional.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Diretor do CeIMNa recebe o Prêmio das mãos do Comandante da Marinha
O Com2ºDN foi premiado na Categoria Especial

Autoridades envolvidas no Simpósio

Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Com9ºDN recebe visita do Comandante da Marinha
Almirante de Esquadra Eduardo Leal Ferreira

 O Comando do 9º Distri-
to Naval (Com9ºDN) recebeu, nos 
dias 10 e 11 de julho, a visita do 
Comandante da Marinha (CM), 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira. Na ocasião, 
o CM visitou, também, Organi-
zações Militares subordinadas ao 
Com9ºDN, e assistiu a uma palestra 
proferida pelo Vice-Almirante Luís 
Antônio Rodrigues Hecht, sobre 
as atividades desenvolvidas pela 
Marinha na Amazônia Ocidental.
 Durante entrevista para a 
Rádio Marinha, o Almirante de Es-
quadra Leal Ferreira destacou a im-

portância da visita. “É com enorme 
satisfação que eu venho a Manaus 
visitar as Organizações Militares do 
9º Distrito Naval e ter a oportuni-
dade de ver as atividades desenvol-
vidas pela Marinha nessa região tão 
importante para o Brasil”, afirmou.
 Na visita, o Comandante 
da Marinha presidiu as cerimô-
nias de imposição da Ordem do 
Mérito Naval, ao Navio-Patrulha 
Fluvial (NPaFlu) Raposo Tavares, 
e da Medalha do Mérito Taman-
daré, ao NPaFlu Pedro Teixei-
ra, ocorridas no dia 10 de julho.

Foto: C
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Foto oficial da visita do Comandante da Marinha

NPaFlu Raposo Tavares recebendo a Ordem do Mérito Naval

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas realiza 
Primeira Reunião de Estados-Maiores México e Brasil

Foto:  D
ivulgação EM
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(MD ASCOM/ FM)

 A I Reunião de Estados-
-Maiores Brasil-México, realiza-
da de 18 a 20 de julho, na capital 
mexicana, marcou o registro de 
doze entendimentos entre as estru-
turas de Defesa dos dois países. Os 
doze entendimentos registrados em 
ata foram sobre os temas: Controle 
de Fronteiras; Defesa Cibernética; 
Apoio em Emergências; Catalo-
gação; Participação do México na 
Força-Tarefa Marítima da UNIFIL 
(Líbano); Educação Militar e Naval; 
Comando e Controle, dentre outros.
 A reunião bilateral contou 
com palestras dos dois países, de 
discussões acerca do protocolo dos 
próximos encontros e dos entendi-
mentos previamente encaminhados 
pelas partes, além de visitas insti-
tucionais a autoridades brasileiras e 
estrangeiras, e de visitas a instala-
ções da Secretaria de Defesa Nacio-
nal (SEDENA) e da Secretaria de 
Marinha (SEMAR). A reunião entre 
os estados-maiores abre uma nova 
janela de oportunidades nas rela-
ções bilaterais entre os dois países.
 O chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas (CE-
MCFA), do Ministério da Defesa 

(MD), Almirante Ademir Sobri-
nho, ministrou a palestra “O mar-
co legal para o emprego de Forças 
Armadas em Segurança Pública 
e Antiterrorismo”. O assunto "A 
experiência marítima brasileira 
na UNIFIL” foi apresentado pelo 
capitão-de-Fragata, Ricardo Ba-
rillho Cruz, da Chefia de Opera-
ções Conjuntas (CHOC) do MD.
 A contraparte mexicana 
abordou o tema “Problemas e Con-
trole de Fronteiras no Norte e no 
Sul do México”, a cargo SEDENA 
e da SEMAR, respectivamente.
 A comitiva brasileira pode 
visitar ao Centro de Comando e 
Controle e a Unidade de Inteli-
gência Naval, da SEMAR; e a 
Força de Apoio em Caso de De-
sastres (FACD), da SEDENA, que 
preparou uma demonstração de 
“Apronto Operacional” (os meios 
da Defesa do México para em-
prego das suas Forças Armadas).
 Participaram dessa primeira 
reunião o CEMCFA do Brasil e a SE-
DENA, que é integrada pelo Exérci-
to e pela Força Aérea; e a SEMAR, 
dos Estados Unidos Mexicanos.
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Comandante da Marinha participa da despedida 
do  Navio Escola Brasil que segue para 

XXXI Viagem de Instrução de Guardas-Marinha

Comandante da Marinha Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira visita 

o Centro de Guerra Eletrônico da Marinha

 No dia 18 de julho, o Navio-
-Escola (NE) Brasil atracado na 
Base Naval do Rio de Janeiro, reali-
zou a Cerimônia Militar de despedi-
da para a XXXI Viagem de Instrução 
de Guardas-Marinha (VIGM), que 
contou com a presença do Coman-
dante da Marinha, Almirante de Es-
quadra Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira e de membros do Almirantado.
 Em pronunciamento, o Co-
mandante da Marinha ressaltou a 
importância da Viagem de Instrução 
como complemento indispensável 
ao aprendizado acadêmico na Esco-
la Naval: “esta viagem faz parte da 
fiel crença da Marinha na prática do 
embarque e no desenvolvimento do 
espírito marinheiro como elemen-
tos essenciais para a formação dos 
futuros Oficiais”, destacou o Al-
mirante de Esquadra Leal Ferreira.
 Esse ano, 186 Guardas-Ma-
rinha participarão da Viagem de 
Instrução, que enfatiza a experiên-
cia prática na formação dos futuros 
Oficiais da Marinha, a fim de apri-
morar a formação profissional, além 
de representar o país nos diversos 

 O Centro de Guerra Eletrô-
nica da Marinha (CGEM) recebeu, 
no dia 18 de julho, o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, acompanhado pelo Comandante 
de Operações Navais, Almirante 
de Esquadra Sergio Roberto Fer-
nandes dos Santos, pelo Chefe do 
Gabinete do Comandante da Ma-
rinha, Vice-Almirante José Augus-
to Vieira da Cunha de Menezes 
e pelo Subchefe de Inteligência 
Operacional do Comando de Ope-
rações Navais, Contra-Almirante 
Oscar Moreira da Silva Filho.
 Após assistirem uma apre-
sentação sobre a Guerra Eletrôni-
ca na Marinha do Brasil, proferida 
pelo Diretor do Centro de Guerra 
Eletrônica da Marinha, Capitão 

portos a serem visitados, promo-
vendo o estreitamento dos laços 
de amizade com as nações amigas.
 A VIGM da Turma “Al-
mirante Carvalhal” acontecerá no 
período de 23 de julho a 17 de de-
zembro e visitará diversos portos 
em 10 países, entre eles: Salvador 
e Fortaleza (Brasil), Las Palmas 
e Barcelona (Espanha), Toulon e 
Le Havre (França), Pireu (Gré-
cia), Civitavecchia (Itália), Lisboa 
(Portugal), Londres (Inglaterra), 
Oslo (Noruega), Curaçau e Ams-
terdã (Holanda), Nova Iorque e 
Jacksonville (Estados Unidos da 
América) e Cartagena (Colômbia).
 Vale ressaltar que a tripula-
ção do navio conta com cerca de 450 
pessoas, entre eles, militares, servi-
dores civis, convidados do Exército 
Brasileiro, da Força Aérea Brasilei-
ra, da Marinha Mercante Nacional 
e das Marinhas amigas dos seguin-
tes países: Alemanha, Argentina, 
Bolívia, Chile, EUA, França, Mé-
xico, Moçambique, Namíbia, Pa-
raguai, Peru, Portugal, Reino Uni-
do, Senegal, Uruguai e Venezuela.

de Mar Guerra Marcelo Alcides 
Albuquerque da Costa, que des-
tacou as atividades desenvolvidas 
pelo CGEM, o Comandante da 
Marinha e sua comitiva percorre-
ram as instalações do Centro de 
Guerra Eletrônica da Marinha.
 Guiada pelo Diretor do 
CGEM, a principal parte da visita 
ocorreu no Departamento de Opera-
ções, onde foi apresentado o trabalho 
desenvolvido pelo Centro em apoio 
à guerra eletrônica nos meios navais, 
aeronavais e de fuzileiros navais.
 Na assinatura do Livro do 
Estabelecimento, o Comandante da 
Marinha retratou a importância da 
guerra eletrônica, no cenário militar 
atual, por meio da seguinte frase: “Vo-
cês são o futuro! Construam-no!”.
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Comandante da Marinha durante pronunciamento na cerimônia

Da esq. para dir., o Contra-Almirante Oscar, o Vice-Almirante Cunha, o Almirante de Esquadra 
Fernandes, o Capitão de Mar e Guerra Albuquerque, ao lado do Comandante da Marinha, 

seguidos pelo Capitão de Corveta Paim e do Capitão de Corveta Alessandro Santos, 
durante a visita às instalações do CGEM

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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 O Comando da 3ª Região 
Militar (3ª RM), “Região Dom Dio-
go de Souza”, comemorou, no dia 
11 de julho, seu 98º aniversário de 
criação. O Evento contou com a 
participação do Comandante Mi-
litar do Sul, General de Exército 
Leal Pujol, do Comandante da 3ª 
RM, General de Divisão Valério 
Stumpf Trindade, do Secretário 
Estadual de Agricultura, Pecuá-
ria e Irrigação, Ernani Polo, Ofi-
ciais Generais da Reserva e ativa 
e antigos comandantes da região.
 Personalidades locais fo-
ram agraciadas com o “Diploma 
de Amigo da 3ª Região Militar” 
por relevantes serviços prestados à 
Região Militar e ao Exército Bra-
sileiro, bem como, foi agraciado o 
Sr Ricardo Moojen Nácul, Diretor 
Executivo do Anglo Vestibulares 
(RS) e um dos maiores colecio-
nadores de artigos militares do 

século XX, com a medalha co-
memorativa do Sesquicentenário 
do Conflito da Tríplice Aliança, o 
maior conflito armado internacio-
nal ocorrido na América do Sul.
 Finalizando as atividades 
foi realizada a reinauguração oficial 
do prédio histórico, que foi a antiga 
sede do Quartel General, no terreno 
desapropriado à Estância de Dornel-
les, em 1773, ano em que Porto Ale-
gre se tornou a capital da capitania. 
O edifício tem estilo eclético, com 
enorme valor arquitetônico e foi um 
marco da participação do Exército 
na evolução da capital gaúcha, há 
mais de cem anos. Com notável qua-
lidade estética, plena de simbolismo 
e paredes que sustentam persona-
lidades como Caxias, patrono do 
Exército e Deodoro da Fonseca, que 
proclamou a república, onde escre-
veram páginas da história da pátria.

Comando da 3ª Região Militar comemora 
aniversário e reinaugura prédio histórico

(CCOMSEX/ FM)
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 Foi realizada, no dia 13 de 
julho, na Escola de Aperfeiçoamen-
to de Oficiais (EsAO), a palestra pro-
ferida pelo Chefe do Estado-Maior 
do Exército (EME), General de 
Exército Fernando Azevedo e Silva, 
sobre mensagens do Comandante 
do Exército e apresentação do EME.
 Participaram da atividade: 
Gen Ex Fernando Azevedo e Silva, 
Gen Ex Mauro Cesar Lourena Cid, 
Gen Div Marcio Roland Heise, Gen 
Div Fernando Jose Sant’Ana Soares 
e Silva, Gen Div Willian Georges 

Felippe Abrahão, Gen Div Mauro 
Sinott Lopes, Gen Div Guido Amin 
Naves, Gen Div André Luis Nova-
es Miranda, Gen Bda João Chalella 
Júnior, Gen Bda Arnaldo Alves da 
Costa Neto, Gen Bda Achilles Fur-
lan Neto (Comandante da EsAO), 
Gen Bda Eduardo Pazuello e Gen 
Bda Edson Diehl Ripoli. Além dis-
so, militares do Corpo Permanente, 
Instrutores e Capitães-Alunos da 
EsAO também estiveram presentes.

General de Exército, Fernando Azevedo e Silva,
profere palestra na EsAO

(CCOMSEX/ FM)
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 O Centro de Estudos Es-
tratégicos do Exército (CEEEx) 
celebrou o seu décimo quarto ani-
versário com a presença de anti-
gos integrantes. Na oportunidade, 
o Chefe do CEEEx, Cel Valério 
Luiz Lange,  fez a leitura do texto 
alusivo à data e apresentou as ati-
vidades realizadas pelo Centro.
 Os antigos integrantes pu-
deram compartilhar experiências e 

relembrar histórias vividas ao logo 
dos quatorze anos de existência. 
Criado pela Portaria nº 51/EME, 
de 14 de julho de 2003, o CEEEx 
tem prestado relevantes serviços 
ao Exército Brasileiro, oferecendo 
subsídios para o seu Planejamen-
to Estratégico e aproximando-o da 
Sociedade, através da sua interação 
constante  com o meio acadêmico

Centro de Estudos Estratégicos do Exército
comemora aniversário 

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 13 de julho, o 10º 
Grupo de Artilharia de Campa-
nha de Selva, realizou forma-
tura geral em comemoração ao 
75º aniversário de sua criação, 
transcorrido no dia 1º de julho.
 Na oportunidade, com a 
presença de autoridades civis e mi-
litares do estado de Roraima, foi 
realizada a apresentação do Selo 
Personalizado, confeccionado pela 
Casa da Moeda, por intermédio 
dos Correios, assim como a placa 
que materializou o Jubileu de Dia-
mante desta organização militar.
 Seguindo as tradições, fo-
ram entregues Diplomas de “Ami-
go do Grupo” a 30 personalidades 

civis e militares que mantém um 
laço de cooperação e sã camara-
dagem, contribuindo sobrema-
neira para o sucesso da Unidade.
 Ao final, foi realizada uma 
demonstração de Ocupação de Po-
sição de Artilharia por uma Bateria 
de Obuses de Selva, juntamente 
com a rápida montagem do Obu-
seiro M56 Oto Melara, pela guarni-
ção da peça. Sendo a demonstração 
finalizada com um tiro de salva.
 O evento contou com a pre-
sença do Comandante da 1ª Bri-
gada de Infantaria de Selva, Gen 
Bda Gustavo Henrique Dutra de 
Menezes e de autoridades civis e 
militares do estado de Roraima.

10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva
comemora 75º aniversário de sua criação

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 24 de julho, o Gen 
Bda Richard Fernandez Nunes, Co-
mandante da Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, profe-
riu, na ECEME, a Aula Inaugural 
do Curso Internacional de Estudos 
Estratégicos (CIEE/2017), desti-
nado a coronéis do Exército Brasi-
leiro e de Nações Amigas. O Co-
mandante da ECEME apresentou o 

histórico da Escola, sua estrutura e 
sua importância dentro do Sistema 
de Ensino do Exército Brasileiro.
 Participam do CIEE deste 
ano, oficiais oriundos dos Exér-
citos da Espanha, dos Estados 
Unidos da América, do Méxi-
co e do Paquistão, além de qua-
tro oficiais do Exército Brasileiro.

ECEME - Aula inaugural do Curso Internacional 
de Estudos Estratégicos 2017

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 28 de julho, o Co-
mando da 9ª Região Militar (9ª 
RM) realizou uma formatura em 
razão do Compromisso ao pri-
meiro posto dos oficiais recém-
-promovidos e em homenagem 
ao Dia do Quadro de Engenheiros 
Militares (QEM), comemorado em 
3 de agosto, em frente ao pavilhão 
desse Grande Comando Regional.
 Na ocasião, foram relem-
brados os feitos do Coronel Ricardo 
Franco de Almeida Serra, Patrono 
do QEM. Graduado engenheiro, 
cartógrafo, geógrafo, astrônomo, 
sociólogo e militar, o coronel cons-
tituiu o exemplo do soldado enge-

nheiro, sintetizando os valores da 
caserna com a competência técnica.
 O comandante da 9ª RM, 
General de Brigada Carlos Hen-
rique Teche, parabenizou a Se-
gundo-Tenente Silvia Sorensen e 
o Segundo-Tenente Raul Francis-
chini Boian, por serem engenhei-
ros químicos e representarem a 
categoria. Além disso, o General 
fez questão de desejar sucesso aos 
novos oficiais, o Segundo-Tenente 
Marco Túlio Condé de Oliveira e 
o Segundo-Tenente Francisco Fé-
lix da Silva, destacando a brilhan-
te carreira de ambos como pra-
ças e a importância do juramento.

Compromisso ao 1º Posto e Dia do Quadro 
de Engenheiros Militares

(CCOMSEX/ FM)
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 Em 19 e 20 de julho de 
2017, estiveram reunidos na cida-
de de Brasília-DF representantes 
do Centro de Estudos Estratégicos 
(CEEEx) e do Centro de Estudios e 
Investigaciones Militares (CESIM), 
cumprindo atividade prevista no 
âmbito do Grupo de Trabalho para 
Estudos Estratégicos estabelecido 
entre os Exércitos do Brasil e do 
Chile. Na reunião, foram realizadas 
apresentações e debates abordando 
os temas: O Brasil e o Exército Bra-
sileiro; O Chile e o Exército Chile-
no; O CEEEx – Missões/Atividades; 
O CESIM - Missões/Atividades; As 
Forças Armadas do Brasil na vigi-
lância de fronteiras e O cenário ge-

opolítico de Defesa nas Américas. 
 Nas tratativas decorrentes, 
acordou-se que ambos os Centros 
buscarão promover maior aproxima-
ção e interlocução para discussão de 
temas de interesse na área de Segu-
rança de Defesa regional. Para tanto 
foram elencadas atividades como: 
intercâmbio de conhecimentos rela-
tivos à sistemática de Planejamento 
Estratégico utilizada pelo Exército 
Brasileiro e pelo Exército do Chile; 
estudos sobre Gestão do Conheci-
mento, Poder Militar e Dissuasão, 
Educação e Valores Militares e Fi-
nanciamento para o Desenvolvi-
mento de Capacidades Militares.

Exércitos do Brasil e do Chile discutem 
geopolíticas de Defesa Regional

(CCOMSEX/ FM)
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 O Workshop Internacio-
nal de Proteção Integrada de Civis 
(Integrated Protection of Civilians 
– IPoC), promovido pelo Centro 
Conjunto de Operações de Paz do 
Brasil (CCOPAB), foi encerrado no 
dia 7 de julho. O evento, que acon-
teceu ao longo de cinco dias, na 
Escola Superior de Guerra (ESG), 
apresentou o trabalho de diversas 
agências das Nações Unidas (ONU) 
e de Organizações Não Governa-
mentais (ONG) Internacionais, bem 
como as experiências de militares 
na atuação em ambientes instáveis.
 A programação incluiu a 
realização de dois estudos de ca-
sos, orientados por facilitadores de 
aprendizagem que já atuaram como 
observadores militares de missões 
de paz da ONU; por militares es-
trangeiros oriundos de Centros 
de Operações de Paz de Nações 
Amigas; por pesquisadores inte-
grantes de Institutos de Relações 
Internacionais da Rede Brasileira 
de Pesquisa sobre Operações de 
Paz (REBRAPAZ); e por repre-
sentantes das Organizações Inter-
nacionais participantes do evento.

 Durante a atividade, o Co-
mandante do CCOPAB defendeu a 
importância do diálogo e da troca 
de experiências entre militares, po-
liciais e civis, o que possibilita uma 
melhor coordenação entre todos os 
componentes desse tipo de missão. 
Também foi ressaltado que o evento 
trouxe uma nova perspectiva para 
a formação do currículo do Cur-
so de Proteção de Civis de 2018.
 Cerca de 50 pessoas partici-
param de palestras de integrantes de 
organismos da ONU, como o Depar-
tamento de Operações de Manuten-
ção da Paz da ONU (DPKO – sigla 
em inglês) e o Alto-Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados 
(ACNUR) – sede Brasil; de antigos 
integrantes de Missões das Nações 
Unidas no Haiti (MINUSTAH), na 
República Democrática do Congo 
(MONUSCO) e no Sudão do Sul 
(UNMISSS); e com representan-
tes de diversas organizações inter-
nacionais, como a Médicos Sem 
Fronteiras – Brasil, o World Food 
Programme, a International Organi-
zation for Migration e a OXFAM.

CCOPAB promove na ESG Workshop Internacional 
de Proteção Integrada de Civis em missões de paz

(CCOMSEX/ FM)

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO 
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, visitou a feira 
aeronáutica F-Air Colômbia 2017 
em 16 de julho e assistiu à última 
das quatro demonstrações da Es-
quadrilha da Fumaça no evento.
 Durante a apresentação, o 
oficial-general dirigiu-se ao pú-
blico presente. “A todas as pes-
soas aqui presentes, em especial 
ao povo colombiano, muito obri-
gado pelo acolhimento”, disse.
 Após o pouso dos A-29 Su-
per Tucano, o Comandante para-
benizou a todos os integrantes da 
Esquadrilha pelo cumprimento da 
missão. “Foi um desafio muito gran-

de o que vocês tiveram aqui na Co-
lômbia, mas cumpriram plenamen-
te. Parabéns a todos!”, destacou.
 A F-Air é a maior feira ae-
ronáutica da Colômbia e reúne 
mais de 200 expositores que apre-
sentam as novidades nas áreas de 
tecnologia aeroespacial – satélites, 
drones, radares – apoio logístico, 
medicina aeroespacial, entre outras.
 Organizada pela Força Aé-
rea e Aviação Civil Colombianas, 
a feira teve também apresentações 
dos esquadrões acrobáticos da 
Força Aérea dos Estados Unidos e 
da própria Colômbia. Mais de 55 
mil pessoas passaram pela F-Air 
Colômbia 2017 em quatro dias.

Comandante da Aeronáutica visita 
a feira aeronáutica F-Air Colômbia 2017

(CECOMSAER/ FM)
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 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann se reuniu, no dia 26 de 
julho, com o Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, e Oficiais-
-Generais do Alto-Comando. “A 
minha vinda aqui foi para atualizá-
-los a respeito de questões que di-
zem respeito à Força Aérea Brasi-
leira, a exemplo de orçamento, do 
fortalecimento dos projetos estraté-
gicos da Força, além de saber como 
é que está o processo de moderni-
zação e a racionalização de toda 
a sua infraestrutura. Então, dessa 
troca de informações, nós vamos 
mantendo uma relação sinérgica, 
em que multiplicamos esforços e 
continuamos num rumo comum, 
que é a defesa do Brasil e da sua 
soberania”, afirmou o Ministro.
 Jungmann falou, também, 
sobre as perspectivas no campo da 
Defesa no que diz respeito à atua-

ção da FAB. “Nós temos o SGDC, 
nosso satélite que está entrando em 
funcionamento, e vamos ter a conti-
nuidade da Operação Ostium, que já 
é um sucesso por parte da Força Aé-
rea e tem se revelado extremamente 
eficaz no sentido de coibir o tráfi-
co de drogas e de armas”, pontuou.
 Ainda segundo o Ministro, 
a continuidade e a consolidação 
do processo de racionalização das 
infraestruturas e de toda a logísti-
ca e governança da FAB são fun-
damentais para a elevação da sua 
eficiência e capacidade de atender 
às necessidades colocadas pelo 
País. “A Força Aérea tem um pa-
pel crucial de defesa do Brasil, mas 
tem também um enorme papel em 
termos de desenvolvimento de tec-
nologia, de inovação e, obviamen-
te, de apoio à sociedade e ao povo 
brasileiro”, concluiu o Ministro.

Ministro da Defesa Raul Jungmann participa 
de reunião de Alto-Comando da Aeronáutica

(CECOMSAER/ FM)
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Academia da Força Aérea realiza cerimônia de entrega de espadins a 181 novos cadetes
com a presença do Ministro da Defesa e do Comandante da Aeronáutica
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 A entrega de espadins aos 
cadetes da Academia da Força Aé-
rea (AFA), em Pirassununga (SP), 
traz de volta à memória toda a pre-
paração e sacrifícios para chegar até 
este momento. Esses jovens sabem 
que muito ainda há de vir, mas a 
cerimônia, em 07 de julho, já é o 
primeiro passo de uma conquista 
muito esperada. O evento, que ofi-
cializa a conclusão do período de 
adaptação à vida militar, contou 
com a presença do Ministro da De-
fesa, Raul Jungmann, o Comandan-
te da Aeronáutica, Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato, o Comandante 
da AFA, Brigadeiro Baccarin, além 
de autoridades civis e militares, fa-
miliares e amigos dos formandos.
 Durante os primeiros me-
ses na Academia, esses 181 rapa-
zes e moças realizam atividades 
como salto de paraquedas, exercí-
cio de campanha, instruções mi-
litares e de doutrina, inerentes à 
formação de oficiais da ativa para 
os quadros de aviadores, intenden-
tes e de infantaria da Aeronáutica.
 No início da cerimônia, a 
passagem de um esquadrão, for-
mado por aeronaves T-25 universal 
utilizadas na formação dos aviado-
res, homenageou a nova turma de 
cadetes. A turma Chronos é com-
posta por 131 aviadores, entre eles 
duas mulheres e um cadete do Se-
negal. Já no curso de intendência, 

são 16 mulheres e 17 homens. No 
quadro de infantaria, são 17 ho-
mens, sendo um da Guatemala.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, ressaltou a história da 
Força Aérea Brasileira (FAB), as 
conquistas da indústria de defesa e, 
recentemente, a realização da pri-
meira comunicação criptografada 
utilizando a banda X do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas (SGDC). 
Em sua saudação aos novos cade-
tes, Jungmann destacou ainda a 
importância da formação militar. 
"Além da formação e do conheci-
mento, os senhores e senhoras re-
cebem também, nesta escola, prin-
cípios e valores para toda a vida 
profissional e familiar” concluiu.
 Em seu discurso, o Coman-
dante da Aeronáutica, brigadeiro 
Nivaldo Luiz Rossato, enalteceu 
o momento pelo o qual os jovens 

cadetes estavam passando. “Neste 
ato, testemunhamos a materializa-
ção de um compromisso voluntário, 
no qual os senhores e senhoras pas-
sam a adotar um código de conduta, 
que será incorporado em suas vidas 
pessoais e profissionais. Tendo no 
espadim o símbolo máximo desse 
forte vínculo” disse o brigadeiro.

 O Curso de Formação
 A formação dos oficias 
da Academia da Força Aérea tem 
duração de quatro anos. Ao final 
desse período, os jovens recebem 
dois diplomas de nível superior, 
tornando-se bacharéis em Admi-
nistração com ênfase em Adminis-
tração Pública, e bacharéis na es-
pecialidade escolhida no ingresso: 
Ciências Aeronáuticas, com habi-
litação em Aviação Militar; Ciên-
cias da Logística, com habilitação 
em Intendência da Aeronáutica; ou 

Ciências Militares, com habilita-
ção em Infantaria da Aeronáutica.
 Os aviadores são preparados 
à pilotagem militar, sendo fomen-
tado o desenvolvimento do espí-
rito combativo; os intendentes, ao 
desempenho de funções para gerir 
as atividades administrativas e lo-
gísticas das Organizações Militares 
da Força Aérea; e os infantes são 
formados para as atividades desen-
volvidas nas unidades de Infanta-
ria, incluindo as tarefas de opera-
ções especiais, emprego de tropa, 
de autodefesa das organizações da 
Força Aérea e de defesa antiaérea.
 
 A Medalha de Santos Dumont 
 No início da manhã deste 
dia (07), o Comandante da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, realizou a imposição da 
Medalha Santos Dumont ao mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann.
 Ao agradecer a honraria, o 
ministro relembrou as conquistas de 
Dumont, que, com ousadia, persis-
tência e disciplina, até hoje, é fonte de 
inspiração para todos os brasileiros.
 A Medalha Santos Dumont 
foi criada pela Lei 1.493, de 16 
de outubro de 1956. Tem o obje-
tivo de homenagear e reconhecer 
o mérito cívico de pessoas e enti-
dades que contribuem para o de-
senvolvimento da aviação do País.
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Força Aérea Brasileira comemora 144º aniversário de Santos Dumont com a entrega de medalhas
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 O 144º aniversário de San-
tos Dumont, patrono da Aeronáu-
tica brasileira, foi comemorado no 
dia 20 de julho, em Brasília, na Ala 
1 (Base Aérea), com a entrega de 
medalha em homenagem ao pai da 
aviação. A solenidade teve a par-
ticipação do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, do Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato, de embaixadores 
e personalidades civis e militares.
 O ministro Jungmann foi re-
cepcionado pelo comandante da Ala 
1, brigadeiro  Ary Soares Mesquita e 
passou em revista à tropa. Na sequên-
cia, após o hasteamento da insígnia 
Marechal do Ar, o brigadeiro Ros-
sato fez a leitura da Ordem do Dia.
 Em suas palavras, o Coman-
dante da Aeronáutica lembrou que 
Santos Dumont  inseriu o Brasil no 

rol dos países que realizaram grandes 
invenções. “Santos Dumont tem um 
significado especial, não só para a 
Força Aérea, mas para a aeronáutica 
brasileira, ou seja, para aviação civil 
e militar”, comentou o comandante.
 O brigadeiro Rossato ainda 
citou a criação do Instituto Tecno-
lógico da Aeronáutica (ITA), na 
década de 50.  O marechal Casimi-
ro Montenegro, patrono da Enge-
nharia da Força Aérea Brasileira, 
afirmava que um país sem tecno-
logia não teria soberania, inician-
do, assim, a capacitação no setor 
aeroespacial e seguindo os passos 
de inovação de Santos Dumont.
 Em parceria com o Mi-
nistério da Educação, em 2017, 
encontra-se em andamento o pro-
jeto de expansão do ITA, que am-
pliará a capacidade do Instituto 

de 770 para mais de 1200 alunos, 
após aprovados em concurso anual.
 Criada em 1956, durante as 
comemorações do cinquentenário 
do voo do 14-BIS, a comenda é um 
reconhecimento aos militares da 
Força Aérea Brasileira que se desta-
caram no exercício da profissão; aos 
militares das Forças Armadas nacio-
nais ou estrangeiras, credores dessa 
homenagem; e aos cidadãos brasi-
leiros ou estrangeiros que prestaram 
relevantes serviços à Aeronáutica.
 O ministro Raul Jungmann, 
ao lado do brigadeiro Rossato, 
participou da entrega da condeco-
ração, cumprimentando os home-
nageados. Entre eles, o chefe de 
gabinete do Comando da Marinha, 
almirante José Augusto Vieira. 
“Muito me dignifica o recebimen-
to dessa medalha, que representa 

não só o passado, mas o futuro da 
Força Aérea, muito bem conceitu-
ada no mundo”, disse o almirante.
 Pérola Mourão, servidora do 
Ministério da Defesa, lembrou que 
o momento é importante para res-
gatar os valores deixados por San-
tos Dumont. “Essa é uma medalha 
muito especial para a Força Aérea, 
ela alude a um espírito de inventi-
vidade, de superação de desafios. 
É um momento em que a gente 
se reúne para relembrar a impor-
tância desses valores e não deixar 
que esse espírito se perca”, contou 
a servidora ao receber a medalha.
 O coronel do Exército, Ri-
beiro Rocha, que foi adido mili-
tar da Força Aérea na Alemanha,  
sentiu-se honrado com a medalha. 
“É como se fosse um reconheci-
mento do trabalho que executei na 
Alemanha, representando a Força 
Aérea. O Santos Dumont é um ex-
poente na nossa nacionalidade, é 
um exemplo de progresso, de acre-
ditar que tudo é possível”, ressaltou.
 Ao todo, 181 personalida-
des foram agraciadas em Brasília. 
Embaixadores, ministros de Estado, 
militares das Forças Armadas e civis 
de diversas organizações. Além da 
capital federal, a solenidade ocorreu 
em 23 cidades do Brasil e 24 países. 
No total, foram 663 condecorados.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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 Uma cerimônia militar re-
alizada no dia 20 de julho, na Ala 
1, em Brasília (DF), comemorou o 
144º aniversário do Marechal do Ar 
Alberto Santos-Dumont, Patrono 
da Aeronáutica e Pai da Aviação. 
O evento também marcou a en-
trega da Medalha Mérito Santos-
-Dumont a 181 militares das Forças 
Armadas nacionais e estrangeiras, 
além de autoridades e personalida-
des civis brasileiras e do exterior.
 A solenidade foi presidi-
da pelo Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, acompanhado pelo Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, e também contou com a 
presença de Oficiais-Generais da 
Força Aérea Brasileira, da Ma-
rinha e do Exército, dentre ou-
tras autoridades militares e civis.
 O Embaixador da Co-
lômbia, Alejandro Borda, um dos 
agraciados, falou sobre o signifi-
cado da Medalha para o país. “Pra 
mim, pessoalmente, é uma grande 
honra, mas eu recebo essa conde-
coração em nome do Governo e 
do povo colombiano. Representa 
uma excelente amizade que exis-
te entre nossas nações, especial-
mente, entre nossas Forças Aére-
as e Forças Militares em geral. É 
um momento histórico”, avaliou.

 Recentemente, a Es-
quadrilha da Fumaça se apre-
sentou em Rionegro, na Co-
lômbia, representando a Força 
Aérea Brasileira (FAB) na feira 
aeronáutica F-Air Colômbia 2017.
 Além da Colômbia, tam-
bém foram homenageados re-
presentantes da Suécia, Chi-
le, Espanha, Suriname e Peru. 
 Para o Sargento José Carlos 
Lima de Souza, receber a Medalha 
Mérito Santos-Dumont significa 
um reconhecimento pelos servi-
ços prestados à FAB. “Tenho 25 
anos de serviço e é uma satisfação 
muito grande receber essa meda-
lha, tendo em vista que comecei 
minha carreira como Recruta e ja-
mais esperava receber tão grande 
honraria. Graças ao trabalho e de-
dicação, hoje, recebo essa medalha 
com muito orgulho”, disse o militar, 
que também já foi agraciado com a 
Medalha Bartolomeu de Gusmão. 
“Mas essa, com certeza, tem uma 
honraria diferente”, complementou.
 “É uma honra receber essa 
condecoração por tudo o que repre-
senta Santos-Dumont para a avia-
ção não só brasileira, mas mundial. 
Então, estou bastante lisonjeado. 
Hoje, é um dia de comemorações 
e de homenagens a esse grande 
brasileiro”, destacou o Advogado 

Força Aérea condecora personalidades do Brasil e do exterior na comemoração 
do 144° aniversário de Alberto Santos Dumont, Patrono da Aeronáutica
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Carlos Sérgio dos Santos Mon-
teiro, ao receber a sua comenda.
 O Comandante da Aeronáu-
tica ressaltou a importância de ho-
menagear os agraciados com a Me-
dalha Mérito Santos-Dumont. “As 
pessoas que foram condecoradas 
no dia de hoje tiveram participação 
dentro do contexto de Aeronáuti-
ca no Brasil. Todas elas são mere-
cedoras. A medalha é um símbolo 
importante, que expressa essa valo-
rização que nós damos para o San-
tos-Dumont e para o trabalho dessas 
pessoas comuns e desses militares 
para a Força Aérea Brasileira”, afir-

mou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Além de Brasília, a soleni-
dade em homenagem ao Patrono da 
Aeronáutica aconteceu em 23 cida-
des do Brasil e 24 países. Neste ano, 
ao todo, foram 663 agraciados com a 
medalha “Mérito Santos-Dumont”.
 A comenda foi criada em 
1956, durante as comemorações do 
cinquentenário do voo do 14-Bis. 
A distinção é um reconhecimen-
to aos militares das Forças Arma-
das Nacionais e Estrangeiras e aos 
cidadãos brasileiros e estrangei-
ros que tenham prestado notáveis 
serviços à Aeronáutica Brasileira.

Solenidade foi realizada na Ala 1, em Brasília

Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato

Ministro da Defesa, Raul Jungmann presidiu a solenidade militar
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 O Major-Brigadeiro do Ar 
Jeferson Domingues de Freitas pas-
sou o comando da Ala 3, em Canoas 
(RS), para o Brigadeiro do Ar Ar-
naldo Silva Lima Filho. A cerimô-
nia, presidida pelo Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, ocor-
reu no dia 24 de julho e contou com 
a presença do Comandante Militar 
do Sul, General de Exército Edison 
Leal Pujol; do Comandante de Pre-
paro da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro Antônio Carlos Egito do 
Amaral, que presidiu o ato de Passa-
gem, entre outros militares e civis.
 Em suas palavras de despe-
dida, o Major-Brigadeiro Domin-
gues ressaltou a honra concedida 
pelo Comandante da Aeronáutica 
ao nomeá-lo Comandante do Quin-
to Comando Aéreo Regional (V 
COMAR), que foi desativado com 
a implantação da Ala 3. “Foram me-
ses de muito trabalho e levo comigo 
a sensação do dever cumprido. A 
implantação da Ala 3 foi um suces-
so e ela tem em seu alicerce enxutas 
estruturas administrativa, logística e 
operacional, gerenciadas pelas mãos 
de pessoas altamente comprometi-

das que têm a honra de vestir o azul. 
São esses homens e mulheres perfi-
lados à nossa frente, que enfrentam 
os desafios diários e dão o vigoroso 
suporte a essa bela organização da 
qual zelamos com tanto carinho e 
dedicação”, ressaltou o Oficial-Ge-
neral que, a partir de 03 de agosto, 
assume já como Tenente-Brigadeiro 
a Diretoria-Geral do Departamen-
to de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA), no Rio de Janeiro (RJ).
 O novo comandante da Ala 
3, Brigadeiro Arnaldo, é natural do 
Rio de Janeiro (RJ). Iniciou a carrei-
ra militar em 1981 e foi promovido 
ao atual posto em 31 de agosto de 
2016. Antes de assumir a Unidade, 
ocupou o cargo de Chefe da Subche-
fia de Operações do Comando-Geral 
de Operações Aéreas (COMGAR).
 Ainda no mesmo dia, o 
Chefe do Estado-Maior da Uni-
dade, Coronel Aviador Omar José 
Sarmento dos Santos, passou o Co-
mando ao Coronel Aviador Avedis 
Roberto Balekian. A cerimônia foi 
realizada no Salão Nobre e con-
tou com a presença dos Coman-
dantes de Unidades da Guarnição 
de Aeronáutica de Porto Alegre.

Brigadeiro Arnaldo Silva Lima Filho
assume Comando da Ala 3 em Canoas
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A cerimônia foi presidida pelo Tenente-Brigadeiro Rossato

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

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

 A Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) realizou, no dia 02 de 
julho, a solenidade de substitui-
ção da Bandeira Nacional na Pra-
ça dos Três Poderes, em Brasília 
(DF). A cerimônia contou com a 
presença do Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato; do Arcebis-
po do Ordinariado Militar do Bra-
sil, Dom Fernando José Monteiro 
Guimarães; além de outras auto-
ridades das três Forças Armadas 
e civis. No mês de julho, o evento 
homenageou o patrono da Aero-
náutica, Alberto Santos Dumont.
 A solenidade de substituição 
do Pavilhão Nacional tem a finali-
dade de incentivar na população o 
sentimento cívico e o culto aos sím-
bolos nacionais. A substituição da 
Bandeira Nacional faz parte do ca-
lendário cívico de Brasília e ocorre 
todo primeiro domingo de cada mês, 
sob a coordenação das três Forças 
Militares e do Governo do Distri-
to Federal. Neste mês de julho, a 
solenidade foi realizada sob a res-
ponsabilidade do Comando da Ae-
ronáutica e coordenada pela Ala 1.
 Este mês, a cerimônia tem 
especial significado uma vez que 
são comemorados 144 anos do nas-
cimento do patrono da Aeronáutica 
– Alberto Santos Dumont, nascido 
no dia 20 de julho de 1873. "Cer-
tamente que a imagem de Santos 
Dumont, tudo o que ele fez, não 
apenas pra Força Aérea, mas tam-
bém pelo Brasil, pela aviação no 

geral, não pode ser esquecido. Nós 
temos que dar o destaque mereci-
do a ele”, disse o Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadei-
ro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
 Para o Comandante da Ala 
1, Brigadeiro do Ar Ary Soares 
Mesquita, o patrono da Aeronáuti-
ca é, sem dúvida alguma, merece-
dor da homenagem. “Ele conseguiu 
em pouco tempo de vida alcançar 
marcas de fundamental importância 
para a humanidade. Se hoje somos 
capazes de fazer tantas ações com 
nossos aviões, não apenas com avi-
ões de combate, mas também em 
toda a aviação mundial, nós de-
vemos a este cidadão”, ressaltou.
 O hasteamento do Pavilhão 
Nacional ocorreu ao som do Hino 
Nacional. Já o estandarte substitu-
ído foi arriado ao som do Hino à 
Bandeira. Durante o evento ocorreu 
uma salva de 21 tiros de canhão e 
o desfile de sete grupamentos mi-
litares, incluindo o de bandeiras 
históricas, o de motociclistas mili-
tares e o pelotão de cães de guerra.
 A paulista Roberta Mosque-
to chegou à capital federal na véspe-
ra da cerimônia e ficou emocionada 
com a surpresa. “Eu tive a sorte de 
presenciar a troca da bandeira com 
esta homenagem linda. É uma emo-
ção muito grande sentir este patrio-
tismo e conhecer mais da história do 
nosso país. É um momento em que 
a gente consegue se aproximar do 
significado de ser brasileira”, disse.

Patrono da Aeronáutica é homenageado 
durante troca da Bandeira Nacional
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