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Oficiais Generais recém-promovidos recebem
cumprimentos do Presidente Temer

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

Ministro da Defesa, comemora Dia do Soldado com
comandantes do Exército Brasileiro e Uruguaio
Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: Sgt Manfrim/MD

Na tarde de 14 de agosto,
no Palácio do Planalto, treze Oficiais Generais das Forças Armadas,
recém-promovidos, receberam os
cumprimentos do Presidente da República, Michel Temer. A cerimônia,
que já é tradição após as promoções,
foi acompanhada pelos Minis-

Em solenidade na sede do Marinha, Almirante Leal Ferreira;
Clube do Exército, em Brasília, foi do Comandante do Exército, Genecomemorado, no dia 25 de agosto, ral Villas Bôas; do Comandante da
o Dia do Soldado, com a presença Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo
do Ministro da Defesa, Raul Jung- Rossato; do Chefe do Estado-Maior
mann; do Ministro Chefe do Gabi- Conjunto das Forças Armadas, Alnete de Segurança Institucional da mirante Ademir Sobrinho, e de ouPresidência da República, Sérgio tras autoridades civis e militares.
Etchegoyen; do Comandante da Página 13
(MD ASCOM/ FM)

tros da Defesa, Raul Jungmann; e
chefe do Gabinete de Segurança
Institucional, Sérgio Etchegoyen.
O Presidente Temer, ao
cumprimentar os promovidos, lembrou que a cerimônia simboliza o
reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares.
(MD ASCOM/ FM)
Página 03

Comandante da Aeronáutica sugere novos
processos de governança para área espacial

Escola Superior de Guerra
comemora 68º aniversário
Foto: ESG

Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, esteve no
Senado Federal em 16 de agosto,
para falar sobre o andamento dos

projetos espaciais no Brasil. Ele foi
convidado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, presidida pelo
Senador Otto Alencar (PSD-BA).
(CECOMSAER/ FM)
Página 23

A Escola Superior de Guerra
(ESG) completou, no dia 20 de agosto, o 68º aniversário de sua criação.
O Comandante da ESG, Ge-

neral de Exército Décio Luis Schons,
contou com a presença do Ministro
de Estado da Defesa Raul Jungmann.
(ESG ASCOM/ FM)
Página 12
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Ex-Comandantes da Força de Submarinos, com os atuais Comandantes de Operações
Navais, Comandante-em-Chefe da Esquadra e Comandante da Força de Submarinos,
além de Almirantes Submarinistas e demais Almirantes convidados

No dia 17 de julho, a Força de Submarinos (ForS) completou 103 anos de criação. Para
celebrar a data foi realizada uma
cerimônia militar alusiva ao aniversário, que contou com a participação das tripulações das Organizações Militares subordinadas.
Durante a leitura da Ordem do Dia, o Comandante da
Força de Submarinos, Contra-Almirante Alan Guimarães Azevedo, registrou que, ao longo de
sua história centenária, a ForS
destacou-se pelo pleno domínio
da operação e manutenção de variadas classes de submersíveis e
submarinos, bem como ampliou-se pela incorporação e desenvolvimento das atividades de
escafandria, mergulho saturado,
mergulho de combate, socorro e
salvamento de submarinos sinistrados e medicina hiperbárica.
“A Força evidenciou-se ainda
pela notoriedade alcançada na
capacitação e qualificação do seu
pessoal e pelo desenvolvimento de procedimentos operativos
e de doutrina própria de emprego da Arma submarina”, frisou.
Ao longo da cerimônia,

os militares que se destacaram
pelo elevado número de horas de
imersão, de mergulho e tempo de
atividade de mergulho de combate receberam uma placa em reconhecimento as suas marcas. Por
fim, houve a entrega dos diplomas
e distintivos de “Submarinista
Honorário” aos militares e civis
que se juntam aos “marinheiros
até debaixo d’água”, no ideal de
bem servir à Marinha e ao Brasil.
A solenidade foi presidida
pelo Comandante de Operações
Navais, Almirante de Esquadra
Sergio Roberto Fernandes dos
Santos, e contou com as honrosas presenças dos ex-Ministros
da Marinha, Almirantes de Esquadra Alfredo Karam e Mauro
Cesar Rodrigues Pereira; do ex-Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Roberto de
Guimarães Carvalho; de Membros do Almirantado; do Comandante-em-Chefe da Esquadra,
Vice-Almirante Celso Luiz Nazareth; de ex-Comandantes da
Força de Submarinos; de Chefes
Navais, de ontem e de hoje; de
Membros da SOAMAR e demais autoridades civis e militares.
(CCSM/ FM)
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Jungmann recebe Deputados Federais
do Estado do Rio de Janeiro

anunciada pela ONU para 15 de
outubro, porém cuja solenidade
de encerramento ocorre em 31 de
agosto. "Nossas tropas deixarão o
Haiti com o sentimento do dever
cumprido", afirmou sobre os 13
anos de participação brasileira na
Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH).
O Presidente Temer dirigiu
seu discurso também aos militares que, recentemente, iniciaram
missão de GLO no Rio de Janeiro. "Me apraz muito lembrar e relembrar que quando as Forças Armadas chegam nesses estados elas
são recebidas com aplausos, o que
engrandece o governo brasileiro e
engrandece as Forças Armadas".
Ao final, destacou a excelência apresentada pelas Forças Armadas em todas as frentes as quais foi chamada e se
despediu dos generais lembrando da responsabilidade acrescida
a eles a partir daquele momento.
Estiveram na cerimônia de
cumprimentos aos oficiais generais os Comandantes da Marinha,
Almirante Eduardo Bacellar Leal
Ferreira; do Exército, General Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo
Luiz Rossato; e o Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante Ademir Sobrinho.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Matusael Almeida/MD

Foto:CECOMSAER

Na tarde de 14 de agosto, no
Palácio do Planalto, treze Oficiais G
enerais das Forças Armadas, recém-promovidos, receberam os cumprimentos do Presidente da República, Michel Temer. A cerimônia,
que já é tradição após as promoções, foi acompanhada pelos Ministros da Defesa, Raul Jungmann;
e Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional, Sérgio Etchegoyen.
O Presidente Temer, ao
cumprimentar os promovidos, lembrou que a cerimônia simboliza o
reconhecimento pelo profissionalismo e dedicação dos militares.
"Tenho a certeza que os senhores
seguirão exercendo com competência, sob a égide do Ministério da
Defesa, as funções que lhes atribui
a carta magna", ressaltou ao se referir à missão constitucional das
Forças Armadas, de defesa da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer
destes, da lei e da ordem (GLO).
Em suas palavras, Temer
destacou ainda, como motivo de
orgulho, o desempenho dos militares no exterior em missões de Paz
da Organização das Nações Unidas (ONU). "Trata-se de dimensão
concreta da contribuição do Brasil para a paz e para o desenvolvimento em escala global", disse.
Foi lembrada, ainda, a saída da tropa brasileira do Haiti,

O ministro Raul Jungmann
recebeu, em 1° de agosto, boa
parte da bancada de parlamentares do estado do Rio de Janeiro.
Na pauta da reunião, a Operação "Rio quer Segurança e Paz".
Jungmann fez um relato
aos parlamentares sobre as últimas ações da Operação, que conta
com 8.500 militares da Marinha,
Exército e Aeronáutica. "Nos próximos dias já daremos início a segunda, terceira e quarta fase da
Operação, que visa atingir a capacidade operacional do crime organizado", O ministro fez questão
de ressaltar que as ações serão desencadeadas de modo a surpreender o crime organizado no estado.
O Ministro da Defesa pediu o apoio dos representantes
no Congresso para levar adiante a Operação, que "é um desejo,

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

um sonho da população". Ainda,
segundo Jungmann, a intenção é
dialogar com todos os segmentos da sociedade para que as ações
dos órgãos de segurança pública e
das Forças Armadas tenham êxito.
O coordenador da bancada, deputado Hugo Leal, em nome
dos 19 parlamentares presentes ao
encontro, agradeceu o esforço que
o Ministério da Defesa tem feito
em prol da segurança pública do
estado do Rio. De acordo com o
deputado, esse encontro foi para
apresentar um conjunto de propostas também no Congresso Nacional
para a diminuição da criminalidade. Os deputados participantes do
encontro aproveitaram para agradecer o empenho do ministro Jungmann na primeira fase da Operação "Rio quer Segurança e Paz".
(MD ASCOM/ FM)
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Ministro Jungmann fala sobre ações na região de fronteira para bancada federal do RJ
Foto: Divulgação/ESG/MD

51 aeronaves e 836 militares. A expectativa é que a Operação aconteça até março de 2018. O esforço
aéreo de patrulhamento das fronteiras já acumula 1.907 horas de vôos.
O brigadeiro Machado destacou
ainda a capacidade de detecção da
aeronave E-99. "Poucos países do
mundo possuem aeronaves com
alarme aéreo antecipado. Essa aeronave, no Brasil, entrou em operação
em 2002", comentou o brigadeiro.
O assessor de Operações
de Fronteiras da Chefia de Operações Conjuntas do Ministério da
Defesa (MD), Coronel Baddy Mitre, falou sobre a Operação Ágata, que, até esta data, contou com
o envolvimento de mais de 11 mil
militares da Marinha, Exército e
Aeronáutica, além de 782 agentes
públicos que, juntos, participaram
de 95 ações nas fronteiras. O valor estimado dos produtos apreendidos é de quase R$ 27 milhões.
O coronel Mitre fez questão
de ressaltar que a atuação das Forças Armadas na faixa de fronteira,
por meio de operações singulares,
conjuntas e/ou interagências, é
permanente. Além disso, em 2016,
foi criado o Programa de Proteção
Integrado de Fronteira (PPIF), que
reformulou a Operação Ágata. Essa
atualização trouxe elementos novos como: o princípio da surpresa,
o aumento do número de operações, maior interação com órgãos
e agências, participação de forças
armadas estrangeiras, entre outros.
A Ágata possui um outro
aspecto: as ações cívico-sociais.

Operação "Rio quer Segurança e Paz"
Ao final do evento, Jungmann conversou com os jornalistas sobre a Operação "Rio quer
Segurança e Paz". O ministro lembrou, mais uma vez, que o objetivo da ação é reduzir a capacidade
operacional do crime organizado.
"Isso implica em ações sucessivas e diferentes, sem ter uma rotina necessária para que não se perca o efeito surpresa", comentou.
Jungmann falou sobre a
primeira fase da Operação, com
a participação dos militares das
Forças Armadas em ações de reconhecimento de áreas. "Brevemente, vocês verão uma segunda fase deste esforço", disse.

O Ministro da Defesa destacou que as ações de combate a
ilícitos na região de fronteira são
imprescindíveis e lembrou que esse
enfrentamento só será efetivo se for
feito em parceria com os países vizinhos. "Se o crime é transnacional,
fica evidente que ele tem origem
ou destino em outro país, então,
a colaboração dos países amigos
é
fundamental”,
acrescentou.
Segundo o ministro, já foram
realizados, desde o ano passado, vários encontros com ministros de defesa e segurança de países vizinhos,
entre eles, Colômbia e Bolívia.
O Ministro da Defesa adiantou que, em 11 de agosto, se reuni com o Ministro da Defesa do
Peru, em Tabatinga (AM). Ainda
para agosto de 2017, está previsto um encontro nesta mesma linha
com autoridades da Bolívia. De
acordo com o ministro Jungmann,
a iniciativa, executada em parceria com o Ministério das Relações
Exteriores, é criar acordos operacionais em termos de inteligência,
defesa e forças policiais no combate dos ilícitos transfronteiriços.
Em nome da bancada
do Rio de Janeiro, o presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, agradeceu o esforço das Forças Armadas e demais
órgãos de segurança pública.
No dia 03 de agosto, ao
chegar ao Rio de Janeiro, o ministro recebeu, na ESG, a diretora do
Instituto Igarapé, Ilona Szabó de
Carvalho. No encontro, a diretora
relatou algumas ações desenvolvidas na área de segurança pública.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Divulgação/ESG/MD

Representantes do Ministério da Defesa e das Forças Armadas apresentaram, em 04 de agosto,
aos parlamentares da bancada federal do Rio de Janeiro as principais ações e sistemas de proteção
para a região de fronteira. "Vamos
apresentar aqui o que está sendo
feito nas fronteiras, pois, sabemos
que é ali que ocorre uma série de
ilícitos transnacionais”, disse o
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, na abertura do evento na
Escola Superior de Guerra (ESG).
O encontro reuniu nove
parlamentares, além do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia.
A primeira exposição, desenvolvida pela Força Aérea Brasileira (FAB), foi sobre a Operação
Ostium, que, em latim, significa
portão, e que é uma ação criada
para reforçar a vigilância no espaço
aéreo sobre a região de fronteira do
Brasil com a Bolívia e o Paraguai.
O Chefe do Comando de
Operações Aeroespaciais (COMAE), Brigadeiro Gerson Nogueira Machado, detalhou o escopo da
Operação que já contabiliza uma
diminuição de 75% do tráfego aéreo desconhecido na região de
fronteira e um aumento no número de apreensões de drogas. De
acordo com ele, nesta Operação,
foram criados corredores de trânsito, obrigando as aeronaves seguirem vias aéreas determinadas.
O chefe do COMAE destacou que, dentro da Ostium, iniciada
em fevereiro de 2017, são utilizadas

Este ano, foram realizadas mais
de 14 mil atividades de saúde,
que envolvem meios como os navios de assistência hospitalar da
Marinha, nos rios da Amazônia.
O projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de
Fronteiras (SISFRON), instalado
em Dourados (MS), foi o terceiro
projeto apresentado. "O SISFRON
é um sistema baseado em sensoriamento móvel e portátil (radares e
antenas), apoio à decisão e emprego operacional", explicou o chefe
do Escritório de Projetos do Exército, general Guido Amin Naves.
Os equipamentos têm 70%
de conteúdo nacional e contam
com 17 empresas envolvidas no
projeto, gerando mais de 12 mil
empregos. O SISFRON já está em
funcionamento em 600 km da fronteira entre o Brasil e o Paraguai.
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Ministério da Defesa, FAB e Prefeitura de SP firmam acordo para criação do Parque Campo de Marte

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

relíquias da história da indústria e
de personagens da aviação brasileira. O museu deverá acolher os
acervos dos espaços mantidos pela
companhia aérea LATAM, na cidade de São Carlos (SP); da Fundação Santos Dumont e da FAB.
Na cerimônia estavam presentes também o ministros da Justiça e Segurança Pública, Torquato
Jardim; da Educação, Mendonça
Filho; da Secretaria de Governo,
Antônio Imbassahy; do chefe do
Quarto Comando Aéreo Regional,
brigadeiro Luis Roberto do Carmo
Lourenço; do ex-comandante da
Aeronáutica, brigadeiro Juniti Saito,
além de autoridades civis, militares,
prefeitos, parlamentares federais,
deputados estaduais e vereadores
Histórico
O acordo entre as Forças
Armadas e a Prefeitura é o primeiro avanço para colocar fim a
uma disputa judicial que remonta
à Revolução Constitucionalista de

1932. Essa “guerra” paulista – um
movimento armado para derrubar
o governo provisório de Getúlio
Vargas, convocando também uma
Assembleia Nacional Constituinte
– foi perdida pelos revolucionários.
Os paulistanos não só perderam a
batalha, como o primeiro aeroporto da cidade, inaugurado em 1929.
O terreno foi incorporado
pela União para a Aeronáutica. A área
total é de mais de 2 milhões de m².
Em 1945, após o fim do governo Vargas, a Prefeitura iniciou a
disputa para reaver o lote. Em 2003,
o Tribunal Regional Federal deu ganho de causa à União e, em 2008,
o Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, devolvendo-o
ao município. Em 2011, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) deu razão
à Prefeitura, e a União recorreu. O
processo tramita no Supremo Tribunal Federal (STF), mas a possibilidade de um acordo amigável partiu
do encontro entre o ministro Raul
Jungmann, e o prefeito João Doria.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Cb Mazoni/FAB/MD

O ato de hoje prevê a cessão de uso de uma área a ser destinada ao uso público. O espaço tem
cerca de 400 mil metros quadrados
e corresponde a 20% da área total do Campo de Marte. “Estamos
completando sete meses à frente da
prefeitura da maior cidade brasileira e hoje assinamos um documento
que soluciona uma questão de 60
anos”, disse o prefeito João Doria.
Em suas palavras, o Presidente Temer declarou que a assinatura do termo é um marco histórico.
“Essa nova visão de que administração pública deve ser cooperativa tem
dado os melhores resultados”, acrescentou. O futuro parque será o 5º
maior dentro da cidade, equivalente
a 1,5 vezes o Parque do Ibirapuera.
Para o Chefe de Gabinete do
comandante da Aeronáutica, Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno, o
local ora cedido possui uma vocação também esportiva. "Com a retirada da disputa judicial, buscou-se
a criação de um museu aeroespacial
e do parque", disse o brigadeiro.
O Parque deve ter atividades esportivas, culturais e de recreação, além de receber a visita de
moradores e turistas. Com cerca de
30 mil metros quadrados, o museu
deverá contar com um grande acervo de aviões, fotos, publicações e

Foto: Cb Mazoni/FAB/MD

Foto: Cb Mazoni/FAB/MD

A capital paulista ganhará o
seu 108º parque, após a assinatura,
em 07 de agosto, de um protocolo
de intenções entre o Ministério da
Defesa, a Força Aérea Brasileira
(FAB) e a prefeitura de São Paulo. A
criação do Parque Campo de Marte
foi possível graças ao empenho e
conciliação entre os agentes públicos. O Presidente da República, Michel Temer; o Ministro da Defesa,
Raul Jungmann; e o prefeito de São
Paulo, João Doria, presentes à cerimônia, destacaram o acordo histórico, que põe fim a uma disputa judicial que se arrastava há décadas.
"O Campo de Marte surge
na história por causa de um litígio,
em 1761, com as reformas pombalinas, a expulsão dos jesuítas e a
Coroa toma o Campo de Marte para
si. O segundo momento, que não é
de litígio, mas com o nome Campo de Marte, quando, em 1906, um
grupo de oficiais franceses vêm ao
Brasil fazer instrução da força pública de São Paulo, e vendo aquele enorme descampado apelidam
de Campo de Marte. Na verdade,
uma referência Champ de Mars,
um parque vizinho a Torre Eiffel.
Hoje, por meio da conciliação do
entendimento e da convergência
chegamos à essa conquista", explicou o ministro Raul Jungmann.

FOLHA MILITAR

Agosto 2017

6

XI Jogos da Amizade do Sistema Colégio Militar do Brasil
Foto: CCOMSEX

Durante toda a semana dos
Jogos da Amizade, as atividades
ocorreram sob absoluta imersão,
supervisionadas por profissionais,
mas coordenadas, em sua execução, pelos próprios alunos, valorizando a iniciativa e a liderança.
Os XI Jogos da Amizade são abertos ao público e ocorreram nas instalações da Academia Militar das Agulhas Negras.
Para mais informações sobre os Jogos da Amizade e o Sistema Colégio Militar do Brasil, o
Exército Brasileiro coloca à dis-

posição os seguintes contatos:
Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (Seção de Comunicação Social).
Telefone: (21) 2519-5397.
E-mail: comsoc@depa.ensino.eb.br.
Gestor de Projetos Educacionais do Sistema Colégio Militar do
Brasil.
Coronel PTTC Marco Antonio, da DEPA.
Telefones (21) 2519-5262 e (21)
96999-3034.-mail: tcmarcoantonio@
yahoo.com.br.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

O Exército Brasileiro, por
intermédio do Departamento de
Educação e Cultura do Exército e da
Diretoria de Educação Preparatória
e Assistencial, realiza, no período
de 02 a 08 de julho de 2017, os XI
Jogos da Amizade, nas instalações
da Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN). Trata-se de um
evento esportivo e artístico-cultural.
Os Jogos da Amizade contarão com a participação de cerca
de 1.700 alunos da Educação Básica do Sistema Colégio Militar
do Brasil, oriundos dos treze Colégios Militares, localizados nas
cidades de Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Brasília,
Campo Grande, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Juiz de Fora, Curitiba, Porto Alegre e Santa Maria.
Serão disputadas as seguintes modalidades desportivas: futebol, voleibol, basquetebol, handebol, xadrez, orientação, judô,
natação, atletismo e pentatlo moderno (corrida, natação, esgrima, hipismo e tiro), masculino e feminino.
Merece destaque nesta edição o Pentatlo Moderno, modalidade em ascensão internacional onde
o País possui grande prestígio. O
Sistema Colégio Militar do Brasil
se apresenta como um dos polos
de revelação de potenciais atletas.
Um momento muito signifi-

cativo será a competição artístico-cultural, denominada ZumZaraVoice, que acontecerá na noite dia
07 de julho, no belíssimo Teatro
Acadêmico, no interior da AMAN.
Cada Colégio apresentará seus talentos em tema livre, tendo renomados artistas nacionais, alguns
ex-alunos do Sistema Colégio
Militar do Brasil, como jurados.
Haverá, ainda, no campo artístico, apresentações da
Banda do Sistema Colégio Militar do Brasil, que reunirá alunos
de todos os colégios militares.
Durante os Jogos da Amizade será ativada uma Central de
Mídia, composta e organizada por
alunos, desempenhando a função
de repórteres na produção de matérias impressas e edição de vídeos, com capacidade de informação
online e uso de mídias digitais.
O evento, pela sua abrangência, permite a exteriorização de
valores e competências, fundamentais na educação dos alunos do ensino fundamental e médio. Há um
estímulo especial para o desenvolvimento da compreensão e do significado de “trabalho de equipe”.
Por isso, o Sistema Colégio Militar
do Brasil fomenta as atividades desportivas e artístico-culturais, especialmente pelos benefícios que trazem na formação dos jovens alunos.
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Projeto Rondon e Programa Forças no Esporte são homenageados no Dia Nacional do Voluntariado
Foto: Tereza Sobreira/MD

saber que o Brasil está vendo aquilo
que está sendo feito”, destacou o secretário-geral do Ministério da Defesa, general Joaquim Silva e Luna.
O secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do Ministério da Defesa, brigadeiro Ricardo
Machado, relata que o Ministério da
Defesa e as Forças Armadas sempre
fizeram um excelente trabalho na
área social. “Na nossa Secretaria temos o Programa Forças no Esporte,
que atende crianças com vulnerabilidade social e muito nos orgulha,
e o Projeto Rondon, voltado para
o estudante universitário que leva
boas práticas a municípios com
baixo Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH)”, explica Machado.
Projeto Rondon
O Projeto Rondon é uma
ação governamental que, em parceria com as Instituições de Ensino Superior, visa somar esforços
com as autoridades municipais e
as lideranças comunitárias, a fim
de contribuir com o desenvolvimento local sustentável e na construção e promoção da cidadania.
Coordenado pelo Ministério
da Defesa, o Projeto Rondon conta, ainda, com a participação, dos
ministérios do Desenvolvimento
Social, da Educação, do Esporte, da
Integração Nacional, do Meio Ambiente e da Saúde, além da Secretaria Especial de Agricultura Familiar

Profesp
O Programa Forças no
Esporte, desenvolvido em parceria pelos ministérios da Defesa,
do Esporte e do Desenvolvimento Social e Agrário, atua em 93
municípios de todos estados e do
Distrito Federal, envolvendo 175
Organizações Militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.
O Profesp beneficia mais
de 22 mil crianças e jovens em si-

tuação de vulnerabilidade social,
com idades entre 6 e 18 anos, regularmente inscritos no sistema
de ensino público. Os alunos participam de atividades esportivas
educacionais e de lazer, de reforço
escolar, de aulas de música, de laboratórios de informática visando
à inclusão digital e de oficinas de
treinamentos que orientam para
diversas especialidades técnicas,
facilitando o ingresso no mercado
de trabalho. As atividades ocorrem
três vezes por semana nas Organizações Militares das três Forças.
“É muito gratificante trabalhar com as crianças, ter um retorno afetivo. Você vê a evolução das
crianças tanto social, como educacional. Eles se sentem gratos pelo
pequeno esforço que nós fazemos.
Todo mundo deveria praticar um
trabalho voluntário na sociedade”,
diz Cláudio Mohammad, voluntário
do Profesp, na Ala 1, em Brasília.
O Programa contribui para
redução da evasão escolar e melhoria dos resultados educacionais, redução da violência social dentro das
famílias e da sociedade, melhoria da
saúde, consciência ambiental, melhor integração social, aumenta o interesse pela prática de esportes, promove o trabalho em equipe, além de
revelar jovens com potencial para se
tornarem atletas de alto rendimento.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Tereza Sobreira/MD

Na data em que se comemora o Dia Nacional do Voluntariado, a Casa Civil da Presidência da
República homenageou os milhões
de brasileiros que se dedicam à
causa. Em cerimônia realizada em
Brasília (DF), o presidente Michel
Temer assinou um decreto que cria
o Programa Nacional de Voluntariado, Viva Voluntário, e o Prêmio
Nacional de Voluntariado, além
de agraciar o Ministério da Defesa pelos trabalhos desenvolvidos
no Projeto Rondon e no Programa Forças no Esporte (Profesp).
A solenidade foi aberta pelas crianças que integram o Programa Forças no Esporte entoando o
Hino Nacional, acompanhadas da
Banda de Fuzileiros Navais. “Dou
os parabéns as crianças do Profesp
que cantaram o Hino Nacional, com
disciplina e patriotismo. Quem é capaz de voluntariamente ajudar está
devolvendo à comunidade o que
recebeu ao longo do tempo”, ressaltou o presidente Michel Temer.
Além do Ministério da Defesa, foram premiadas pela Presidência da República nove instituições que se dedicam a causa
voluntária. “Essa premiação é um
reconhecimento a um trabalho que
o Ministério da Defesa, por intermédio das Forças Armadas, faz há
bastante tempo. Essa homenagem
dá a divulgação ao trabalho que nós
fazemos e nos deixa orgulhosos por

e do Desenvolvimento Agrário da
Casa Civil e da Secretaria de Governo da Presidência da República.
“Os voluntários do Projeto
Rondon são os Rondonistas. Eles são
estudantes e professores universitários que abdicam do seu período de
férias para levar o desenvolvimento
sustentável para comunidades menos assistidas do nosso Brasil. Os
rondonistas ministram oficinas para
impactar lideranças comunitárias e
agentes multiplicadores”, comenta o coordenador-geral do Projeto,
brigadeiro Augusto Cesar Amaral.
Em 50 anos de história, o
Projeto Rondon realizou 76 operações, em 1.142 municípios de 23
estados, envolvendo a participação
de 2.170 Instituições de Ensino
Superior (IES) e 21.436 universitários e professores, atingindo
com suas ações multiplicadoras
mais de dois milhões de pessoas.
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SEPROD realiza eventos para debater a Lei 12.598, com ênfase ao Regime Especial Tributário
para a Indústria de Defesa
Foto: Tereza Sobreira/MD

Pernambuco, na semana passada,
que integra os Produtos de Defesa
ao programa local de desconto (até
95%) em Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O secretário também destacou a medida provisória 774, que
trata da contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta
e da alíquota de importação, que
está para aprovação na Câmara
dos Deputados e deverá ser votada
ainda nesta semana. “Essa medida
provisória pode ser a maior revolução da Base Industrial de Defesa.
Se aprovada, teremos uma redução
da carga tributária sobre a folha de
pagamento das empresas estratégicas de defesa. Será a maior contribuição com vistas de incentivo
tributário fiscal de toda a história
da BID”, explicou o secretário.
Durante os eventos, os participantes debateram a efetividade do
RETID e da Lei 12.598. Para tanto,
as considerações sobre o entendimento dos temas por parte dos membros das associações e federações
foram ouvidas para adequações.
“Essa interação entre o órgão governamental e a indústria é
fundamental para a BID. São assuntos diretamente ligados ao fomento da indústria. O diálogo é
importante para eliminar as dúvidas e para que tenhamos a oportunidade real de gerar os empregos e
novas tecnologias que a indústria
de defesa proporciona, não só no
meio militar, como, também, no

tunidade de interagir com os representantes das diversas instituições
presentes, visando agregar o máximo de informações”, destacou.
Os dados e questionamentos apresentados durante os eventos
servirão para aprimorar o documento final que será encaminhado à Receita para apreciação e publicação
dos resultados que terão base legal,
no caso de futuras fiscalizações que
venham a ocorrer nas empresas.
(MD ASCOM/ FM)

Ministro Raul Jungmann recebe
o presidente da Boeing Internacional
Foto: Tereza Sobreira/MD

Representantes da Secretaria de Produtos de Defesa (SEPROD), do Ministério da Defesa
(MD), e de associações e federações do setor estiveram reunidos,
em 1° de agosto, para participar do
9º Fórum da Indústria de Defesa
(FID) e do Simpósio da Lei 12.598,
que estabelece normas especiais
para as compras e financiamentos,
bem como institui o Regime Especial para a Indústria de Defesa
(RETID). O evento foi realizado
no auditório do anexo do Comando
da Aeronáutica, em Brasília (DF).
“A meta de hoje é apresentar, junto à Receita Federal, as
intepretações sobre o Regime Especial Tributário para a Indústria
de Defesa (RETID) e sobre a Lei
12.598. Ouvir das empresas novas
demandas e dificuldades de entendimento e minimizar qualquer
dessas dúvidas”. explicou o Chefe do Departamento de Produtos
de Defesa (DEPROD), Brigadeiro Paulo Roberto de Barros Chã.
A abertura do evento contou
com a participação do secretário da
SEPROD, Flávio Basílio, que falou das atividades desempenhadas
para o desenvolvimento da BID e
listou os acontecimentos recentes
que envolvem o tema, tais como:
o ingresso do MD na Câmara de
Comércio Exterior (Camex); a habilitação dos Fundos Constitucionais de Financiamento para concessão de empréstimos à BID; e o
decreto assinado pelo governo de

civil”, ressaltou o brigadeiro Chã.
Segundo o coronel Lauri da
Silva, do DEPROD, o 9º FID foi
fundamental para o esclarecimento de dados. “Além de informar às
federações e associações acerca dos
trabalhos realizados pelo MD em
parceria com a Receita Federal, no
sentido de esclarecer as lacunas de
interpretação que tem impactado
na não-utilização do RETID por
parte das empresas de defesa. Os
eventos também foram uma opor-

O ministro Jungmann recebeu, no dia 09 de agosto, o
presidente da Boeing Internacional, Marc Allen, e a presidente da
Boeing América Latina, Donna Hrinak. Na pauta do encontro, a possibilidade de negócios entre a empresa americana e a indústria nacional.
Jungmann e Allen discutiram sobre projetos estratégicos que
já são desenvolvidos conjuntamente
como o KC-390 e o avião de ataque
Super Tucano A-29. "Temos uma
infinidade de cooperações entre nossas indústrias", relatou o ministro.

O presidente da Boeing ressaltou a parceria com o País. "A
Boeing tem uma parceria de mais de
80 anos com o Brasil e acreditamos
que esta colaboração ficará cada vez
mais robusta ao encontrarmos novas
áreas nas quais trabalhar em conjunto". Marc ainda relatou sobre a
parceria entre a Boeing e a Embraer.
Também participaram do
encontro, o secretário de Produtos de Defesa, Flávio Basílio, e
o chefe de Assuntos Estratégicos do Ministério da Defesa, brigadeiro Alvani Adão da Silva.
(MD ASCOM/ FM)

Veja as principais
notícias sobre o
Ministério da Defesa
e os Comandos
da Marinha, Exército
e Aeronáutica
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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EMCFA comemora 7 anos de emprego conjunto da Marinha, Exército e Aeronáutica
ças”, afirmou a sargento Mariele.
Mais cedo, em uma cerimônia reservada, os Chefes de Logística e Mobilização, Almirante
Leonardo Puntel, e de Operações
Conjuntas, General César Augusto Nardi de Souza, também foram
agraciados com a condecoração.
Eles foram agraciados em uma cerimônia separada porque, na solenidade oficial, seriam paraninfos.
A Medalha Mérito Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas foi criada pelo decreto nº
tras autoridades civis e militares. 8.554/2015. A comenda é imposta
a civis, militares, instituições civis e organizações militares em
Condecorados
O servidor civil Anto- reconhecimento aos relevantes
nio Fernando Guimarães San- serviços prestados ao EMCFA.
tos, da Subchefia de MobilizaEMCFA
ção (SUBMOB), do EMCFA,
Criado em 25 de agosto
foi um dos agraciados. Ele atua
no Ministério desde 1999 e tam- de 2010 pela Lei Complementar
bém já recebeu condecorações nº 136, cabe ao EMCFA, entre
do Exército e da Aeronáutica. outras atribuições, planejar o em“Sinto-me muito agradecido, re- prego conjunto e integrado de efeconhecido e lisonjeado por rece- tivos das Forças Armadas, otimiber esta medalha de importância zando o uso dos meios militares e
para os servidores do EMCFA” logísticos na defesa do país e em
destacou Antonio
Fernando. operações de paz, humanitárias e
A Sargento Mariele de Oli- de resgate; segurança das fronveira Teza também recebeu a Me- teiras; e ações de Defesa Civil.
Após esses sete anos, apedalha Mérito EMCFA. Ela tem 17
anos de serviços prestados à Ma- sar de ser um órgão ainda novo,
rinha do Brasil e atua no EMCFA o EMCFA busca aprimorar ou
há três anos e meio. “É uma gran- mesmo modificar procedimende honra ser reconhecida pelo tos e costumes seculares, com o
meu trabalho junto ao EMCFA, o ideal de atingir uma evolução no
qual tem como principal objetivo emprego das Forças Armadas.
a interoperabilidade entre as For(MD ASCOM/ FM)
Foto: Sgt Manfrim/MD

O Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas (EMCFA) realizou, no dia 28 de agosto, a cerimônia alusiva ao seu aniversário
de sete anos. A solenidade contou
com a entrega da Medalha Mérito EMCFA para 42 agraciados e a
participação de representantes dos
Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça, da Polícia Federal
e de autoridades civis e militares.
A busca pela promoção da
interoperabilidade entre as Forças Armadas foi lembrada em
discurso pelo Chefe do EMCFA,
Almirante Ademir Sobrinho. “O
emprego conjunto das Forças Armadas é uma realidade no mundo atual, e esta é uma das nossas
mais importantes lutas no dia a
dia. Temos, ainda, um longo caminho pela frente que depende,
não só da conquista de corações
e mentes de nossos componentes,
tanto das Forças Singulares como
do EMCFA, mas também do desenvolvimento de ferramentas,
doutrinas e procedimentos para
maximizar esta vontade, que,
tenho certeza, é de todos nós”,
ressaltou o almirante Ademir.
Outro ponto abordado
pelo almirante foram as metas a
serem alcançadas pelo EMCFA,
tais como: a conclusão e revisão
de documentos que irão auxiliar na atualização do “Plano de
Articulação e Equipamentos das
Forças Armadas”; a criação de
ferramentas e equipamentos que

permitam a interoperabilidade;
a implantação de uma doutrina
e a aquisição de uma capacidade de Medicina Operativa; e o
desenvolvimento do emprego da
catalogação nos equipamentos
e sistemas das Forças Armadas.
Após o discurso do almirante Ademir Sobrinho, a Medalha Mérito EMCFA foi entregue
aos agraciados pelos paraninfos.
Além do chefe do EMCFA,
a solenidade contou com a presença do Ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, no período
de 2011 a 2015, General José
Elito Carvalho Siqueira; do Comandante da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira;
do Comandante da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; do Chefe do Estado-Maior do
Exército, General Fernando Azevedo Silva, representando o Comandante do Exército; e de ou-

Foto: Sgt Manfrim/MD

Foto: Sgt Manfrim/MD
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Estagiários do Curso Superior de Defesa realizam
viagem de estudos ao estado do Amazonas
Foto: ESG

Foto: Divulgação/MEC/MD

do Ministério da Defesa, General
Decílio de Medeiros Sales, abordou
os desafios da implantação do cabo.
“Nossa grande dificuldade é construir um cabo a baixo custo. Para
isso, estamos convidando empresas
e fabricantes e colocando esse desafio, para que possamos adequar a
solução ao orçamento", ressaltou.
O projeto de Fernando de
Noronha está sendo desenvolvido
em parceria com os Ministérios da
Defesa e de Minas e Energia, além do
governo do estado de Pernambuco,
da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) e da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).
Diversos benefícios estão atrelados
à construção do cabo, incluindo ambientais, como a redução da emissão de poluentes no arquipélago.
A abertura do seminário
contou ainda com a presença do
Secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amancio; a Secretária
de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação,
Eline Nascimento; o Diretor de
Operação da Chesf, João Henrique
Franklin; o Diretor Geral da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa
(RNP), Nelson Simões; e a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Lúcia Melo.
(MD ASCOM/ FM)

rinha na ESG, participou de conferências e percorreu as instalações
das unidades incluídas no roteiro.
Em Manaus, o grupo visitou o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas); a Estação Naval do Rio
Negro; o Batalhão de Operações
Ribeirinhas; o Centro de Instrução
de Guerra na Selva; e, por intermédio da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (SUFRAMA),
conheceu algumas fábricas da Zona
Franca. Já em São Gabriel da Cachoeira, os estagiários visitaram o
Comando da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e, em Maturacá, o
5º Pelotão Especial de Fronteira.
(ESG ASCOM/ FM)
Foto: ESG

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, participou no dia 04 de
agosto, em Recife (PE), do evento “Fernando de Noronha Integrada – I workshop sobre conexão da
ilha ao continente”, no Centro de
Formação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (Chesf).
O evento teve por objetivo discutir
a construção de um cabo submarino que levará energia e fibra ótica
de dados do continente ao arquipélago de Fernando de Noronha.
"No Ministério da Defesa,
já estamos há algum tempo trabalhando com o tema Amazônia
Conectada que por meio de cabos
óticos irá integrar uma boa parte da Amazônia. Serão 7.800 quilômetros nos rios da Amazônia e
com a possibilidade, além da transferência de dados, de levar também energia elétrica. Temos 900
km já lançados, com a capacidade
de fazer a comunicação de Manaus a Tefé", declarou Jungmann.
O evento contou com a participação dos Ministérios da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações; de Minas e Energia; da Defesa; e da Educação, além de outros
órgãos, companhias e empresas.
O Diretor do Departamento
de Ciência e Tecnologia Industrial

Conforme previsto no cronograma de atividades, os integrantes do Curso Superior de Defesa
(CSD) 2017 realizaram, no período de 03 a 06 de julho, Viagem de
Estudos, tendo como destino as
cidades de Manaus, São Gabriel
da Cachoeira e Maturacá, na Amazônia. O CSD é composto pelos
estagiários do Curso Superior de
Política e Estratégia (CAEPE) desta
Instituição de Ensino, e pelos alunos da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) e
da Escola de Guerra Naval (EGN).
A comitiva, chefiada pelo
Diretor dos cursos CSD e do CAEPE Contra-Almirante Gilberto
Cezar Lourenço, Assistente da Ma-
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6º Encontro da Associação Brasileira de Relações
Internacionais aconteceu em Belo Horizonte

Ministro Raul Jungmann cria comissão
para estreitar laços entre Defesa e Academia

“Perspectivas sobre o Poder
em um mundo em redefinição” foi
o tema central do 6º Encontro da
Associação Brasileira de Relações
Internacionais (ABRI), que aconteceu de 25 a 28 julho, na PUC
Minas, em Belo Horizonte, MG.
A coordenadora adjunta do
Curso Superior de Política e Estratégia (CSUPE), Profª Drª Selma
Gonzales (Maj EB), partici- pou,
como debatedora, no último dia 28,
do painel “Contornos da segurança regional: dimensões e atores”,
da Área Temática: Segurança Internacional, Estudos Estratégicos e
Política de Defesa, coordenado por
Juliana Viggiano, da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e
exposições de Marcos Valle Machado da Silva, da Escola de Guerra Naval (EGN), Guiana Francesa e Malvinas: A presença Militar da França
e do Reino Unido no Atlântico Sul e
no continente Sul-americano; Selma
Lúcia de Moura Gonzales, da ESG
Brasília e Lucas Soares Portela, da
Escola de Comando e Estado-Maior
do Exército (ECEME), A geopolítica do espaço cibernético Sul-americano: conformação de políticas
de segurança e defesa cibernética?;
Juliana Viggiano, da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC),
Segurança Pública Regional: opor-

tunidades e obstáculos para a região
andina; Marcial Alecio Garcia Suarez, da Universidade Federal Fluminense (UFF), As políticas de segurança antiterrorismo no contexto
brasileiro: mimetismo ou inovação?
O pesquisador do Centro
de Estudos Estratégicos (CEE) e
coordenador do Laboratório de
Segurança Internacional e Defesa
Nacional (LABSDEN), do campus Rio de Janeiro, da Escola Superior de Guerra, Prof Msc Pedro
Fonseca Junior (CMG RM1 FN),
também participou do evento.
A ABRI é uma Associação
científica voltada para a promoção das Relações Internacionais
como campo de estudo no país.
Os encontros da ABRI são
os eventos mais importantes da
área de relações internacionais do
Brasil, com um público crescente a
cada edição, e tornaram-se referência para os demais eventos da área
no país e no exterior. O Encontro
foi planejado para apresentar, durante quatro dias, atividades como
painéis, mesas redondas, sessões
especiais, minicursos, mostra de
iniciação científicas além de atividades como lançamentos de livros
na área de Relações Internacionais
e reuniões de grupos paralelos.
(Com Soc/ABRI/ FM)

Foto: Divulgação/MD

Foto: Com Soc/ABRI/ESG DF

Profª Selma Gonzales da ESG Brasília e Prof Pedro Fonseca Junior da ESG Rio

11

No dia 11 de agosto, entrou
em atividade uma comissão criada pelo Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, para ampliar o debate
entre o meio acadêmico e a pasta.
De acordo com o diretor do
Instituto Brasileiro de Estudos em
Defesa Pandiá Calógeras (IBED),
professor Fabrício Neves, a ideia
é construir um ambiente permanente de diálogo, não só para estimular pesquisas e trabalhos com
foco em Defesa Nacional, como
também, para subsidiar com informações destes estudos os gestores
e tomadores de decisão do setor.
Na primeira reunião do grupo, coordenado pelo chefe de gabinete do Ministro da Defesa, embaixador Alessandro Candeas, ficou
acertado a realização de estudos, policy papers, sobre a continuidade da
participação brasileira em missões
de paz da Organização das Nações
Unidas (ONU), uma das principais
necessidades apontadas pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), além da questão
da segurança na região de fronteira.
Também foi encaminhada
a proposta do IPC de parceria com
as indústrias do setor de defesa, no
âmbito dos estudos acadêmicos,
visando, inclusive, a retomada do

Programa Pró-Estratégia, cuja primeira edição atualmente está em
fase de encerramento. A expectativa da comissão é de que o programa possa trazer soluções inovadoras para a indústria de defesa,
por meio de pesquisas aplicadas
desenvolvidas nas universidades
e em centros tecnológicos do país.
Outros pontos importantes
do encontro, que contou como representante do meio acadêmico o
presidente da Associação Brasileira de Estudos da Defesa (ABED),
Professor Alcides Vaz, foi a participação da academia no processo de
revisão dos documentos de defesa
(Estratégia Nacional de Defesa,
Política Nacional de Defesa e Livro Branco de Defesa Nacional),
além do mapeamento – já em fase
de execução no IBED - do “estado da arte” da academia brasileira
em matéria de pesquisadores atuantes na área, programas e grupos
de estudo, além de toda a produção de artigos, teses e dissertações.
Com essas e outras iniciativas, o Ministério da Defesa
busca obter da academia uma colaboração mais direta e permanente, bem como dar à área de defesa
maior escopo e relevância no país.
(MD ASCOM/ FM)
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Escola Superior de Guerra comemora 68º aniversário

neto do insigne Marechal Cordeiro
de Farias, senhora Ignez Moellman
Cordeiro de Farias e Doutor Fernando Moellman Cordeiro de Farias.
Também prestigiaram o evento, o
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, 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 Chefe do Departamento de Educação e Cultura

Foto: ESG

Foto: ESG

A Escola Superior de Guerra (ESG) completou, no dia 20 de
agosto de 2017, o 68º aniversário de sua criação. As comemorações tiveram início no dia 18 com
uma solenidade militar, ocorrendo, na oportunidade, a imposição
da Medalha do Mérito Marechal
Cordeiro de Farias (MMMCF).
O Comandante da ESG,
General de Exército Décio Luis
Schons, contou com as presenças
do Ministro de Estado da Defesa Raul Jungmann, e da nora e do

do Exército, General de Exército
Mauro César Lourena Cid, dentre
outras autoridades civis e militares.
Durante a leitura da Ordem
do Dia alusiva à data, o Comandante da ESG relembrou os anos
históricos da instituição e destacou a consolidação do Campus em
Brasília, que oferecerá, no próximo
ano, o Curso de Altos Estudos de
Defesa. O General Schons anunciou ainda a recente criação do
Instituto Cordeiro de Farias, que
terá por missão gerenciar os cursos em nível de mestrado e posteriormente de doutorado acadêmico,
que serão ministrados pela Escola.
Em seu discurso, o Minis-

tro da Defesa ressaltou a missão
da Escola de compreender as realidades nacional e internacional,
além de assessorar e apoiar o planejamento da Defesa Nacional.
A MMMCF, condecoração concedida na ocasião, foi criada em 1983, em homenagem ao
fundador e primeiro comandante
da ESG, Marechal Oswaldo Cordeiro de Farias e destina-se aos
integrantes da Escola, às personalidades nacionais ou estrangeiras,
bem como corporações militares e
instituições civis que tenham se tornado credoras da homenagem especial da Escola Superior de Guerra.
(ESG ASCOM/ FM)
Foto: ESG
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Ministro da Defesa, comemora Dia do Soldado com comandantes do Exército Brasileiro e Uruguaio

(CCOMSEX/ MD ASCOM/ FM)
Foto: CCOMSEX

Exército Guido Manini Ríos Stratta, do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato; do Chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas, Almirante de Esquadra
Ademir Sobrinho; do Secretário-Geral do Ministério da Defesa,
General de Exército Joaquim Silva
e Luna; e do General de Exército
Alberto Mendes Cardoso, Ministro
do GSI no período de 1995 a 2003.
O ministro Jungmann destacou que o militar é o alicerce do
Exército e das Forças Armadas. “O
soldado brasileiro, além de lutar em
guerras justas, como a 2ª Guerra
Mundial e em outras mais da nossa história, inclusive em defesa do
nosso território, é, hoje, provedor
de paz no Haiti e em muitos outros lugares do mundo. O soldado
brasileiro é aquele que, além da
defesa da Pátria, ele cuida, ele dá
assistência, enfim, exerce uma diversidade de missões, sempre com
o compromisso com o Brasil, com o
povo brasileiro”, disse.
O Comandante do Exército
Brasileiro destacou a presença do
Comandante do Exército do Uruguai, ressaltando a coincidência entre as datas comemorativas do Dia
da Independência do Uruguai e o
do Dia do Soldado no Brasil, 25 de
agosto. Na visita ao Brasil, o General Guido Manini Ríos Stratta condecorou o General Villas Bôas com

Foto: Tereza Sobreira/MD

Foto: CCOMSEX

Os valores, a dedicação e o
sacrifício do soldado brasileiro foram celebrados em solenidade no
Clube do Exército de Brasília, sede
Lago, no dia 25 de agosto. O Dia
do Soldado é comemorado nesta
data, em referência ao aniversário
de nascimento do Patrono do Exército, Luiz Alves de Lima e Silva,
o Duque de Caxias. Durante a cerimônia, organizações militares e
instituições, além de personalidades
civis e militares, foram agraciadas
com a Medalha do Exército Brasileiro e a Medalha do Pacificador.
Uma réplica da espada
do Duque de Caxias foi exposta na cerimônia, representando a
presença do Patrono do Exército Brasileiro. O exemplo de generosidade, dedicação, destemor,
desinteresse e entusiasmo de Caxias continua a ser reverenciado pelas Forças Armadas e serve
de guia para o soldado brasileiro.
O evento contou com a presença do Ministro da Defesa, Raul
Jungmann; do Ministro-Chefe do
Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General de Exército
Sergio Wetsphalen Etchegoyen; do
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira; do Comandante do
Exército Brasileiro, General de
Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; do Comandante
do Exército Uruguaio, General de

a Medalha “18 de Maio de 1811”. contribuído para a consolidação
e desenvolvimento dos laços de
Condecorações
amizade entre o Exército de seus
A Medalha do Exército países e o Brasil. Militares da MaBrasileiro é entregue a cidadãos e rinha, da Aeronáutica, das Forças
instituições civis, brasileiras ou es- Auxiliares e civis brasileiros potrangeiras, bem como a integrantes dem ser agraciados como uma hoda Marinha do Brasil, da Força Aé- menagem especial do Exército,
rea Brasileira e das Forças Auxilia- por relevantes serviços prestados.
res que tenham praticado alguma
O dia do soldado, 25 de
ação destacada ou serviço relevan- agosto, é comemorado em todo
te em prol do Exército Brasileiro. Brasil, pelo Exército Brasileiro, em
Já a Medalha do Pacifica- homenagem à data de nascimendor destaca militares do Exército to de seu patrono, em 1803, Luís
que, em tempo de paz, tenham se Alves de Lima e Silva, o Duque
distinguido por suas atitudes, de- de Caxias. Pelos seus feitos histódicação, abnegação e capacidade ricos de consolidação da Indepenprofissional, assim como aqueles dência, pacificação de províncias e
que tenham contribuído para o pres- vitória na Bacia do Prata foi chatígio do Exército Brasileiro junto às mado “o pacificador do Brasil”.
Forças Armadas de Nações Amigas.
O marechal destacou-se,
Militares e civis estrangei- ainda, pela luta contra a escravidão
ros também podem receber essa dos negros, solução pacífica de demedalha, por terem prestado ser- safios políticos e generosidade aos
viços ao Exército Brasileiro ou adversários em campo de batalha.
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60 anos das operações especiais
do Exército Brasileiro

Ministro da Defesa participa de cerimônia de
promoção de cargo de novos oficias-generais

Foto: Sgt Negreiro/Cecomsex/MD

O general Fernando lembrou ainda que esses generais promovidos foram escolhidos entre
“um grande universo de coronéis
excelentes” e após um “longo e
criterioso processo de seleção”
que analisa detalhadamente 35
anos de serviço de cada um deles.
“Vocês assumirão, em breve, novos cargos na estrutura da
Força, nos mais longínquos rincões do nosso querido País. Comandarão, em tempos de crise e
de racionalização, guiando seus
Estados-Maiores e seus subordinados, com base no exemplo, rumo
ao cumprimento da missão”, disse.
Em alusão à entrega de espadas, o chefe do EME lembrou de
Duque de Caxias, que “de alferes a
marechal”, sempre desembainhou
sua espada em combate “com a
mesma nobreza que estendia a mão
aos seus adversários para conciliar
e pacificar”. E lembrou que, desde
antigamente, como na batalha de
Guararapes ou na Guerra do Paraguai, como em situações mais atuais, como nas operações de Garantia
da Lei e da Ordem, “sempre houve
um general fazendo da liderança e
do exemplo suas atitudes-chave”.
Por fim, o chefe do EME
afirmou que os novos generais devem se espelhar no exemplo do
comandante do Exército, General
Villas Boas, que segundo ele, é um
“exemplo de liderança, abnegação,
entrega, superação e espírito de cumprimento de missão, que tem colocado o Exército e o Brasil, acima de
tudo e até de si mesmo”, finalizou.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: ST Edmilson/Cecomsex/MD

O Ministro da Defesa, Raul
Jungmann, participou, no dia 03 de
agosto, da cerimônia de entrega de
espadas, evento que marca a promoção dos novos generais de brigada.
Ao todo, foram promovidos
quatro generais de brigada, são eles:
general Sidnei Prado, André Luiz Allão, André Rolim e Cláudio Penkal.
Na cerimônia, realizada no
Quartel General do Exército, em
Brasília, o discurso de homenagem
aos novos generais ficou por conta do Chefe do Estado-Maior do
Exército (EME), General Fernando
Silva, e emocionou os convidados.
Em sua saudação, o chefe
do EME saudou os “jovens generais”, destacando que o atual momento, nacional e internacional,
exigirá deles entusiasmo e liderança. “As Forças Armadas, mantenedoras da estabilidade e fiadoras
da Constituição, são as derradeiras
guardiãs da lei e da ordem e emergem, por seus méritos, como as
instituições de maior credibilidade
junto à população brasileira”, afirmou em seu discurso. “O povo sabe
que pode contar conosco para defender a democracia, a nossa terra
e os nossos valores”, completou.

Na semana de 31 de julho a
04 de agosto, o Comando de Operações Especiais (COpEsp) realizou os eventos comemorativos aos
60 anos das Operações Especiais
do Exército Brasileiro, com atividades que incluíram competições
desportivas entre as organizações
militares subordinadas, discussões
doutrinárias e um painel de debate
versando sobre as Operações Especiais no passado, presente e futuro.
No dia 04 de agosto, ocorreu a cerimônia de inauguração
do busto do Coronel de Infantaria
Gilberto Antônio de Azevedo e Silva, Pioneiro Nr 01 das Operações
Especiais do Exército Brasileiro,
e uma homenagem aos pioneiros e operadores especiais falecidos na função de suas atividades.
Em seguida, o público presente participou da formatura no
Campo de Parada do COpEsp, com
uma demonstração da Banda Marcial do Exército Brasileiro e de uma
apresentação de Salto Livre Operacional. A solenidade contou com a
presença de autoridades civis e militares, destacando-se a presença do

Comandante do Exército, General
de Exército Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas, e de oficiais-generais do
Alto-Comando de ontem e de hoje.
As Operações Especiais
As Operações Especiais são
conduzidas por forças militares especialmente organizadas, treinadas e equipadas para atuarem em
ambientes hostis, empregando capacitações específicas não encontradas nas forças convencionais.
Podem ser conduzidas
independentemente ou em conjunto com forças convencionais
ou em ações de agências governamentais, bem como pode contar com a atuação de outras forças, inclusive de nações aliadas.
Dentre as principais diferenças que possuem com relação
às operações convencionais, encontram-se o considerável risco físico e
o frequente potencial de risco político elevado. Além do quê, existe o
uso intenso das atividades de inteligência e requerem atuação coberta,
sigilosa ou de baixa visibilidade.
(CCOMSEX/ FM)

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO
EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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no Amazonas
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Colégio Militar de Manaus comemora
seu 46º aniversário

plementadas pelo Sistema Colégio Militar do Brasil, valorizando
o trinômio família-escola-aluno.
Dentre as atividades realizadas, destacam-se a apresentação
do coro sobre a Amazônia Latina,
da banda de música e de danças
libanesa, japonesa, latina e da cultura ribeirinha; além de encenação sobre a vinda dos japoneses
para a Amazônia; uma narração
sobre os ribeirinhos; e o espetáculo "A Criação do Mundo", peça
apresentada no Zumzaravoice,
durante os XI Jogos da Amizade.
Ao término, a Secretaria
de Estado de Cultura do Amazonas brindou a assistência com uma
apresentação do Coral de Libras
do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas e com o Conjunto Musical da Biblioteca Braile do
Amazonas, encerrando de forma
brilhante o espetáculo da noite.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Na noite de 31 de julho, o
Colégio Militar de Manaus (CMM)
promoveu um evento artístico cultural, dentro da programação comemorativa aos 46 anos de sua criação.
A Noite Cultural foi realizada no
Teatro Amazonas, patrimônio cultural brasileiro, um dos palcos mais
imponentes e importantes do País.
Além de comemorar a data,
o evento também teve como objetivo estimular nos discentes o interesse pela arte e cultura, por intermédio
da música, da dança e das representações. Assim, o CMM agrega
valor ao momento histórico de seu
aniversário, desenvolvendo atributos como disciplina, superação, espírito de equipe, trabalho coletivo,
respeito à diversidade e inclusão.
A presença de autoridades
e de familiares conferiu um brilho
especial ao espetáculo e enriqueceu as práticas pedagógicas im-

No dia 02 de agosto de 2017,
o Colégio Militar de Manaus (CMM)
comemorou 46 anos de história. Na
oportunidade, foi realizada uma solenidade comemorativa ao evento, a
qual foi presidida pelo Comandante Militar da Amazônia, General de
Exército Geraldo Antônio Miotto, e
contou ainda com a presença de diversas autoridades militares e civis,
ex-alunos do Colégio e familiares.
Especial destaque foi a presença do Vice-Chefe do Departamento de Educação e Cultura do
Exército e ex-aluno do CMM, Ge-

(CCOMSEX/ FM)

neral de Divisão Décio dos Santos
Brasil, nos anos de 1973 e 1974.
Na cerimônia, foram entregues Diploma de “Amigo do
Colégio” a diversas autoridades e
personalidades que têm contribuído para as atividades do Colégio.
Ao final, foi realizado o
tradicional Desfile da Saudade, comandado pelo Gen Brasil, que contou com expressiva participação dos
ex-alunos do Colégio, os quais puderam vivenciar, novamente, a emoção de integrar o Batalhão Escolar.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX
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Aluno do Colégio Militar de Fortaleza destaca-se
em competição internacional

mensagem aos cadetes: “Senhores
acadêmicos e senhores da Academia Militar das Agulhas Negras,
que vão ser os futuros oficiais do
Exército, se estudarem a constituição vão perceber a relevância
do papel que vão ter que exercer”.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

O aluno Bruno Teixeira Gomes, do Colégio Militar de
Fortaleza (CMF) conquistou a
medalha de Prata na Olimpíada
Internacional de Biologia (IBO),
realizada na Universidade de Warwick, em Coventry, Inglaterra,
do período de 23 a 30 de julho.
Para participar do IBO, o
aluno conquistou uma das quatro vagas, após se classificar em
uma seletiva com os 15 melhores

Visita às instalações
Na parte da tarde, a comitiva
caminhou por algumas instalações
da Academia e conheceram a biblioteca, com quadros e mapas históricos, em seguida foram até a ala
da Infantaria, onde conheceram um
alojamento histórico. O comandante
da AMAN, realizou palestra institucional: “Da Casa do Trem à Era do
Conhecimento – 1811-2017”, apresentando a história da criação da
academia indo até os dias de hoje.

colocados da Olimpíada Brasileira de Biologia, competição na
qual conquistou medalha de ouro.
Bruno Gomes foi o único
representante da América Latina
a subir ao pódio na competição.
A Olimpíada Internacional
de Biologia é um evento anual em
que estudantes de todo o mundo competem, medindo seus conhecimentos na área. Os participantes são estudantes de nível pré-universitário.
(CCOMSEX/ FM)

Atletas do Exército são Campeãs
do Grand Prix de Vôlei na China
Foto: CCOMSEX

No dia 02 de agosto, o Comandante Militar do Sudeste, General de Exército João Camilo Pires de
Campos, acompanhado do Professor
e Doutor Ives Gandra Martins Filho
e do Comandante da Academia de
Polícia Militar Barro Branco do Estado de São Paulo, Cel PM Sérgio
Felleto, participaram de uma visita à Academia Militar das Agulhas
Negras (AMAN), em Resende. O
comandante da AMAN, General de
Brigada Ricardo Augusto Ferreira
da Costa Neves, recebeu a comitiva.
Pela manhã, no Teatro General Leônidas, o Doutor Ives
Gandra ministrou a palestra sobre: “O papel constitucional das
Forças Armadas”, para cerca de
1600 pessoas entre cadetes e outros militares. No decorrer da palestra, o Doutor deixou a seguinte

(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

No dia 06 agosto, a seleção brasileira feminina de vôlei
foi campeã do Grand Prix de Vôlei
pela 12ª vez, em Nanjing, na China.
Na ocasião, as 3º Sgt Gabriella Guimarães e 3º Sgt Amanda,
Atletas do Programa do Alto Rendimento do Exercito (PAAR), integra-

ram a equipe do treinador José Roberto Guimarães que venceu a Itália
na final por 3 sets a 2, com parciais de
(26/24, 17/25, 25/22, 22/25 e 15/8).
O Centro de Capacitação
Física do Exército (CCFEx) parabeniza nossos atletas e deseja-lhes
sucesso nos próximos desafios.
(CCOMSEX/ FM)
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3º Divisão de Exército denominada de Encouraçada comemora seu 109º aniversário
Foto: CCOMSEX

Encouraçada”, como lídima herdeira dos feitos e das tradições da
3ª Divisão de Infantaria do Exército Imperial que, sob o comando

do Brigadeiro Antônio de Sampaio, Patrono da Arma de Infantaria, cobriu-se de glórias nas batalhas da Guerra da Tríplice Aliança.
(CCOMSEX/ FM)

Sinfonia Encouraçada alusiva
ao aniversário da 3ª DE

para o seu desenvolvimento operacional desde que ela foi criada em
1908 como 3ª Brigada Estratégica.
A "Reserva Encouraçada"
abriu o desfile no encerramento da solenidade, seguida da tropa
e, após, ocorreu o desfile motorizado, mecanizado e blindado.
O evento proporcionou o
estreitamento dos laços de amizade e interação dos integrantes
deste Grande Comando com ex-integrantes da Divisão Encouraçada e a comunidade santamariense.
Seu marco inicial foi a
criação, em 1908, da 3ª Brigada
Estratégica que teve seu quartel-general instalado nesta cidade.
A 3ª Brigada Estratégica
foi constituída num período que o
Exército Brasileiro vivia profundas
transformações, no decorrer dos
anos, a 3ª Brigada viria a receber as
denominações de 9ª Brigada de Infantaria e 5ª Brigada de Infantaria,
esta última extinta, em 1938, para
dar origem à Infantaria Divisionária da 3ª Divisão de Infantaria, integrada por diversas unidades do RS.
Durante a 2ª Guerra Mundial, com o envio de mais de 250
militares para o Teatro de Operações Europeu, a Infantaria Divisionária da 3ª Divisão de Infantaria deu importante contribuição à
Força Expedicionária Brasileira.
Terminada a guerra, ocorre a transformação da Infantaria
Divisionária da 3ª DI para 3ª Divisão de Infantaria, reunindo tropas de diferentes armas e serviços.
Em 1971, a 3ª Divisão de
Infantaria foi extinta para dar lugar
à 3ª Divisão de Exército, que oito
anos mais tarde passou a ostentar a
denominação histórica de “Divisão

Foto: CCOMSEX

A 3ª Divisão de Exército (3ª
DE) completou, no dia 06 de agosto, 109 anos de história. A solenidade comemorativa, presidida por seu
Comandante, General de Divisão
Marcos Antonio Amaro dos Santos,
foi realizada na citada data, no 1º
Regimento de Carros de Combate.
No inicio da cerimônia, foi
executado o toque de "Presença de
Ex-Combatente", como homenagem do Exército Brasileiro ao senhor
Taltíbio de Melo Custódio, ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira presente na solenidade
que, com sacrifício, bravura e glória,
soube defender a honra da Pátria e
os ideais de liberdade e democracia,
por ocasião da 2ª Guerra Mundial.
Foi cantada a canção da "Divisão Encouraçada" e, após, ocorreu
a leitura de um texto alusivo à data.
Como reconhecimento pela integração, amizade, apoio e participação
conjunta nas diversas missões realizadas por esse Grande Comando,
foi concedido o Diploma de "Amigo da 3ª Divisão de Exército" a
personalidades locais. Também foi
realizada a entrega da medalha comemorativa ao Sesquicentenário do
Conflito da Tríplice Aliança ao Comando das Grandes Unidades Subordinadas à Divisão Encouraçada:
6ª Brigada de Infantaria Blindada
(Santa Maria), Artilharia Divisionária da 3ª DE (Cruz Alta), 1ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada (Santiago), 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (Uruguaiana), e 3ª Brigada
de Cavalaria Mecanizada (Bagé).
Durante suas palavras, o
General Amaro dedicou a formatura
e as comemorações do aniversário à
memoria dos ex-integrantes da 3ª Divisão de Exército que contribuíram

A música é a arte em forma
de sons que aciona nossas emoções
e permite manifestar os sentimentos
da alma. Pautado nesse sentimento
e como parte das comemorações
do Centésimo Nono Aniversário
de Criação da “Divisão Encouraçada”, na noite de 04 de agosto, a
3ª Divisão de Exército (3ª DE) promoveu a Sinfonia Encouraçada.
Realizada nas instalações
do 3º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado “Regimento
Mallet”, a atividade contou com as
presenças do Comandante Militar
do Sul, General de Exército Edson
Leal Pujol; do eterno Comandante
da 3ª DE e antigo Ministro do Superior Tribunal Militar, General de
Exército Fernando Sérgio Galvão;
do Comandante da Divisão Encouraçada, General de Divisão Marcos
Antonio Amaro dos Santos; dos
Comandantes das 1ª, 2ª e 3ª Brigadas de Cavalaria Mecanizada,
6ª Brigada de Infantaria Blindada
“Brigada Niederauer” e Artilharia
Divisionária da 3ª DE; familiares
e amigos da Divisão Encouraçada.
As Bandas de Música levam cultura e entretenimento às diversas
comunidades da área da Divisão.

As apresentações musicais foram realizadas pela Banda
da Divisão Encouraçada, sob a regência do 2º Tenente Mestre de
Música José Pinho de Oliveira e a
Banda da Brigada Niederauer com
o Regente, o 1º Tenente Músico
Jorge Berghahn, que se apresentaram para, por meio da música, homenagear os cento e nove anos de
história da 3ª Divisão de Exército.
Houve também, a presença
especial da Banda do Colégio Militar de Santa Maria "Colégio do
Vagão", que é composta por alunos voluntários que demonstram
afinidade e vocação para música,
pois tocar um instrumento não é
simplesmente executar uma sequência de sons, mas sim uma arte
de expressar os diversos afetos
da nossa alma mediante o som.
Ao final da Sinfonia, o General Amaro agradeceu à senhora
Zípora e Willey Simas Pimenta,
que abrilhantaram a apresentação
com suas participações especiais
e as Bandas de música da 3ª Divisão de Exército e 6ª Brigada de
Infantaria Blindada tocaram a Canção da 3ª DE em homenagem aos
cento e nove anos da Divisão.
(CCOMSEX/ FM)
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Comandante da Marinha preside Cerimônia em Homenagem
à Memória dos Mortos da Marinha em Guerra
Foto: CCSM

Autoridades durante a cerimônia

A cerimônia em homenagem à Memória dos Mortos da
Marinha em Guerra foi realizada,
no dia 21 de julho, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda
Guerra Mundial, no Rio de Janeiro
(RJ). O evento foi presidido pelo
Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, e contou com a presença dos ex-ministros da Marinha,
os almirantes de esquadra Alfredo
Karam e Mauro César Rodrigues
Pereira; dos ex-comandantes da
Marinha, os almirantes de esquadra
Roberto de Guimarães Carvalho e
Julio Soares de Moura Neto; além
de almirantes da ativa e da reserva;
do Presidente do Centro de Capitães

da Marinha Mercante, Capitão de
Longo Curso Álvaro José de Almeida Junior; de ex-combatentes; além
de autoridades do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.
“Ao voltarmos nossos
olhares para os feitos gloriosos do
passado, percebemos a importância de estarmos sempre vigilantes e de dispormos de um Poder
Naval moderno e crível para que
possamos fazer frente a eventuais agressões externas, as quais
nem sempre são evitadas ou sequer chegam a ser previstas”, ressaltou o Comandante da Marinha
na Ordem do Dia alusiva à data.
O Capitão de Mar e Guerra, capelão naval, Antônio de Paiva
Foto: CCSM

Representante da ANVFEB, Daniel Roque, e da APRAMA, Capitão de Fragata, da reserva, João
Abrahão da Silva, durante lançamento das pétalas de flores ao mar a bordo do “Anequim”

Lima proferiu uma oração solene
em homenagem à bravura dos marinheiros que tombaram nos confrontos os quais as Marinhas do
Brasil e Mercante estiveram envolvidas, como foi o caso da Primeira e da Segunda Guerra Mundial.
No decorrer do evento, o
Comandante da Marinha, acompanhado pelo ex-Ministro da Marinha
Alfredo Karam, pelo Comandante
de Operações Navais, Almirante
de Esquadra Sergio Roberto Fernandes dos Santos e pelo Capitão
de Longo Curso Álvaro José de
Almeida Junior, fez a aposição de
coroas de flores junto aos nomes
dos que pereceram durante a Segunda Guerra. Ao mesmo tempo,
ocorreu o tradicional lançamento de
flores ao mar a bordo do Aviso de
Patrulha “Anequim” por representantes da Associação dos Veteranos
da Força Expedicionária Brasileira
(ANVFEB) e da Associação Almirante Prado Maia (APRAMA).
Já no fim da solenidade, os
marinheiros e integrantes do Coral
do Comando do 1º Distrito Naval
cantaram a canção dos “Combatentes da Marinha na Segunda Guerra
Mundial”, de autoria (letra e música) do Capitão de Longo Curso
Francisco Cesar Monteiro Gondar.
Dentre os presentes, estavam o Grupo de Escoteiros do Mar Suboficial
Amélio de Azevedo Marques, composto por 16 jovens, que acompanhou atentamente as homenagens.
A líder do grupo, Karina Baez, agradeceu a oportunidade oferecida pela
Marinha de participar do evento.
A data da cerimônia faz
alusão ao naufrágio da Corveta
“Camaquã”, ocorrido no dia 21
de julho de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com o Aviso Ministerial nº
1121/69. No confronto, a Marinha
perdeu centenas de homens, entre oficiais, praças e combatentes.
(CCSM/ FM)
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Ministro Raul Jungmann e Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira,
assistem a partida da Corveta Barroso para o Líbano
Foto: MD ASCOM

de radares e outros equipamentos.
O Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, lembrou o orgulho da
Força Naval brasileira, que por seis
anos ininterruptos, desde sua criação, mantém o comando da única
força-tarefa marítima em operação
de manutenção de paz sob égide das
Nações Unidas. "Demonstra o elevado conceito que os marinheiros
e fuzileiros navais perante outras
Marinhas e a capacidade logística
e operacional da Força em manter
seus meios em áreas afastadas." E
continuou: ao contribuir para estabilidade regional no mar adjacente ao
Líbano, reforçamos o compromisso
internacional do Brasil em apoiar
países amigos e compor o esforço
conjunto para garantir a segurança
das linhas de comunicação marítimas e o imprescindível comércio que
por ela flui", destacou o almirante.
Para o Comandante da Corveta Barroso, o Capitão de Fragata,
Dino Avila Busso, desde 2011 o Brasil tem se destacado com a presença
da Marinha na UNIFIL e ajudado
muito a população do Líbano. "O
navio passou um período longo de
preparo e manutenção de seus equipamentos. Saímos hoje muito bem
preparados e motivados em elevar o
nome do Brasil nessa missão de paz".
Um dos tripulantes da corveta Barroso, o cabo Victor Hugo
aguardava a sua partida ao lado da
esposa Anna Paula e do filho Thor, de
dois anos. "Estou indo pela segunda
vez para o Líbano e vamos cumprir

A Barroso
De projeto e fabricação
nacionais, a corveta é um navio
de 103,5 m de comprimento e 2,4
mil toneladas (a plena carga), com
autonomia para permanecer por
30 dias em missão. Sua velocidade nominal máxima, com turbina
a gás, é de 30 nós, e seu raio de
ação, com velocidade de 12 nós,
é de 4 mil milhas (ou 7,2 mil km).
A Barroso irá se deslocar

para a área de operações, cumprindo
escalas logísticas programadas em
Natal-RN, Las Palmas (Espanha) e
Toulon (França). Sua chegada em
Beirute (Líbano) está prevista para o
dia 08 de setembro do corrente ano.
A UNIFIL
A UNIFIL conta, atualmente, com a participação de diversos países, incluindo o Brasil,
e com aproximadamente 12 mil
militares, além de funcionários civis. A presença do navio brasileiro contribui para a garantia da paz
e da segurança na região, além do
adestramento da Marinha Libanesa.
(MD ASCOM/ FM)

Marinha do Brasil participa da VIII Reunião
de Estados-Maiores entre Brasil e Equador
Foto: CCSM

Familiares e amigos dos
militares que compõem a tripulação da Barroso estiveram em 06 de
agosto, na Base Naval, em Niterói,
para acompanhar o suspender da
corveta, que será a próxima nau-capitânia da Força-Tarefa Marítima da Força Interina das Nações
Unidas do Líbano (FTM-UNIFIL).
Na solenidade, o Ministro da
Defesa, Raul Jungmann, recordou o
episódio ocorrido em setembro de
2015, quando a corveta Barroso resgatou 220 refugiados no Mar Mediterrâneo. "Há um simbolismo. Para
o mundo todo demonstrou sua humanidade, competência e solidariedade, daqueles que fazem esta tarefa gloriosa de prover a paz. A defesa
da vida é um bem supremo e o Brasil se tornou reconhecido mundialmente e respeitado por ser um país
provedor de paz", disse o ministro.
Será a segunda fez que a corveta
brasileira parte para o Líbano para
compor a Força-Tarefa Marítima da
UNIFIL e se tornar a nau-capitânia
Dirigindo-se também aos
familiares, o ministro destacou que
os 195 militares da corveta Barroso
foram muito bem preparados e contam com todo o apoio da Marinha
do Brasil. "Esses homens e mulheres voltarão com orgulho de terem
sido provedores de paz. Quando
eles voltarem, quero estar aqui para
recebê-los nossos heróis com a certeza do dever cumprido", comentou.
O ministro Jungmann ainda percorreu as instalações do navio e recebeu
explicações sobre funcionamento

nossa missão", comentou o militar.
Também o Terceiro Sargento Fuzileiro Naval, Santana, não escondia a
expectativa de participar da missão.

Abertura da VIII Reunião

A VIII Reunião de Estados-Maiores entre a Armada do Equador (ARE) e a Marinha do Brasil
(MB) ocorreu em Quito na sede da
Armada do Equador no período de
26 a 28 de junho de 2017. Chefiou a
reunião pela MB o Vice-Almirante
Edervaldo Teixeira de Abreu Filho, acompanhado pelo Capitão de
Mar e Guerra Victor Jeronimo Buarque de Paula e pelo Capitão de
Mar e Guerra (RM1) Emilson Pai-

va de Faria, e pela ARE o Contra-Almirante Rafael Poveda Romero.
De suma importância para
o desenvolvimento de um relacionamento profícuo entre os dois
países, este encontro proporciona oportunidades de intercâmbio
de experiências profissionais por
meio de cursos, destaques de militares, comissões bilaterais, viagens profissionais e outras formas
de contatos entre as instituições.
(CCSM/ FM)
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Comando do 9º Distrito Naval promove, em
Manaus, Encontro de Serviço Social e Psicologia
Foto: CCSM

Foto: CCSM

Militares do Núcleo de Assistência Social do Com9ºDN e CC (T) Andréa Chaves da DIVAS
Diretor da Academia de Guerra Naval do Chile e o Comandante da Marinha

No dia 15 de agosto, a Escola de Guerra Naval (EGN) recebeu a visita da comitiva da Academia de Guerra Naval do Chile.
O evento iniciou-se com palestras sobre os seguintes temas: “A
Marinha do Brasil e seus projetos estratégicos” e “A Amazônia
Azul e a Escola de Guerra Naval”.
Posteriormente, foi realizada uma visita às instalações, seguida de almoço de confraternização
com a presença de autoridades e
ex-alunos daquela academia, dentre eles: o Comandante da Marinha,
Almirante de Esquadra Eduardo
Bacellar Leal Ferreira; o Chefe do
Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas, Almirante de Esquadra
Ademir Sobrinho; o Diretor-Geral
do Pessoal da Marinha, Almirante
de Esquadra Ilques Barbosa Junior;
o Diretor-Geral do Pessoal da Marinha, Almirante de Esquadra Celso

Luiz Nazareth; o Presidente do Centro de Estudos Político-Estratégicos
da Marinha, Almirante de Esquadra,
fuzileiro naval, da reserva remunerada, Alvaro Augusto Dias Monteiro; o Almirante de Esquadra, da
reserva remunerada, Luiz Fernando
Palmer Fonseca; o Comandante do
1º Distrito Naval, Vice-Almirante
Claudio Portugal de Viveiros; o
Comandante do 8º Distrito Naval,
Antônio Carlos Soares Guerreiro;
o Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha, Vice-Almirante
José Augusto Vieira da Cunha de
Menezes; o Vice-Almirante, da reserva remunerada, Carlos Autran de
Oliveira Amaral; o Diretor da EGN,
Contra-Almirante André Luiz Silva
Lima de Santana Mendes; o Comandante da Força Aeronaval, Contra-Almirante Paulo Ricardo Finotto Colaço; e demais autoridades.
(CCSM/ FM)

Orcowal

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

Nos dias 28 e 29 de junho
de 2017, o Núcleo de Assistência
Social (NAS) do Comando do 9º
Distrito Naval (Com9ºDN) promoveu o “Encontro de Serviço Social e Psicologia” com o tema: “A
atuação dos (as) Assistentes Sociais e Psicólogos (as) no âmbito
da Política de Assistência Social
na Amazônia”, no auditório Naide Lins da Faculdade Metropolitana de Manaus (FAMETRO).
O Encontro de Serviço Social e Psicologia, além de proporcionar um espaço de reflexão sobre as
diferentes experiências profissionais
no âmbito da Política de Assistência Social na Amazônia, contribuiu
com o intercâmbio entre as Forças
Armadas e as instituições de ensino e pesquisa em Serviço Social e
Psicologia do Estado do Amazonas.
Participaram do evento como palestrantes: o Tenente-Coronel de Infantaria Júlio César;
a Assistente Social da Divisão de
Assistência Social do Ministério da
Defesa (DIVAS), Capitão de Corveta (T) Andréa Chaves; a Professora da Universidade Federal do
Amazonas, Doutora Katia Vallina;
a Assistente Social da Secretaria
Municipal da Mulher, Assistência
Social e Direitos Humanos, Gecilda Albano Peçanha; a Psicóloga do
Conselho Regional de Psicologia
(CRP) 20ª Região, Adriane An-

drade Costa; a Professora Doutora
Simone Baçal; a Assistente Social
do Conselho Regional de Serviço
Social (CRESS) 15ª Região AM/
RR, Francileide Bindá; a Psicóloga
do NAS do Com9ºDN, Primeiro-Tenente (RM2-S) Vanussa Brígida; e a presidente do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Amazonas e
a Advogada, Silvia Carla Furtado.
O evento contou a participação de profissionais de diversos
órgãos públicos e privados do Amazonas; de Oficiais e Praças das Forças Armadas; e de estudantes dos
cursos de graduação e pós-graduação em Serviço Social e Psicologia
de universidades de Manaus (AM).
Ao longo dos dois dias de
atividades, os 213 participantes tiveram a oportunidade de refletir,
discutir e adquirir novos conhecimentos sobre a inserção de profissionais de Serviço Social e Psicologia
em equipes de trabalho interdisciplinar, bem como iniciar tratativas de novos projetos conjuntos.
Durante
as
considerações finais do evento, representantes do Conselho Regional de
Serviço Social da 15ª Região e
do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região enalteceram a iniciativa do Com9ºDN
em realizar o evento acadêmico.
(CCSM/ FM)
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III Encontro de presidentes de SOAMAR
é realizado em Brasília

O Comando do 5º Distrito Naval sediou, no dia 05 de julho, a cerimônia de posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria
Executiva e do Conselho Fiscal
da Sociedade Amigos da Marinha
(SOAMAR) em Rio Grande (RS),
eleitos para o biênio 2017/2019.
O ex-Diretor Cultural, Richard

Foto: CCSM

Foto: CCSM

Da esquerda para a direita: Richard John Ruffier Granthan, presidente empossado; Vice-Almirante
Victor Cardoso Gomes, Comandante do 5º Distrito Naval; e Manuel Luiz Andrade Rodrigues,
presidente exonerado

Representantes de SOAMAR de diversas regiões do Brasil

John Ruffier Granthan, foi conduzido ao cargo da Presidência pela
primeira vez. O Comandante do
5º Distrito Naval, Vice-Almirante
Victor Cardoso Gomes, presidiu a
cerimônia. O evento contou com
a presença de representantes da
SOAMAR e titulares das Organizações Militares subordinadas.
(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

No dia 28 de julho, a Capital Federal, Brasília (DF), recebeu
mais de 60 representantes no III
Encontro de presidentes de SOAMAR (Sociedade Amigos da Marinha). Oriundos de todo o país,
os participantes se reuniram para
dialogar sobre os projetos em andamento e trocar experiências acerca
de temas relacionados à sociedade
civil e à Marinha do Brasil (MB).
O evento iniciou com uma
palestra ministrada pelo presidente nacional da SOAMAR, Orson Féres. Ele expôs a situação
do grupo em diversas regiões do
Brasil e destacou alguns projetos
de sucesso. Na sequência, o Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, assumiu o microfone e palestrou sobre a importância
estratégica do mar para o Brasil.
Líderes de iniciativas como
a “Operação Cisne Branco” (concur-

so de redação para alunos do Ensino
Fundamental e Médio, promovido
pela Marinha) e o “Projeto Amazônico de Atendimento Oftalmológico” estiveram presentes. Tereza
Velho, ex-presidente da SOAMAR-Brasil e fundadora da “Operação
Cisne Branco”, contou que sua atuação junto à Marinha começou em
meados dos anos 1970. ”Na época,
eu era uma professora e por isso
sugeri um concurso de trabalhos
escolares que poderiam ser desde
uma redação ou desenho até um trabalho artístico. O primeiro prêmio
foi uma bicicleta doada e até hoje
me emociono quando me lembro
do dia da entrega. Aqueles alunos
se dedicaram de verdade”, disse ela.
O encontro acontece anualmente, desde 2015, e é coordenado pelo Centro de Comunicação Social da Marinha que, além
dessa atribuição, atua como um
elo entre as SOAMAR e a MB.
(CCSM/ FM)

Saiba mais sobre a Marinha
em nossos sites
Nova diretoria SOAMAR-Rio Grande 2017/2019

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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FAB realiza encontro com judiciário para apresentar atividades das Forças Armadas
Foto: Sargento Batista/ CECOMSAER

Reunião de representantes da Aeronáutica e do judiciário após visita no AM

o diferencial pela cultura e o clima.
Conhecer a Região Amazônica de
perto ajuda no trabalho de fazer o
Brasil que planejamos para o futuro
próximo”, ressaltou o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
O Subprocurador-Geral da
União, José Roberto da Cunha Peixoto, avaliou como a atuação das
Forças Armadas é importante para
assegurar a defesa da sociedade.
“Já conhecia alguns projetos, mas
ver a coisa acontecendo no local,
nos rincões mais remotos do País,
no meio da selva foi muito interessante. A gente se sente mais seguro
e que o território nacional está resguardado, ver que as populações
indígenas e mais remotas estão,
de alguma maneira, sendo atendidas pelas Forças, com tratamento
médico, e organização", explicou.
Para o Secretário Executivo
do Ministério da Justiça, José Levi
Mello Do Amaral Júnior, é importante a cooperação do poder público
com as Forças Armadas. "O Brasil
é um País imenso e muito complexo. Nada mais essencial do que os
vários órgãos que compõem o poder público brasileiro interagirem.
Nisso a Aeronáutica, certamente,
tem um papel fundamental e desempenha a contento esse papel
de proporcionar que o poder público e que o Estado Brasileiro se
façam presentes nas mais remotas

Visitação na Região Amazônica
A visita à Região Amazônica ocorreu entre os dias 13 a 15
de julho, promovida pelo Coman-

do da Aeronáutica e o Comando do
Exército, por intermédio de suas
Assessorias de Relações Institucionais. O objetivo foi promover
o conhecimento das atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas
na defesa e integração da Região
Amazônica, comprovar a realidade vivida pelos militares, apresentar os principais desafios para o
cumprimento das missões, além
de demonstrar o valor estratégico
da área para o território brasileiro.
Entre as atividades realizadas na Amazônia, a comitiva teve
a oportunidade de se familiarizar
com a nova estrutura da Força Aérea. Realizou uma visita à Ala 8,
que possibilitou aos participantes
conhecerem in loco as unidades aéreas e de defesa, os meios aéreos e
armamentos utilizados. Posteriormente, a comitiva visitou o Destacamento de Aeronáutica de São
Gabriel da Cachoeira, unidade que
serve como suporte e infra-estrutura
para as operações militares. E também conheceu o Destacamento de
Engenharia de Iauaretê (AM), unidade subordinada à Comissão de
Aeroportos da Região Amazônica,
que leva o progresso e a cidadania
a regiões inacessíveis, por meio da
construção, ampliação e edificação de aeródromos na Amazônia.
(CECOMSAER/ FM)

Foto: Sargento Batista/ CECOMSAER

Aconteceu em 02 de agosto, no Espaço Força Aérea do Gabinete do Comandante da Aeronáutica (GABAER), em Brasília,
uma confraternização que reuniu
membros dos Poderes Executivo, Judiciário e órgãos essenciais
à justiça. A ação promovida pela
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comandante
da Aeronáutica (ASPAER) é fruto de uma visita institucional, que
reuniu uma comitiva de 29 participantes à Região Amazônica, com o
propósito de apresentar atividades
realizadas pelas Forças Armadas.
A reunião propiciou uma interação
entre o Comandante da Aeronáutica, os Oficiais-Generais do Alto
Comando e membros da comitiva.
“O trabalho que as Forças
Armadas fazem na Amazônia e de
outros órgãos públicos na localidade é muito importante. A Amazônia
é de nossa responsabilidade e representa 60% do território brasileiro.
Temos que tomar conta desse território como parte do Brasil. Uma das
formas de fazermos isso é pela consciência da sociedade. Dar possibilidade aos segmentos da sociedade de
conhecer a região, para saber o que
é possível fazer. Uma consciência
não apenas por livros e pela televisão, mas pela visitação do lugar. É
muito diferente vermos um filme,
uma revista do que estarmos presentes naqueles locais e sentirmos

regiões do nosso País", destacou.
Além das autoridades do
judiciário, participaram da reunião o Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica (EMAER), Tenente-Brigadeiro
Raul
Botelho; o Secretário de Economia,
Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA), Tenente-Brigadeiro
José Magno de Resende Araújo; o
Chefe do GABAER, Major-Brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno;
o Diretor de Ensino da Aeronáutica
(DIRENS), Major-Brigadeiro Rui
Chagas Mesquita; o Chefe da Assessoria Parlamentar da Aeronáutica (ASPAER), Brigadeiro Mauricio
Augusto Silveira de Medeiros; e o
Chefe do Centro de Comunicação
Social da Aeronáutica (CECOMSAER), Brigadeiro Antonio Ramirez Lorenzo. Representando o Exército, marcaram presença o Chefe da
Assessoria de Apoio para Assuntos
Jurídicos do Gabinete do Comando
do Exército, Coronel Luís Cláudio de Mattos Basto; e o Adjunto
da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos, Tenente-Coronel
Francisco José Borges da Silva.

Secretário-Executivo do Ministério da Justiça fala da integração do Judiciário e o Subprocurador-Geral da União, José Roberto Peixoto, no evento
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Comandante da Aeronáutica sugere novos processos de governança para área espacial
Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, esteve no
Senado Federal em 16 de agosto,
para falar sobre o andamento dos
projetos espaciais no Brasil. Ele foi
convidado pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, presidida pelo
Senador Otto Alencar (PSD-BA).
Segundo o Tenente-Brigadeiro Rossato, investimentos na
área estão relacionados a ganhos
sociais e econômicos para o País,
já que soluções espaciais trazem
benefícios como: mais ferramentas
para segurança pública, vigilância de fronteiras, defesa de recursos naturais, integração do Brasil
por meio da conexão em banda
larga, reconhecimento da malha
urbana e para tomada de decisões
em grandes desastres naturais.
Além disso, o potencial
brasileiro - principalmente no que
se refere a centros de lançamento - pode gerar recursos ao País. O
Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, devido à
sua privilegiada posição geográfica, permite uma economia de 30%
de combustível em lançamentos
- sendo mais vantajoso que o Centro Espacial de Kourou na Guiana
Francesa, por exemplo. "O mercado
mundial no setor espacial está esti-

mado em U$ 342 bilhões, o que dá
mais de R$ 1 trilhão. Ninguém investiria esses valores se a área não
tivesse importância estratégica",
disse o Comandante da Aeronáutica.
Porém, para ele, os resultados dos esforços brasileiros no
desenvolvimento espacial estão
aquém das ambições e expectativas
do País e, também, levando-se em
consideração o cenário internacional. A Índia, membro do BRICS,
iniciou seus investimentos na área
espacial em uma época próxima a
do Brasil, na década de 1960, e fez
da área uma prioridade de governo. Até hoje, já lançou 48 satélites
próprios e mais de cem de clientes internacionais. Com o mesmo
investimento anual da Índia - 1,2
bilhão de dólares - a Argentina
lançou dois satélites geoestacionários, está finalizando um satélite SAR (Synthetic aperture radar)
e prevê, para 2019, apresentar seu
próprio lançador. Para a Índia, o valor investido corresponde a 0,06%
do PIB; para a Argentina, 0,20%.
No Brasil, o investimento
está em torno de U$ 100 milhões
(0,006% do PIB). Entretanto, segundo avalia o Tenente-Brigadeiro
Rossato, a inconstância orçamentária é só um dos fatores que prejudicam o desenvolvimento espacial.
"São várias as razões para que o

nosso programa não decole. Falta gestão estratégica; o modelo de
governança não está adequado. Há
outros desafios, como a necessidade de desenvolvimento tecnológico
próprio e uma grande quantidade
de projetos sendo conduzidos em
paralelo; é preciso priorizar. Nessa
área ninguém ensina ninguém, temos que desenvolver sozinhos. Há
riscos na área espacial que precisamos correr", explica o Comandante.
A proposta da Aeronáutica
para fomento no setor é a adoção
de novos processos de governança,
com a criação de um comitê executivo de espaço - para decidir orçamento, prioridades, acordos interna-

cionais - e um conselho nacional de
espaço, como estrutura executiva.
Segundo o Senador Otto
Alencar, as dificuldades de execução orçamentárias são quase
um problema crônico no Brasil e
destacou o papel dos parlamentares para assegurarem os recursos
necessários à questão espacial.
Ele também destacou a importância do Satélite Geoestacionário de
Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC) que já funciona para
comunicações militares seguras.
"Vamos trabalhar para que a Força
Aérea tenha as condições de desenvolvimento tecnológico condizentes com o Brasil", afirmou.
(CECOMSAER/ FM)
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Tenente-Brigadeiro do Ar Jeferson Domingues de Freitas é o novo diretor-geral
do Departamento de Controle do Espaço Aéreo
Foto:CECOMSAER

O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA)
está sob nova direção. A cerimônia
militar de passagem de comando,
presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, ocorreu no
dia 03 de agosto, no pátio do Terceiro Comando Aéreo Regional (III
COMAR), no Rio de Janeiro (RJ).
O Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos Vuyk de Aquino, que assumiu o
DECEA em abril de 2015, passou o
cargo para o Tenente-Brigadeiro do
Ar Jeferson Domingues de Freitas.
Após transmissão do cargo,
o Tenente-Brigadeiro Aquino fez
um discurso de despedida. Em suas
palavras mostrou agradecimento pelos anos em que esteve à frente da
organização e enumerou grandes
aprendizados. “Ignorar os fatos não
os altera; oportunidades nunca são
perdidas, uma vez que alguém vai
aproveitar; ser gentil é mais importante do que estar certo; o verdadeiro profissional não busca a fama
e sim o reconhecimento”, pontuou.
O oficial-general segue carreira militar à frente do Comando
de Operações Aeroespaciais (COMAE), em Brasília (DF). A nova
unidade, parte do projeto de Reestruturação da Força Aérea Brasileira (FAB), realiza atividades
de defesa aérea e antiaérea. O COMAE inclui ainda transporte aerologístico, busca e salvamento,
patrulha marítima e operações designadas pelo Ministro da Defesa.
“Sua carreira se confunde
com a história recente do DECEA e é
marcada por uma profunda experiência com mais de 22 anos dedicados ao
Sistema de Controle do Espaço Aéreo
Brasileiro”, ressaltou o Comandante da Aeronáutica durante discurso.
O Tenente-Brigadeiro Rossato destacou, ainda, a lista de realizações que contribuíram para
consolidar o controle do espaço aéreo brasileiro como referência entre
os órgãos de destaque no cenário
mundial. Também citou a recente
premiação recebida pelo DECEA,

em março deste mesmo ano, na
categoria Inovação e Tecnologia,
pela solução tecnológica de rede de
comunicações operacional ATN-BR (Rede de Telecomunicações
Aeronáuticas do Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro).
Dirigindo-se ao novo Diretor-Geral, o Comandante da Aeronáutica disse estar convicto que
fará um bom trabalho. "A perspicácia comprovada ao longo de sua
carreira, aliada à sua irrefreável
determinação, serão o combustível necessário para dar fluidez aos
projetos em andamento, sem solução de continuidade. Consequentemente, permaneceremos seguros
de que os propósitos do DECEA
estarão sempre focados em nossa
missão institucional e na segurança das operações aéreas”, ressaltou.
O evento contou com as presenças de ex-Comandantes da Aeronáutica; membros do Almirantado,
do Alto-Comando do Exército e da
Aeronáutica; presidentes, diretores
e representantes de companhias aéreas, aeroportuárias e da indústria
aeroespacial brasileira; autoridades
do poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário; comandantes, chefes e
diretores de organizações militares.
Novo Diretor-Geral - O
Tenente-Brigadeiro do Ar Jeferson
Domingues de Freitas ingressou na
FAB em 03 de Março de 1975 e foi

promovido ao atual posto em 31 de
julho. Além dos cursos de carreira, possui formação nas áreas de:
Instrução de Voo, Líder de Esquadrão da Aviação de Caça, Combate
Eletrônico, Inspetor de Aviação Civil e Tráfego Aéreo Internacional.
Cursou ainda Gestão Orçamentária
e Financeira, pela Escola Nacional
de Administração Pública (ENAP),
e MBA em Gestão Estratégica pela
Universidade Federal Fluminense.

Piloto de caça, soma mais
de quatro mil horas de voo. Exerceu
entre os principais cargos: Chefe da
Seção de Instrução Especializada do
2º/5º Grupo de Aviação, Comandante de Esquadrilha do 1º/4º Grupo de
Aviação, Comandante do Esquadrão
de Comando da Base Aérea de Fortaleza, Chefe da Divisão de Produção e Divulgação do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica,
Assessor Especial para Assuntos
de Aeronáutica da Presidência da
República, Adido Aeronáutico junto à Embaixada do Brasil no Uruguai, Vice-Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica e Comandante do
Quinto Comando Aéreo Regional, atualmente denominado Ala 3.
DECEA - O DECEA é a
organização responsável pelo controle do espaço aéreo brasileiro de
uma aérea de 22 milhões de Km2.
Subordinado ao Comando da Aeronáutica é o órgão gestor do Sistema
de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro, que inclui 13 organizações
subordinadas, responsáveis pela
execução operacional das atividades.
(CECOMSAER/ FM)

