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 Cerca de cinco mil civis e mi-
litares, inclusive jovens e crianças de 
escolas públicas do Distrito Federal, 
desfilaram para um público estima-
do de 40 mil pessoas, durante a ce-
rimônia alusiva aos 195 da Indepen-
dência do Brasil, na capital federal.
 Antes do início do Desfile da 
Independência, o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, recepcionou na 
tribuna de honra o Presidente da Re-
pública, Michel Temer. Às 9h18, o 

presidente autorizou a abertura do 
desfile cívico militar, acompanha-
do dos Comandantes da Marinha, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira; do Exército, General Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas; e 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato; e dos presidentes 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia; e do Senado Federal, Eunício 
de Oliveira; e do governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo Rollemberg.
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 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, participou, 

no dia 21 de setembro, de uma au-
diência pública no Senado Federal.

(CECOMSAER/ FM)(FM)

Cerimônia em Porto Príncipe marca a saída 
das tropas brasileiras do Haiti

Desfile de 7 de setembro reúne 
40 mil pessoas em Brasília
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 No dia 31 de agosto, em so-
lenidade na Base General Bacellar, 
o 26º Contingente Brasileiro reali-
zou a cerimônia de encerramento da 
participação do Contingente Militar 
Brasileiro na Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização no Haiti.
 O evento foi presidido pela 
Representante Especial do Secretá-
rio-Geral da Organização das Na-
ções Unidas (SRSG, sigla em in-
glês), Sandra Honoré, e contou com 
a presença do Ministro de Estado da 
Defesa do Brasil, Raul Jungmann; 

do Embaixador do Brasil no Haiti, 
Fernando Vidal; do Comandante 
da Marinha do Brasil, Almiran-
te de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira; do Comandante da 
Força Aérea Brasileira, Tenente-
-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; 
do Comandante Militar do Sudeste 
General de Exército João Camilo 
Pires de Campos; do Force Com-
mander da MINUSTAH, General 
de Divisão Ajax Porto Pinheiro; do 
Senador Fernando Collor de Mello; 
da Deputada Federal Bruna Furlan.
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Comandante da Aeronáutica participa 
de audiência pública no Senado Federal
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Folha Militar comemora seu 7º aniversário
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 No dia 20 de setembro, 
foi realizado, pela Seção de Co-
municação Social do Comando 
da 9ª Região Militar, o Momen-
to Cultural em homenagem ao 
“Dia do Gaúcho”, no saguão 
principal. O evento contou com 
a participação do Comandante 
da 9ª RM, General de Brigada 
Carlos Henrique Teche, além de 
oficiais, servidores civis, demais 
integrantes do Grande Coman-
do Administrativo, bem como 
militares da Base de Adminis-
tração e Apoio do Comando Mi-
litar do Oeste (CMO) e 9ª Com-
panhia de Guarda (Cia de Gd).
 Na oportunidade, foi 
apresentado um vídeo institu-
cional a respeito da Revolução 
Farroupilha, o 1° Tenente Paulo 
Cesar Antunes Borges explicou 
a importância da “Tradição Gaú-
cha” e apresentou os integrantes 
do Centro de Tradições Gaú-
chas, representantes do Campos 
da Vacaria de Sidrolândia (MS), 
Alex Vargas, sua esposa Pâmela 
Azevedo e a filha, Flávia Fortu-
nado. “Gaúcho não é só quem 

nasce na região, é quem segue as 
tradições e tem orgulho de mantê-
-las”, ressaltou Alex, ao destacar 
que sua filha, a primeira prenda, 
Flavia, é sul-mato-grossense.
 A jovem de 15 anos decla-
mou a poesia “Payador em preto 
e branco”, autoria de Lorensoni 
Barbosa. Para encerrar a ativida-
de, foi feita a entrega simbólica 
das doações de alimentos orga-
nizada pela Seção, com o obje-
tivo de ajudar a família de um 
soldado do 9º Batalhão de Co-
municações e Guerra Eletrônica 
(B Com GE), que teve a residên-
cia incendiada, recentemente.
 “A grandeza de um povo 
é a união. Assim como muitas ve-
zes, na família, também passamos 
por momentos de crise, mas que 
servem para nos fortalecer. É mui-
to importante relembrarmos fatos 
históricos como esse, que fez o 
Brasil repensar sua situação polí-
tica. Este sentimento que une a to-
dos os gaúchos é um sentimento de 
brasilidade”, destacou o General 
Teche, durante a confraternização.

9ª Região Militar celebra o Dia do Gaúcho
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Ministro da Defesa abre XIV Conferência de Segurança Internacional
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 A arquitetura de segurança, 
as ameaças cibernéticas globais, o 
combate ao tráfico internacional de 
drogas e os desafios da nova ordem 
mundial entraram em debate, no dia 
29 de setembro, no Rio de Janeiro, 
durante a XIV Conferência de Se-
gurança Internacional do Forte de 
Copacabana. O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, proferiu o discurso 
de abertura, juntamente com o pre-
sidente do Parlamento Federal Ale-
mão (Bundestag) e vice-presidente 
da Fundação Konrad Adenauer 
(KAS), Norbert Lammert, respon-
sável pela organização do evento.
 A edição 2017 da confe-
rência, também sob coordenação 
do Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (CEBRI) e da Dele-
gação da União Europeia no Brasil, 
teve como tema central “Arquite-
tura de Segurança: um intercâmbio 
entre América do Sul e Europa”.
 “Para o Brasil, o objetivo 
central de sua política de defesa é 
assegurar um ambiente de paz, coo-
peração e desenvolvimento em seu 
entorno estratégico: América do Sul, 
Atlântico Sul, costa oeste da África, 
Antártida, América Central e Cari-
be. Nesse contexto, e com base nos 
elementos da arquitetura regional 
de segurança, há um movimento de 
aproximação de doutrinas e compa-
ração de cenários, e surgiram proje-

tos de integração regional de cadeias 
produtivas de defesa nos segmentos 
de aeronaves e navios fluviais e de 
patrulha costeira, além da assis-
tência técnica em blindados”, res-
saltou Jungmann em seu discurso.
 O objetivo da XIV Confe-
rência de Segurança Internacional 
do Forte de Copacabana foi aprofun-
dar e difundir o debate nos temas de 
segurança e de defesa internacional, 
com o intuito de oferecer perspecti-
vas sobre as principais questões da 
política de segurança internacional.
 “Me permitam que utilize 
a língua desse País para transmi-
tir uma mensagem de amizade, de 
conforto e de confiança. Nós sabe-
mos bem que essa cidade vive hoje 
um momento de crise grave e que 
se manifesta em matéria de segu-
rança. O tema dessa conferência 
é pertinente para muitas partes do 
nosso planeta nesses tempos que 
decorrem e, especificamente para 
o Rio de Janeiro, mas eu quero que 
saibam que nós confiamos que o 
Brasil e que o Rio de Janeiro vão 
superar este momento comple-
xo e que encontrarão um caminho 
para um futuro de paz e tranquili-
dade”, declarou Norbert Lammert.

 América do Sul
 O ministro da Defesa tam-
bém destacou que a nova Estratégia 

Global para a Política Comum de 
Segurança e Defesa da União Eu-
ropeia abre convergências e oportu-
nidades de cooperação com a Amé-
rica do Sul. Em função dos crimes 
transnacionais, o Ministério da De-
fesa, juntamente com o Ministério 
da Justiça e o Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência 
da República, tem realizado uma 
ampla agenda de encontros bina-
cionais com os países fronteiriços. 
 “Eu creio que diante da re-
alidade, do poderio e do avanço 
do crime transnacional, dos ilíci-
tos transnacionais, talvez esteja na 
hora de começar a pensar em uma 
autoridade sul-americana voltada 
para os temas de segurança porque 
os problemas que nos afligem são, 
de fato, recentes, e alcançam toda 
a América do Sul e estão a deman-
dar uma iniciativa compatível com 
os problemas que hoje nós estamos 
enfrentando, especificamente aqui 
no Brasil, no Rio de Janeiro, que 

não se fala mais em segurança nas 
grandes metrópoles sem falar de 
fronteiras”, enfatizou Jungmann.
 Como palestrantes partici-
param Nathalie Tocci, Assessora 
Especial da Alta Representante da 
União Europeia para Política Exter-
na e Segurança; Chris Whitecross, 
tenente-general da Força Aérea 
Canadense e comandante da Esco-
la de Defesa da OTAN em Roma; 
Roderich Kiesewetter, membro do 
Parlamento Federal Alemão (Bun-
destag); Alexis Goosdeel, diretor do 
Centro Europeu de Monitoramento 
de Drogas e Dependência Química.
 Também participaram do 
encontro em três painéis o Co-
mandante da Escola Superior de 
Guerra, General Décio Schons, o 
diretor do Instituto Brasileiro de 
Estudos em Defesa Pandiá Ca-
lógeras (IBED), Fabrício Neves, 
além de Políticos, acadêmicos, 
militares, diplomatas e intelec-
tuais das Américas e da Europa.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Cerimônia em Porto Príncipe marca a saída das tropas brasileiras do Haiti

 A cerimônia na noite de 
31 de agosto, na Base General Ba-
cellar, em Porto Príncipe, marcou 
a despedida do Contingente Bra-
sileiro (CONTBRAS) da Missão 
de Paz para Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH). A partir de agora, as 
operações das tropas estão encerra-
das e a etapa final de desmobiliza-
ção será concluída em 15 de outu-
bro, que compreende as medidas de 
repatriação de pessoal e material.
 Pela segunda vez no Haiti, 
o ministro Jungmann, ressaltou que 
o componente militar deixa o país 
caribenho, mas não o Brasil, que 
continuará suas relações em outras 
áreas, como saúde e assistência hu-
manitária. “Somos muito agradeci-
dos ao povo do Haiti, com o qual 
nós ganhamos laços de amizade 
que serão absolutamente perma-
nentes. Tenho certeza que tenderão 
a ser ampliados, para o benefício 
de nossos dois países”, afirmou.
 Antes da solenidade, o Mi-
nistro da Defesa, Raul Jungmann 
foi recebido pelo primeiro-ministro 
do Haiti, Jack Guy Lafontant, na 
sede do governo haitiano. Sobre o 
encerramento da MINUSTAH, o 
representante do governo haitiano 
afirmou ter de enfrentar com os pró-
prios meios os desafios do país, mas 
conta com o apoio de países amigos 
como o Brasil. “Isso nos permi-
tiu ter uma estabilidade política no 
Haiti e esperamos mantê-la”, disse.

 Cerimônia de encerramento
 Na chegada à base brasi-
leira, na área do Batalhão Brasilei-
ro de Força de Paz (BRABAT), o 
ministro Raul Jungmann recebeu 
as honras militares e foi acompa-
nhado pelo Force Commander da 
MINUSTAH, General Ajax Porto 
Pinheiro, que mostrou ao minis-
tro o monumento construído em 
homenagem aos militares mortos 
na ocasião do Terremoto de 2010.
 Antes do evento de en-
cerramento, o ministro Jungmann 
esteve ainda, em reunião fecha-

da, com a representante especial 
do secretário geral da ONU, chefe 
da MINUSTAH, Sandra Honoré.
 A solenidade de despedi-
da teve início com a formatura do 
26º Contingente Brasileiro, o últi-
mo a atuar na MINUSTAH, can-
tando a canção do Expedicionário. 
Logo em seguida, após a apresen-
tação da tropa pelo Comandante do 
BRABAT, Coronel Alexandre Ca-
tanhede, à chefe da missão, Sandra 
Honoré, o contingente cantou os hi-
nos do Haiti, do Brasil e da ONU.
 Em seu discurso o Force 
Commander, general Ajax, lembrou 
que a missão no Haiti é a maior mo-
bilização de tropas brasileiras no 
exterior, numa missão real, desde 
a guerra da Tríplice Aliança. Ainda 
mencionou a perda de 25 militares 
durante os 13 anos de atuação e os 
momentos marcantes que envolve-
ram os contingentes anteriores, como 
os enfrentamentos violentos do iní-
cio, o terremoto, o furacão Mathew 
e as eleições. “O trabalho feito por 
aquelas tropas permitiu que nós esti-
véssemos chegando ao final da mis-
são com o dever cumprido”. Nunca 
se esqueçam, vocês já estão partindo, 
mantenham o seu coração de soldado 
e a alma de peacekeeper (mantene-
dores da Paz)”, finalizou o general.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann falou da capacidade 
do Brasil de ser provedor de paz e 
suas demais atuações. “Esta mis-

são, em que pese ser uma missão 
com mandato de estabilidade e de 
resgatar a segurança no Haiti, mas 
ela tem outras dimensões. Dimen-
são do apoio a infraestrutura, o tra-
balho que foi feito, extraordinário, 
pela companhia de engenharia; o 
trabalho que foi feito com o maior 
programa de cooperação na área 
de saúde, igualmente na área agrí-
cola, da assistência social e da ca-
pacitação profissional”, destacou.
 Jungmann, durante sua 
mensagem, pediu um minuto de 
silêncio a todos em homenagem 
aos peacekeepers brasileiros fa-
lecidos na missão, ao todo 25, in-
cluindo dois oficiais generais.
 “Nós nos comprometemos 
nos últimos 13 anos no empreendi-
mento conjunto com as autoridades 
haitianas para construir uma base 
sólida, para uma estabilidade du-
radoura de um futuro melhor para 
o país." Estas foram as palavras da 
representante da ONU e chefe da 
MINUSTAH, Sandra Onoré. Ela 
afirmou ainda que o grau de se-
gurança e estabilidade que o povo 
haitiano aproveita hoje é em parte 
devido ao trabalho da MINUSTAH.
 “26º contingente brasileiro, 
unidos pela paz, bon bagay, missão 
cumprida”, assim se despediu San-
dra Honoré, da última tropa brasilei-
ra no Haiti. Bon bagay é a expres-
são em creole, língua do Haiti, que 
significa boa gente, usada comu-

mente em referência aos brasileiros.
 A representante da ONU 
ressaltou que a contribuição do con-
tingente brasileiro reafirmou o espí-
rito humanitário das operações de 
manutenção da Paz e é uma fonte 
de orgulho para as Nações Unidas.
 O País foi o maior contri-
buidor de tropas na MINUSTAH, 
mas para Sandra Onoré fez muito 
mais. "O Brasil forneceu apoio crí-
tico para garantir a efetiva tomada 
de decisões sobre a implementação 
do mandato da MINUSTAH e sobre 
o ambiente operacional da missão”, 
completou a representante da ONU.
 Ainda compareceram à ce-
rimônia de encerramento das ope-
rações do contingente os Coman-
dantes da Marinha, Leal Ferreira; 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Rossato; do Comando Militar do 
Sudeste, General Campos (represen-
tando o Comandante do Exército); 
o Chefe de Operações Conjuntas do 
Ministério da Defesa, General Cé-
sar Augusto Nardi; o Embaixador 
do Brasil no Haiti, Fernando Vidal; 
os embaixadores, do Ministério das 
Relações Exteriores, Fernando Si-
mas, Nelson Tabajara e Maria Luzia 
Escorel; o presidente da Comissão 
de Relações Exteriores, senador 
Fernando Collor e a presidente da 
Comissão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional, deputada Bruna 
Furlan, além de outras autoridades.

 Mais de 37 mil militares bra-
sileiros em 13 anos de MINUSTAH
 A MINUSTAH contou 
com a participação do Brasil des-
de 2004, sempre com o maior con-
tingente de tropa, além da honra 
e responsabilidade de manter um 
oficial general como Force Com-
mander do componente militar.
 Mais de 37 mil militares bra-
sileiros estiveram na Operação de 
Paz no Haiti nesses 13 anos. Eles 
cumpriram os objetivos destinados 
ao componente militar: contribuir 
para a manutenção do ambiente se-
guro e estável no Haiti; cooperar 
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com as atividades de assistência hu-
manitária e de fortalecimento de ins-
tituições nacionais; e realizar ope-
rações militares de manutenção da 
paz na sua área de responsabilidade.
 Os maiores desafios enfren-
tados pela tropa brasileira foram a 
pacificação de Cité Soleil, no iní-
cio da missão, além da atuação nos 
episódios do terremoto em 2010 
e do Furacão Mathew, em 2016.
 O 26º Contingente, que a 
partir de 01 de setembro encerra suas 
operações, é constituído pelo Bata-
lhão de Infantaria de Força de Paz 
(BRABAT), que tem 181 militares 
da Marinha do Brasil, 639 do Exér-
cito Brasileiro, 30 da Força Aérea 
Brasileira e uma Companhia de En-
genharia de Força de Paz (Braeng-
coy), composta por 120 do Exército.
 O Ministério da Defesa, 
por meio do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas (EMCFA) e 
sua Subchefia de Operações de Paz, 
trabalha na coordenação dos acertos 
finais da desmobilização. Até 15 de 
setembro, quando 90% do efetivo 
deverá ter deixado o país caribenho.
 Para o chefe de Operações 
Conjuntas do Ministério da Defesa, 
General César Augusto Nardi de 
Souza, esses 13 anos foram impor-
tantes para a pacificação do Haiti. 
"Nossa participação foi fundamen-
tal, junto com outras nações, para 
o estabelecimento de uma situação 
estável e segura no Haiti, sem a qual 
o desenvolvimento econômico e 
social não aconteceriam. Além dis-
so, para as Forças Armadas foi uma 
grande experiência na parte opera-
cional, logística e a projeção do País 
no conceito entre as demais nações 
com o profissionalismo das tropas 
brasileiras", comentou o general.
 Sobre a próxima missão 
de Paz na qual as Forças Arma-
das Brasileiras poderão ser em-
pregadas, segundo o Ministro da 
Defesa, já foi citada a República 
Centro Africana, porém depende 
de decisão do Presidente da Re-
pública e do Congresso Nacional.

(MD ASCOM/ FM)

Representantes da Defesa participam de Conferência Internacional 
de Centros de Manutenção de Paz no Egito
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(MD ASCOM/ FM)

 A 23ª Conferência Anu-
al da Associação Internacional de 
Centros de Manutenção da Paz 
(IAPTC - sigla em inglês) ocor-
reu de 11 a 14 de setembro, na ci-
dade do Cairo, Egito. Organizado 
pelo Centro Internacional do Cai-
ro para Resolução de Conflitos, 
Manutenção da Paz e Construção 
da Paz (CCCPA), o evento contou 
com representantes do Ministério 
da Defesa (MD), do Comando de 
Operações Terrestres (COTER) 
e do Centro Conjunto de Opera-
ções de Paz do Brasil (CCOPAB).
 O objetivo da conferência 
foi promover um fórum de discus-
são e troca de experiências entre os 
diversos organismos internacionais, 
instituições civis e acadêmicas, cen-
tros de operações de paz e especia-
listas envolvidos em operações de 
paz e de gerenciamento de crises.
 A delegação do Brasil foi in-
tegrada pelo General Anísio David 
de Oliveira Junior, 3º Subchefe do 
Comando de Operações Terrestres 
(COTER), do Exército Brasileiro 
(ex-presidente da Associação); Co-
ronel Átila Gonçalves Torres Ju-
nior, representante da Subchefia de 
Operações de Paz, do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), do MD; Coronel Carlos 

Augusto Ramires Teixeira, Coman-
dante do Centro Conjunto de Ope-
rações de Paz do Brasil (CCOPAB), 
organização também do Exérci-
to, mas vinculada ao Ministério.
 No total, mais de 100 or-
ganizações e cerca de 250 pessoas 
participaram do evento, que apre-
sentou ainda o Ideas Bazaar, uma 
exposição dos Centros de Ope-
ração de Paz Mundiais. O Bra-
sil também foi retratado em uma 
galeria de quadros, montada pelo 
Centro Internacional do Cairo.

 IAPTC
 Em 1995, ocorreu, no Ca-
nadá, a primeira reunião da Asso-
ciação Internacional dos Centros 
de Treinamento para Operações 

de Manutenção de Paz da ONU, a 
IAPTC. Naquela ocasião, 21 insti-
tuições representavam o interesse 
de 13 diferentes países no estudo e 
no treinamento para missões de paz.
 Hoje, a Associação discute 
de forma legítima, com representa-
tividade global e com grande pro-
priedade, uma gama de assuntos 
relacionados a operações de paz.
 Em 2015, a 21ª IAP-
TC foi realizada, pela primei-
ra vez, no Brasil. Na ocasião, 
sob a coordenação do Ministério 
da Defesa, reuniram-se mais de 
200 participantes de 52 países.
 A conferência desse ano 
permitiu a passagem da presidên-
cia atual da Bósnia e Herzegovina 
para o Egito, que presidirá o even-
to em 2018, na Nova Zelândia.

 CCOPAB
 O Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil, lo-
calizado no Rio de Janeiro (RJ), 
apoia a preparação de militares, 
policiais e civis brasileiros e de 
nações amigas para missões de 
paz e desminagem humanitária.
 O Centro está vinculado 
diretamente ao MD, porém per-
manece subordinado ao Exército 
Brasileiro. Esta organização é vin-
culada também ao COTER, para 
efeito de planejamento, orientação 
e supervisão das atividades de ins-
trução e adestramento, bem como, 
ao Departamento de Educação e 
Cultura do Exército, para efeito 
de orientação técnico-pedagógica.
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Folha Militar comemora seu 7º aniversário

nossa força é a notícia
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Dia do Soldado em Brasília é marcado
 por muitas homenagens

 No dia 25 de agosto, uma so-
lenidade realizada na Concha Acús-
tica, em frente ao Quartel-General 
do Exército e Forte Caxias, marcou 
o Dia do Soldado na cidade de Bra-
sília (DF). A solenidade, que home-
nageia o Duque de Caxias, Patrono 
do Exército, cultua e traz à tona os 
valores de patriotismo e abnegação 
do Soldado do Exército Brasileiro.
 Durante a formatura, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, fez alusão ao modo 

como é visto o soldado: “nosso 
povo, há muito os identifica como 
gente de confiança, séria e profis-
sional. Gente do bem”. Ele res-
saltou, também, a importância da 
família militar: “prestamos justa 
homenagem aos familiares dos nos-
sos Soldados, ao escolher Rosa da 
Fonseca como Patrona da Família 
Militar”. Rosa da Fonseca foi mãe 
de sete filhos militares e, dentre 
eles, o proclamador da Repúbli-
ca e primeiro Presidente do Bra-
sil, Marechal Deodoro da Fonseca.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: Beto Barata/PR
Foto: Tereza Sobreira/M

D

Marinha comemora 100 anos da Aviação Naval com presença do Ministro da Defesa
 Em mensagem lida durante a 
cerimônia, o Almirante Leal Ferrei-
ra deu ênfase sobre a importância da 
aviação da Marinha. Na ordem do dia, 
o Comandante da Força Aeronaval, 
Almirante Sérgio Nathan Marinha 
Goldstein, apresentou o histórico da 
aviação. “O sonho dos pioneiros de 
criarmos um braço aéreo em apoio 
a nossa Marinha escreveu belos e 
valorosos capítulos de superação, 
com a perda de companheiros que 
sacrificaram a própria vida em prol 
de um ideal”, ressaltou o Almirante.
 Durante a cerimônia, na 
Base Naval de São Pedro da Aldeia, 

no Rio de Janeiro, ocorreu a entre-
ga do Diploma do Mérito Naval. 
Numa parceria com os Correios, foi 
feito o lançamento do selo comemo-
rativo aos 100 anos da Aviação Na-
val. Coube à Casa da Moeda apre-
sentar e lançar a medalha em ouro 
e em prata também alusiva à data.
 Já a Fundação Getúlio Var-
gas (FGV) produziu um livro come-
morativo aos 100 anos da Aviação 
da Marinha. O evento foi encerrado 
com desfile das tropas da base naval 
e o sobrevoo de helicópteros e um 
caça AF-1 do Esquadrão VF Uno. 

(MD ASCOM/ FM)

Presidente Temer cumprimenta oficiais generais 
no Palácio do Planalto

Presidente Michel Temer e a Primeira-dama, Marcela Temer, ao lado do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, durante solenidade de apresentação de oficiais-generais recém-promovidos

 Em solenidade realizada no 
dia 03 de agosto, no Palácio do Pla-
nalto, 90 novos oficiais-generais das 
três Forças Armadas receberam os 
cumprimentos do Presidente da Repú-
blica, Michel Temer. Foram promovi-
dos 22 oficiais-generais da Marinha, 
43 do Exército e 25 da Força Aérea.
 O evento contou ainda com 
as presenças do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, do Ministro do Gabi-

nete de Segurança Institucional, Ge-
neral Sérgio Etchegoyen, do Ministro 
da Justiça e Cidadania, Alexandre de 
Moraes, e dos comandantes das três 
Forças Armadas, Almirante-de-Es-
quadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira 
(Marinha), General-de-Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas (Exér-
cito) e Tenente-Brigadeiro-do-Ar 
Nivaldo Luiz Rossato (Aeronáutica).

(MD ASCOM/ FM)Página 03 Página 12
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(MD ASCOM/ FM) (MD ASCOM/ FM)

Ministro da Defesa, comemora Dia do Soldado com
comandantes do Exército Brasileiro e Uruguaio

Foto: Tereza Sobreira/M
D

 Em solenidade na sede do 
Clube do Exército, em Brasília, foi 
comemorado, no dia 25 de agosto, 
o Dia do Soldado, com a presença 
do Ministro da Defesa, Raul Jung-
mann; do Ministro Chefe do Gabi-
nete de Segurança Institucional da 
Presidência da República, Sérgio 
Etchegoyen; do Comandante da 

Marinha, Almirante Leal Ferreira; 
do Comandante do Exército, Gene-
ral Villas Bôas; do Comandante da 
Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Rossato; do Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, Al-
mirante Ademir Sobrinho, e de ou-
tras autoridades civis e militares.
Página 13

Página 23 Página 12

Página 03

Comandante da Aeronáutica sugere novos 
processos de governança para área espacial

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

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

projetos espaciais no Brasil. Ele foi 
convidado pela Comissão de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação, Comuni-
cação e Informática, presidida pelo 
Senador Otto Alencar (PSD-BA).

neral de Exército Décio Luis Schons, 
contou com a presença do Ministro 
de Estado da Defesa Raul Jungmann.

(CECOMSAER/ FM)

Oficiais Generais recém-promovidos recebem 
cumprimentos do Presidente Temer

Foto:  Sgt M
anfrim

/M
D

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

tros da Defesa, Raul Jungmann; e 
chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional, Sérgio Etchegoyen.
 O Presidente Temer, ao 
cumprimentar os promovidos, lem-
brou que a cerimônia simboliza o 
reconhecimento pelo profissiona-
lismo e dedicação dos militares. 

Escola Superior de Guerra 
comemora 68º aniversário

(ESG ASCOM/ FM)

Foto:C
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Editor da Folha Militar recebe a Ordem do Mérito da Defesa em Brasília
e a Ordem do Mérito Naval no Rio de Janeiro

O  jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho  na Escola Naval, com seu paraninfo Vice Almirante Wilson Pereira Lima 
Filho, Chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Navais,  após receber a Medalha Ordem do Mérito Naval 

no dia 11 de junho de 2014

Comandante do 7º DN Vice Almirante Farias Alves, Comandante da ESG Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, Comandante da Marinha Almirante-de-Esquadra Júlio Soares de Moura Neto, editor da Folha Militar 
jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho e o Comandante do 5º DN  Vice Almirante Leonardo Puntel no Clube do Exército

após a solenidade no dia 09 de junho de 2014

Foto: R
aul M

oreira

Foto: C
C

SM
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Folha Militar comemora seu 7º aniversário
Vamos comemorar agradecendo a Deus, aos leitores, assinantes e anunciantes 

que nos prestigiam com sua atenção e incentivando nosso trabalho

  Para homenagear Olavo 
Bilac, na data do centenário do 
seu nascimento, 16 de dezembro 
de 1965, a LDN criou o Diploma 
do Mérito Cívico, destinado aos 
cidadãos e cidadãs que tenham se 
destacado na prestação de relevan-
tes serviços à Pátria ou no apoio às 
atividades desta Entidade no seu 
campo de atuação, civismo e patrio-
tismo. "A Folha Militar foi distin-
guida com tal diploma por ser um 
instrumento dedicado a cultura e a 
informação do universo militar bra-
sileiro, especialmente os referentes 
a Defesa Nacional", Mirian Kátia 
Perolla. No mesmo evento, o jor-
nalista Luiz Carlos Pereira Coelho, 
editor da Folha Militar, recebeu o 
Troféu Destaque LDN-RJ. "Por sua 
dedicação a cultura jornalística e a 
informação dos assuntos do univer-
so militar brasileiro, especialmen-

Liga da Defesa Nacional concede 
Diploma de Mérito Cívico a Folha Militar

Foto: A
rquivo FM

A presidente da LDN-RJ, Mirian Kátia Perolla 
entrega o diploma ao jornalista 

Luiz Carlos Pereira Coelho

te os referentes a Defesa Nacional 
apresentados na Folha Militar", 
presidente da LDN-RJ.

Marinha concede Medalha Mérito 
Tamandaré ao editor da Folha Militar

Almirante-de-Esquadra Gilberto Max Roffé Hirschfeld, jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, editor da 
Folha Militar e o Contra-Almirante Paulo Maurício Farias Alves após a solenidade em 13/12/2011.

Foto: C
C

S
M

“Agradeço a Marinha do Brasil por me conceder a Medalha do 
Mérito Tamandaré, mas devo compartilhar tal honraria com minha equipe 
da Folha Militar.” (Luiz Carlos Pereira Coelho)

Editor da Folha Militar recebe da AORE/RJ 
Medalha Major Joaquim Thiago da Fonseca

  A Associação dos Oficiais 
da Reserva do Exército criou em 
2012 a Medalha Major R/2 Joaquim 
Thiago da Fonseca e na ocasião das 
comemorações do dia do R/2 home-
nageia personalidades e instituições.
  A solenidade ocorreu no 
dia 08 de novembro de 2013 no 
quartel do CPOR/RJ. "Em reunião 
de diretoria da AORE/RJ foi indi-
cado e aprovado por unanimidade 

o nome do jornalista Luiz Carlos 
Pereira Coelho para ser condecora-
do com a alusiva medalha em agra-
decimento a consideração e estima 
dispensada à Nação, ao Exército 
Brasileiro e a AORE/RJ, motivo 
de contentamento e satisfação de 
seus integrantes", disse Ruyber-
to Silva de Oliveira, 2 º Ten Mat 
Bel tur 1978 presidente AORE/RJ.                                             

Editor da Folha Militar recebe Medalha Jubileu de Ouro

Secretário Geral Oscar Moreira e o jornalista Coelho

Foto: Arquivo FM

Foto: Arquivo FM

A Associação dos Ex-Com-
batentes do Brasil, Seção do Rio de 
Janeiro, em reunião de Diretoria, 
aprovou por unanimidade a indica-
ção do jornalista Luiz Carlos Pereira 
Coelho para ser condecorado com a 
Medalha Jubileu de Ouro, comemo-
rativa do transcurso do quinquagési-
mo aniversário da participação efe-
tiva do Brasil na 2º Guerra Mundial.

A Medalha foi criada por essa 
Associação em Assembleia Geral Ex-
traordinária de 12 de agosto de 1994, 

que também aprovou o seu regulamen-
to, tendo sido cadastrada pelo Exército, 
constando do seu Almanaque com o nº 
450. É destinada àqueles civis e militares 
que contribuíram para que a atuação dos 
ex-Combatentes na 2ª Guerra Mundial 
seja conhecida em toda a sua plenitude, e 
que assim possam ser cultivados os seus 
feitos gloriosos nos Campos de Batalha 
da Itália, no Ar e no Mar, fazendo patru-
lhamentos e comboiando navios mer-
cantes. A solenidade de condecoração 
foi realizada no dia 16 de abril de 2014.                

( FM)( FM)

( FM)
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Seminário discute o uso do radar orbital para proteção da Amazônia

Foto: Sgt M
anfrim

/M
D
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(MD ASCOM/ FM)

 O Centro Gestor e Ope-
racional do Sistema de Proteção 
da Amazônia (Censipam), órgão 
vinculado ao Ministério da Defe-
sa (MD), realizou nos dias 18 e 
19 de setembro, no auditório da 
Polícia Rodoviária Federal, o 2º 
Seminário de Monitoramento In-
tegrado com Radar Orbital 2017. 
O objetivo do evento é divulgar 
os resultados do Projeto Amazônia 
SAR, além de discutir a produção 
científica sobre sensoriamento re-
moto operada na faixa de micro-
ondas (radar) no Brasil e o mundo.
 Na abertura do seminário, 
o diretor geral do Censipam, Ro-
gério Guedes Soares, ressaltou que 
o encontro técnico-científico visa 
apresentar o estado da arte do ra-

dar orbital e suas aplicações. "Esta 
iniciativa tem por objetivo infor-
mar o andamento da implantação 
do Sistema Integrado de Monito-
ramento e Alerta de Desmatamento 
(SipamSAR), no âmbito do Projeto 
Amazônia SAR", afirmou o diretor. 
O Seminário conta com a participa-
ção de 250 profissionais, entre es-
tudantes, pesquisadores e gestores, 
em torno do tema relacionado ao 
uso e aplicação da tecnologia radar.
 O Projeto Amazônia SAR, 
elaborado pelo Censipam e em 
parceria com o Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o 
Instituto Brasileiro  do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais e 
Renováveis  (Ibama), é um siste-
ma de detecção de desmatamento 

na Amazônia com uso de imagens 
de radar orbital. A tecnologia per-
mite observar a terra mesmo com 
a constante barreira de nuvens.
 O foco do projeto é coibir 
o desmatamento ilegal, identifican-
do ilícitos e enviando informações 
para o Ibama montar operações de 
fiscalização, além de enviar infor-
mações ao Inpe para compor os da-
dos do Sistema de Detecção de Des-
matamento em Tempo Real (Deter).
 Presente ao evento, o presi-
dente da Comissão de Coordenação 
e Implantação de Sistemas Espaciais 
do MD, Brigadeiro Luiz Fernando 
de Aguiar, disse que um grupo tra-
balhou arduamente para elaborar 
um anteprojeto de lei no sentido de 
uma maior governança para o Pro-
grama Espacial Brasileiro. "Focado 
emprego dual (civil e militar) para 
que todos os ministérios possam 
tirar proveito dessas ferramentas 
indispensáveis para o nosso dia a 
dia, incluindo o aspecto de defe-
sa", ressaltou o brigadeiro Aguiar.
 Para o secretário de Mudan-
ça do Clima e Florestas, do Minis-
tério do Meio Ambiente, Everton 
Frask Lucero, a interseção de políti-
cas públicas para o combate ao des-
matamento e a redução de emissão 
de gases de efeito estufa é uma mis-
são da pasta. "Temos um histórico 
de redução bastante considerável, 
justamente por conta da implemen-
tação de políticas de combate ao 
desmatamento", relatou o secretário.
 O presidente do Inpe, Ricar-
do Magnus Osório Galvão, destacou, 
em suas palavras, a importância do 

País dominar o ciclo completo das 
atividades espaciais. "O Brasil não 
pode deixar de ambicionar o domí-
nio completo e soberano da tecno-
logia espacial, tanto em lançadores 
como em sistemas satelitais", disse.
 Ainda na abertura do even-
to, em sua mensagem, o presidente 
substituto do Ibama, Luciano de Me-
neses Evaristo, lembrou que o sen-
soriamento da  Amazônia, na tem-
porada de chuvas, será um grande 
diferencial no combate ao desmata-
mento. "Hoje, com sistemas dispo-
nibilizados pelo Inpe, nós estamos 
fazendo uma verdadeira guerra con-
tra o crime na Amazônia brasileira."
 Ao longo dos dois dias 
do seminário, foram mais de 30 
palestras sobre monitoramen-
to ambiental envolvendo pes-
quisadores, gestores e cientistas.

 Amazônia Sar
 O projeto prevê, mensal-
mente, o monitoramento de 950 
mil quilômetros quadrados pelo 
radar orbital. Ainda estão pre-
vistas a construção de estações 
multissatelitais de observação 
da Terra, em Brasília e Manaus.
 O projeto é financiado 
pelo Fundo Amazônia, gerido pelo 
Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BN-
DES) e coordenado pelo Minis-
tério do Meio Ambiente (MMA).
 O radar orbital do Proje-
to Amazônia SAR emite pulsos de 
rádio cujos ecos são recebidos e 
gravados para gerar imagens SAR.

O General César Augusto Nardi explicou que o centro reunirá as expertises 
das três Forças Singulares

Péricles Cardim foi o primeiro palestrante a falar sobre "O processo evolutivo do uso de radar 
de abertura sintética no âmbito do SIPAM
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Amazonlog 17: Simpósio prepara para exercício de ações humanitárias

Foto:  ST Edm
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(MD ASCOM/ FM)

 Como etapa que antecede 
a realização do exercício de lo-
gística militar, o Amazonlog17, 
aconteceu entre os idas 26 e 28 
de setembro, o Simpósio de Lo-
gística Humanitária (SILOGEM), 
em conjunto com a Exposição de 
Material de Emprego Militar, no 
Centro de Convenções Vasco Vas-
ques, em Manaus (AM), sob a co-
ordenação do Exército Brasileiro.
 O evento, aberto pelo Ge-
neral Guilherme Theophilo, do Co-
mando Logístico do Exército, tem 
como foco a logística militar inte-
grada para levar assistência humani-
tária à população da Pan-Amazônia. 
“Todos sabemos da precariedade 
em infraestrutura na Amazônia e da 
quase ausência do Estado nessa re-
gião. Atividades como essa buscam 
soluções para vencer esses desafios 
e evitar que sejam feitos atendimen-
tos improvisados às populações afe-
tadas por calamidades”, destacou.
Representando o Ministério da 
Defesa, o General Augusto Nardi, 
Chefe de Operações Conjuntas da 
Pasta, proferiu palestra sobre ações 
subsidiárias em apoio à população 
civil. “Estamos explorando a expe-
riência de operações conjuntas de 
cunho humanitário entre as nossas 
três Forças Armadas, para esse perfil 
de operação, realizada no ambiente 
de fronteira”, explicou o general.
 A programação do evento 
também inclui palestras sobre as-
sistência humanitária a refugiados 
em operações militares; sistema de 
controle de produtos controlados; 
estrutura de obtenções do Comando 
Logístico e principais bens e servi-
ços adquiridos; tecnologias de defe-
sa e segurança; apoio a civis afeta-
dos pelo narcotráfico e terrorismo; 
os reflexos dos ilícitos transnacio-
nais sobre o meio ambiente e as po-
pulações ribeirinhas; dentre outras.
 O Simpósio é aberto ao pú-
blico maior de 18 anos, com en-
trada franca, após cadastramento 
com documento de identificação.

 Amazonlog17
 Inédito na América do Sul, 
o Amazonlog17 é um exercício de 
logística, que ocorre de 06 a 11 
de novembro, na região da trípli-
ce fronteira entre Brasil, Colôm-
bia e Peru, com a instalação de 
uma Base Logística Multinacio-
nal Integrada em Tabatinga (AM).
 Em toda a área, são desen-
volvidas ações combinadas por 
tropas e agências brasileiras e dos 
países fronteiriços, considerando 
o caráter multinacional e intera-
gências; foco em ações humanitá-
rias e na proteção da vida humana; 
preservação do meio ambiente e 
na sustentabilidade; desdobramen-
to de Unidades Logísticas Multi-
nacionais Integradas; emprego de 
sistema logístico para apoiar civis 
e militares em regiões remotas, de-
sassistidas e com pouca infraestru-
tura, como ocorre em Operações 
de Paz e de Ajuda Humanitária.
 Também tem como caracte-
rística o espaço para que empresas 
do setor de Segurança e de Defesa, 
bem como de outros segmentos da 
indústria brasileira e do exterior 
apresentem, em exposição ou du-
rante o exercício, soluções inova-
doras e produtos de uso dual, com 
destaque para as organizações que 

trabalham com geração de energia 
limpa em proveito das comunidades 
da Amazônia, o que pode contribuir 
com o desenvolvimento sustentável 
da região; incrementar a interope-
rabilidade com Forças Armadas e 
agências dos países limítrofes na 
região e de outros países participan-
tes, criando capacidade de resposta 
multinacional no campo da logística 
e ações humanitárias; baseado na co-
operação internacional; e amparado 
nas políticas, estratégias, leis e acor-
dos de cooperação internacionais.
 Participam desse exercício 
logístico observadores das Forças 
Armadas de 17 países, além de tro-
pas e meios logísticos do Brasil, 
Colômbia e Peru. Os Estados Uni-
dos estão presentes com observado-

res e meios logísticos (uma aerona-
ve de transporte C130, uma cozinha 
móvel, uma estação de purificação 
de água e uma equipe de saúde).
 O Amazonlog17 conta, ain-
da, com a presença da Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária (Anvi-
sa); do Departamento de Imigração 
e Assuntos Jurídicos do Ministério 
das Relações Exteriores; do Depar-
tamento de Polícia Federal; Fun-
dação Nacional do Índio (Funai); 
Fundação Nacional de Saúde (Fu-
nasa); Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA); Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aero-
portuária (Infraero); e Secretaria 
Especial de Saúde Indígena (Sesai).
 Também estão presentes 
o Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Refugiados (AC-
NUR); a Força Nacional do Sistema 
Único de Saúde; o Centro Gestor 
e Operacional do Sistema de Pro-
teção da Amazônia (Censipam); 
o Instituto de Psicologia Aplicada 
(Inpa); a Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM); a Secretaria 
de Proteção e Defesa Civil, Nacio-
nal e do Amazonas; a Secretaria 
da Receita Federal; o Sistema de 
Vigilância Agropecuária Interna-
cional (Vigiagro); a Polícia Militar 
do Amazonas (PMAM) e o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado do 
Amazonas (CBMAM). Há possibi-
lidade da participação de agências 
homólogas colombianas e peruanas.
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Ministro da Defesa visita novas instalações 
do Comando de Defesa Cibernética

Foto: Sgt M
anfrim

/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 Em visita, no dia 20 de 
setembro, ao Centro de Comu-
nicações e Guerra Eletrônica 
(CCOMGEx), próximo à Sobra-
dinho (DF),  o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, conheceu as 
novas instalações do Comando 
de Defesa Cibernética (ComDCi-
ber). Atualmente, o Comando ain-
da funciona no Quartel-General 
do Exército, em Brasília (DF).
 O ministro foi recepcionado 
pelos Chefes do Estado-Maior do 
Exército, General Fernando Aze-
vedo e Silva, do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército 
(DCT), General Juarez Cunha, e 
pelo Comandante do CCOMGEx, 
General Luiz Cláudio Gonçal-
ves. No pavilhão de comando do 
CCOMGEx, Jungmann cumpri-
mentou oficiais generais do Mi-
nistério da Defesa (MD), do DCT, 
do Escritório de Projetos Estraté-
gicos do Exército e do Comando 
de Defesa Cibernética, que de-
ram as boas-vindas ao ministro.
 A visita ocorreu por interesse 
do ministro Jungmann em conhecer 

melhor as estruturas do Comando 
Conjunto de Defesa Cibernética. Na 
sequência, o ministro assistiu apre-
sentações sobre o complexo de Co-
municações do Exército, o projeto de 
Defesa Cibernética da Força e a his-
tória e o funcionamento do Coman-
do de Defesa Cibernética, criado em 
2014, pela portaria Nº 2.777/MD.
 No complexo do CCOM-
GEx há um novo prédio que, até o 
final de 2017, será compartilhado 
pelo Centro de Monitoramento de 
Fronteiras, vinculado ao SISFRON, 
pelo Comando de Defesa Ciberné-
tica e ainda pelo Centro de Defesa 
Cibernética. O ministro Jungmann 
esteve em todas as instalações.
 Segundo Raul Jungmann, 
na defesa cibernética se encontra 
grande parte da nossa capacidade 
de defender a soberania no presen-
te e sobretudo no futuro. “Os paí-
ses europeus estão elevando o nível 
hierárquico dos comandos de defesa 
cibernética e guerra eletrônica. O 
Brasil segue nessa direção, sob a li-
derança do Exército Brasileiro e com 
a participação da Defesa”, disse.

 O Chefe do Departamento 
de Ciência e Tecnologia do Exér-
cito (DCT), General Juarez, des-
tacou a importância da Defesa Ci-
bernética passar a fazer parte do 
complexo do CCOMGEx. “Essa 
integração da Defesa Cibernética 
com a Guerra Eletrônica, com o Co-
mando e Controle é fundamental. 
Essas áreas não podem estar dis-
sociadas, elas têm que estar dentro 
de uma mesma estrutura para que 
possam crescer juntas”, considerou.
 A decisão do Exérci-
to de levar a Defesa Cibernéti-
ca para o CCOMGEx também 
atendeu à reformulação do pro-
jeto de obras, devido ao proces-
so de racionalização de recursos.
 Durante sua apresentação, 
o Comandante de Defesa Ciber-
nética, General Angelo Okamura, 
anunciou, entre várias ações, a rea-
lização da 1ª Feira Internacional de 
Guerra Eletrônica, Comunicações 
e Cibernética, prevista para acon-
tecer no Brasil, em abril de 2018.
 Em outubro de 2014, o Mi-
nistério da Defesa, por meio da 
portaria Nº 2.777/MD, criou o Co-
mando de Defesa Cibernética, em 
reforço a estratégia de defesa ciber-
nética nacional. A partir de então, o 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA) ficou responsá-
vel por supervisionar a implantação 
do ComDCiber e da Escola Nacio-
nal de Defesa Cibernética, subor-
dinados ao Comando do Exército.
 Este ano, em abril, a inte-
roperabilidade das Forças Armadas 
brasileiras foi reforçada na estrutura 
da Defesa Cibernética. Pela primei-
ra vez, oficiais-generais assumiram 
cargos em outra Força. O Almiran-
te Nelson Nunes da Rosa assumiu 
a Chefia do Estado-Maior Conjun-
to e o Brigadeiro Mauro Fernando 
Costa Marra passou a ser Chefe do 
Departamento de Gestão e Ensino, 
ambos do Comando de Defesa Ci-
bernética (ComDCiber) na estrutura 
regimental do Exército Brasileiro.
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Forças no Esporte do CINDACTA-3 comemora 10 anos
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 No dia 04 de setembro foi 
realizada, em Recife (PE), a sole-
nidade alusiva ao aniversário de 
10 anos do Programa Forças no 
Esporte (PROFESP), do Terceiro 
Centro Integrado de Defesa Aérea 
e Controle de Tráfego Aéreo (CIN-
DACTA-3). O evento contou com 
a presença de mais de 300 crian-
ças e participantes do Programa.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, compareceu à cerimônia 
e iniciou seu discurso lembrando 
dos atletas de Alto Rendimento que 
fazem parte das Forças Armadas. 
"As Forças Armadas apoiam este 
programa, no qual muitos atletas 
têm seu início no esporte por meio 
do PROFESP”, disse o ministro.
 Durante a solenidade, o 
ministro recebeu uma lembrança 
da aluna Laisa Ferreira, primei-

ra colocada na corrida de orien-
tação do PROFESP nacional.
 Jungmann ainda assistiu 
uma apresentação das atividades 
do PROFESP, referentes aos nú-
cleos instalados em Recife. Re-
presentantes das três Forças Ar-
madas também detalharam as 
ações do biênio 2017/2018, bem 
como os resultados alcançados ao 
longo dos dez anos de existência 
do Programa no CINDACTA-3.
 O PROFESP no âmbito da 
guarnição da Aeronáutica em Reci-
fe teve seu primeiro núcleo ativado 
em agosto de 2007, no CINDAC-
TA-3. Em 2012, o Programa foi 
expandido para a Base Aérea de 
Recife, o Segundo Comando Aéreo 
Regional, o Destacamento de Con-
trole do Espaço Aéreo de Fernando 
de Noronha, além de Organizações 

Militares do Exército e da Marinha.
 Ao longo de 10 anos de exis-
tência do PROFESP em Recife,  mais 
de 5 mil jovens já foram atendidos 
pelo Programa.  Dentre as Organi-
zações Militares que recebem esses 
jovens estão a Escola de Aprendi-
zes Marinheiros de Pernambuco, 
da Marinha; o 14º e o 71º Batalhão 
de Infantaria Motorizado, o 14º Ba-
talhão Logístico, o 4º Batalhão de 
Comunicações, o 7º Grupo de Ar-
tilharia de Campanha, o Centro de 
Preparação de Oficiais da Reserva 
do Recife, a 10º Companhia de En-
genharia de Combate, do Exército.
 Os alunos participam de 
atividades esportivas educacio-
nais e de lazer, de reforço esco-
lar, de aulas de música, de labo-
ratórios 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 Organi-
zações Militares das três Forças.
 O evento contou com a par-
ticipação do Comandante da Força 
Aérea Brasileira, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato, do Comandante do 
II COMAR, Brigadeiro Walcyr, e 
demais autoridades da Marinha, do 
Exército e representantes de órgãos 

federais, estaduais e municipais.

 O PROFESP
 Desenvolvido em parce-
ria pelos Ministérios da Defesa, 
do Esporte e do Desenvolvimen-
to Social e Agrário, o Progra-
ma Forças no Esporte atua em 93 
municípios de todos estados e do 
Distrito Federal, envolvendo 175 
Organizações Militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
 O Profesp beneficia em todo 
Brasil mais de 22 mil crianças e 
jovens em situação de vulnerabili-
dade social, regularmente inscritos 
no sistema de ensino público. Em 
Pernambuco, são atendidas pelo 
Programa cerca de 1.600 crianças 
e jovens, das cidades do Recife, 
Olinda, São Bento do Una, Jabo-
atão dos Guararapes e Garanhuns.
 O Programa contribui para 
redução da evasão escolar e me-
lhoria dos resultados educacio-
nais, redução da violência social 
dentro das famílias e da socieda-
de, melhoria da saúde, consciên-
cia ambiental, melhor integração 
social, aumenta o interesse pela 
prática de esportes, promove o tra-
balho em equipe, além de revelar 
jovens com potencial para se tor-
narem atletas de alto rendimento.
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Desfile de 7 de setembro reúne 40 mil pessoas em Brasília
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 Cerca de cinco mil civis e mi-
litares, inclusive jovens e crianças de 
escolas públicas do Distrito Federal, 
desfilaram para um público estima-
do de 40 mil pessoas, durante a ce-
rimônia alusiva aos 195 da Indepen-
dência do Brasil, na capital federal.
 Antes do início do Desfile da 
Independência, o Ministro da Defe-
sa, Raul Jungmann, recepcionou na 
tribuna de honra o Presidente da Re-
pública, Michel Temer. Às 9h18, o 
presidente autorizou a abertura do 
desfile cívico militar, acompanha-
do dos Comandantes da Marinha, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira; do Exército, General Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas; e 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Luiz Rossato; e dos presidentes 
da Câmara dos Deputados, Rodrigo 
Maia; e do Senado Federal, Eunício 
de Oliveira; e do governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo Rollemberg.
 Logo na abertura, 100 crian-
ças do Programa Forças no Esporte 
(PROFESP), desenvolvido pelo Mi-
nistério da Defesa, com o apoio das 
Forças Armadas e dos Ministérios 
do Esporte e do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, cantaram 
o Hino Nacional. Em seguida, alu-
nos do Colégio Militar de Brasília 
cantaram o Hino da Independência, 
juntamente com a fanfarra do 1º 
Regimento da Cavalaria de Guar-
das dos Dragões da Independência.
 O Terceiro Sargento do 
Exército e atleta olímpico, Vicente 
Lenilson, conduziu o Fogo Simbó-
lico da Pátria. Em frente ao palan-
que presidencial, após o toque dos 
clarins, o militar ergueu o archote 
e disse: "Oriundo da pira da Pá-
tria, situada na Praça dos Três Po-
deres, apresento à vossa excelên-
cia o fogo simbólico da Pátria".
 Aplaudidos pelo público, 
um grupamento de ex-combatentes 
da Segunda Guerra Mundial, desfi-
lou pela Esplanada dos Ministérios. 
O Coronel da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB), Nestor da Sil-
va, seguiu à frente do grupamento.
 Também alunos de escolas 
públicas do Distrito Federal fizeram 
uma homenagem ao meio ambiente, 

trazendo coreografias dos quatro ele-
mentos da natureza: ar, água, terra e 
fogo. Um grupo de senhoras da ação 
"Ginástica nas Quadras", da cidade 
satélite de Ceilândia (DF), animou a 
plateia. Eduardo Dias de Souza, de 
6 anos, veio assistir o desfile pela 
primeira vez. "Quero ver os solda-
dos e os aviões", disse o menino.
 Os Peacekeepers das Nações 
Unidas, homens e mulheres das For-
ças Armadas Brasileiras, que traba-
lharam em missões de paz no Haiti, 
Líbano e outros países, também fo-
ram muito prestigiados pelo público.
 A Banda Marcial do Corpo 
de Fuzileiros Navais e a apresenta-
ção da ordem unida dos granadeiros 
do Batalhão de Guarda Presiden-
cial foram outras atrações, que com 
desenhos e acrobacias chamaram 
a atenção de crianças e adultos.
 A família de Edilton Cara-
muru comparece todo ano ao desfile. 
O neto Davi Lucca, de 3 anos, assis-
tiu a parada pela segunda vez. "Eu 
gosto de ver a cavalaria", completou 
a esposa, Maria Regina Caramuru.
 O tradicional desfile dos alu-
nos e alunas das escolas militares 
das três Forças Armadas (Marinha, 
Exército e Aeronáutica), brindou 
o público com a marcha perfeita. 
As tropas motorizadas e mecaniza-
das como os carros Lagarta Anfíbio 
(CLAnf) e as viaturas Piranha da Ma-
rinha, as viaturas do Sistema Astro 
2020, e Marruá, do Exército, arran-
caram aplausos. No céu azul de Bra-
sília, a Força Aérea Brasileira (FAB) 
realizou um desfile aéreo com uma 
aeronave KC-130 Hércules, aviões 
Super Tucano e helicópteros VH-36.

 A Força Nacional de Segu-
rança Pública e a Polícia Federal, ór-
gãos ligados ao Ministério da Justiça, 
desfilaram com grupamentos e com-
panhias de busca e salvamento, con-
trole de distúrbios, comando e opera-
ções especiais e veículos blindados.
 A Polícia Rodoviária Fede-
ral trouxe viaturas históricas e 26 
motocicletas Harley Davidson. A 
Polícia Militar do DF levou para a 
Esplanada sua banda sinfônica, os 
alunos do Colégio Tiradentes, co-
mandos de policiamento, grupos 
táticos, entre outros. Já o Corpo de 
Bombeiros desfilou com tropas a 
pé e no ar. Os carros de bombeiros, 
com suas sirenes e luzes, encanta-
ram, principalmente, os pequenos.
 Ao final, um dos momentos 
mais aguardados pelo público: a de-
monstração aérea da Esquadrilha da 
Fumaça, da FAB. Acrobacias e ma-
nobras aéreas encantaram o público 
do desfile de 7 setembro em Brasília.

 Tropas hipomóveis
 A Bateria Caiena, do 32º 
Grupo de Artilharia de Campa-
nha, sediada em Brasília, levou 

para o asfalto seus cavalos, ca-
nhões e carruagens históricas.
 A Polícia Militar também 
trouxe seu policiamento monta-
do. O 1º Regimento de Cavala-
ria de Guarda "Dragões da Inde-
pendência", presentes no grito 
de D.Pedro I, às margens do ria-
cho Ipiranga, pela independência 
do Brasil, finalizaram o desfile.

 O 7 de setembro pelo País
 Capitais e cidades de todo 
o País também realizaram desfiles 
cívicos e militares para comemorar 
o Dia da Independência do Brasil.
 Na capital paulista, o desfile 
aconteceu no Sambódromo. O even-
to iniciou com a revista às tropas por 
representante do governo estadual e 
pelo alto comando das Forças Arma-
das. A primeira parte da comemora-
ção contou um desfile cívico, com 
apresentação de diversas entidades 
civis, alunos das redes municipal 
e estadual de ensino e entidades.
 A segunda parte do des-
file teve a participação de mili-
tares da Marinha, Exército, Ae-
ronáutica e órgãos de segurança 
pública, como Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, Polícia Ci-
vil e Guarda Civil Metropolitana.
 No total, cerca de oito mil in-
tegrantes civis e militares desfilaram.
 Em Belo Horizonte, o des-
file ocorreu na avenida Afonso 
Pena, reunindo milhares de pes-
soas no Centro da capital mineira.
 Na capital amazonense, 
o desfile aconteceu no Centro de 
Convenções e foi coordenado pelo 
Comando Militar da Amazônia, em 
parceria com o governo do estado.

Autoridades civis e militares assistiram o desfile do palanque presidencial

O Coronel da Força Expedicionária Brasileira (FEB), Nestor da Silva, 
seguiu à frente do grupamento
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 O Sete de Setembro reuniu 
cerca de 30 mil pessoas na Capital 
Federal. Todos ansiosos para o tra-
dicional desfile no “Eixo Monumen-
tal”, uma das avenidas principais da 
cidade, com mais de três mil milita-
res do Exército, da Marinha, da For-
ça Aérea e das Forças Auxiliares. Os 
1.200 integrantes do Comando Mi-
litar do Planalto estiveram dividi-
dos entre tropas motorizadas e a pé.
 Com o tema “Viva sua In-
dependência”, o desfile deste ano 
teve início com a passagem do Fogo 
Simbólico, conduzido pelo meda-
lhista olímpico Vicente Lenílson. 
Logo em seguida, alunos de escolas 
públicas do Distrito Federal fizeram 
uma homenagem durante o desfile 
cívico-escolar aos quatro elementos 
da natureza: terra fogo, água e ar.
 O Grupamento de Vetera-
nos da Segunda Guerra Mundial e 
a Associação de Ex-Combatentes 
do Brasil abriram o desfile militar 
aclamados pelo público. Em segui-
da, foi a vez de diferentes tropas 
demonstrarem vibração e patriotis-
mo como: ex-integrantes de Força 
de Paz, com a Banda de Música do 
Batalhão de Polícia do Exército; 
Grupo de Comando do Desfile Mi-
litar; Guarda-Bandeira e Bandeiras 
Históricas; alunos do Colégio Mi-
litar de Brasília; cadetes da Aca-
demia Militar das Agulhas Negras; 

alunos do Núcleo de Preparação 
de Oficiais da Reserva; grupamen-
to feminino; integrantes da For-
ça Planalto; e os grupamentos do 
Batalhão da Guarda Presidencial.
 Uma das maiores atrações 
do desfile do Exército Brasileiro foi 
a Pirâmide Humana, do Batalhão 
de Polícia do Exército de Brasí-
lia. O recorde mundial dessa ativi-
dade é de 47 militares sobre uma 
única motocicleta, registrado no 
livro dos recordes. Outra atração 
foi a apresentação da Ordem Uni-
da sem Comando, dos Granadeiros 
do Batalhão da Guarda Presiden-
cial, que realizam uma demonstra-
ção de movimentos sincronizados 
com fuzil, sem o comando de voz.
 Durante o desfile motoriza-
do, mais de 50 viaturas operacio-
nais do Exército Brasileiro chamou 
a atenção do público. A tropa mo-
torizada era formada por Batedo-
res Motociclistas e viaturas do 3º 
Esquadrão de Cavalaria Mecani-
zado, do 11º Grupo de Artilharia 
Antiaérea, do 32º Grupo de Arti-
lharia de Campanha, o 1º Batalhão 
de Guerra Eletrônica, do 23ª Com-
panhia de Engenharia de Combate 
e Batalhão da Guarda Presidencial. 
As tropas hipomóveis da Bateria 
Histórica Caiena, que integram as 
atividades do Cerimonial Militar 
da Presidência da República, e o 1º 

Dia da Independência em Brasília reúne civis e militares em tradicional demonstração de patriotismo

(CCOMSEX/ FM)

Regimento de Cavalaria de Guar-
das, chamou a atenção das crian-
ças com a passagem dos cavalos.
 Encerrando o evento, a Es-
quadrilha da Fumaça deixou o pú-
blico admirado com as acrobacias 
nesse fim de manhã, tendo a fundo 
um belo céu azul de feriado. “Gos-

tamos muito do desfile! Excelen-
te organização! Foi a primeira vez 
que eu e meu marido assistimos e 
adoramos. Tudo muito organizado. 
Lindo!”, diz Simone Alves Sarai-
va, que acompanhou atenta ao des-
file do filho, que é militar do 32º 
Grupo de Artilharia de Campanha.
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Arquipélago de Alcatrazes conservado pela Marinha será aberto à visitação pública
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 Os Ministros da Defesa, 
Raul Jungmann, do Meio Ambien-
te, Sarney Filho, e o Comandante 
da Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, participaram 
de uma cerimônia, na tarde de 13 
de setembro, que marcou um ano 
da criação da unidade de conserva-
ção do Refúgio de Alcatrazes (RE-
VIS), no litoral norte de São Paulo.
 O decreto que deu origem 
ao REVIS foi publicado em 02 de 
agosto de 2016 e estabelece os prin-
cípios para visitação pública do local. 
O objetivo é fortalecer o ecoturismo 
na região, com mergulhos recreati-
vos, passeios embarcados e outros 
eventos náuticos. O Arquipélago 
possui uma área 67.409 hectares.
 A presença da Força Naval, 
desde 1982 para exercícios militares, 
no Arquipélago de Alcatrazes, garantiu 
a preservação da flora e da fauna locais. 
A unidade de conservação é conside-
rada a maior área marinha de prote-
ção integral das regiões Sul e Sudeste.
 Em visita a Alcatrazes, no 
topo de uma montanha, onde está ins-
talado o Centro de Apoio a Sistemas 
Operativos "Almirante Newton Bra-
ga de Faria", o ministro Jungmann 
disse que a Marinha garantiu a pre-
servação do ecossistema e impediu 
que o local fosse degradado. "Este 
local, que será visitado por aqueles 
que querem conhecer o Arquipéla-
go de Alcatrazes, está inteiramen-
te intacto, graças a um trabalho de 
40 anos da Marinha do Brasil, que 
assegurou todos os parâmetros am-
bientais. Junto com o Ministério do 
Meio Ambiente, vamos continuar 
garantindo a segurança, por meio da 
Força Naval, a integridade deste pa-
trimônio", disse o ministro Jungmann 
aos jornalistas que estavam no local.
 O decreto de agosto de 2016, 
referente à criação do Refúgio, esta-
beleceu à Marinha as tarefas ineren-
tes à Autoridade Marítima, ou seja, a 
salvaguarda da vida humana no mar, 
segurança do tráfego aquaviário, pre-
venção da poluição marinha, além da 
administração patrimonial das insta-
lações militares nele situadas. Ainda 
segundo o decreto, é prevista a livre 
navegação nessa região. Parte da área 
será interditada à navegação apenas 
nos períodos em que serão realiza-

dos exercícios militares da Marinha.
 Também em Alcatrazes, o 
ministro Sarney Filho fez questão 
de agradecer e ressaltar o trabalho 
da Marinha. "Esta Unidade de Con-
servação é um antigo sonho dos am-
bientalistas do Sudeste e Sul do País. 
A Marinha, ao longo de décadas sou-
be preservar e foi compreensiva na 
criação deste Refúgio, que é um pa-
trimônio do povo brasileiro", comen-
tou o Ministro do Meio Ambiente.
 O Comandante Leal Fer-
reira destacou que no "mar a Mari-
nha tem a tarefa de preservar a vida, 
além da segurança da navegação." 
Em discurso no evento de assinatu-
ra dos atos que permitem a visitação 
do Arquipélago, o comandante lem-
brou o apoio que a Marinha prestou 
à pesquisa científica, realizando ex-
pedições com diversos segmentos da 
comunidade científica e ambiental.
 Emocionado, o presiden-
te do ICMBio, Ricardo Soavinski, 
salientou que a iniciativa é um mar-
co histórico. "A área está altamente 
preservada e se deve muito à Mari-
nha. A partir desta portaria, na pró-
xima temporada de verão, teremos 
dez pontos de mergulho, que vão 
ainda proporcionar renda e geração 
de emprego", comentou Soavinski.
 Em sua mensagem, duran-
te o ato de assinatura dos termos, o 
ministro Jungmann destacou a in-
tensa relação entre Defesa e Meio 
Ambiente. "Esta ação se reveste de 
uma simbologia muito grande do 
Homem com a natureza e se quiser-
mos continuar existindo." Jungmann 
recordou mais uma vez o papel da 
Marinha neste processo. "Quero pa-
rabenizar a Marinha pela compreen-
são de incorporar para si os valores 
de defesa do meio ambiente", salien-

tou ao final o ministro Jungmann.
 Do mesmo modo, o ministro 
Sarney Filho disse em seu discurso, 
na Delegacia da Capitania, que "onde 
há uma local preservado é quase sem-
pre pertencente às Forças Armadas".
 "A escolha do Arquipélago de 
Alcatrazes, por parte da Marinha, na 
década de 1980 para seus exercícios 
militares, deveu-se ao fato de que a 
Força Naval se utilizava, até então, da 
raia de tiro americana, situada em Porto 
Rico", lembrou o Ministro da Defesa.
 Jungmann ainda disse que 
o deslocamento dos meios navais e 
humanos para Porto Rico represen-
tava um custo elevado e motivou um 
estudo para verificar a adequabilida-
de de se realizar esses exercícios em 
uma ilha do nosso litoral. "Dos estu-
dos realizados, verificou-se que ape-
nas três ilhas reuniam as condições 
para instalar uma raia de tiro: a Ilha 
de Fernando de Noronha, Abrolhos e 
Alcatrazes. Das três, a escolha foi de 
Alcatrazes, por ser desabitada, pró-
xima à sede da Esquadra (Rio de Ja-
neiro) e pelo menor impacto ambien-
tal", afirmou o Ministro da Defesa.
 A cerimônia contou ainda com 
a presença da diretora do SOS Mata 
Atlântica, Márcia Hirota, dos prefei-
tos de São Sebastião, Felipe Augusto, 
de Ilhabela, Márcio Tenório, além de 
parlamentares, empresários e repre-
sentantes de entidades ambientais.
 A contribuição da Marinha 
reflete um legado de preservação de 
biomas e de áreas verdes por parte 
das Forças Armadas (Marinha, Exér-
cito e Aeronáutica). Recentemente, o 
Ministério da Defesa publicou o livro 
"Defesa & Meio Ambiente, conhecido 
como Livro Verde da Defesa. O Ar-
quipélago de Alcatrazes, assim como 
diversas outras áreas do País, como a 

Serra do Cachimbo, no Pará, e a Serra 
da Marambaia, no estado do Rio de 
Janeiro, está preservado e intacto até 
hoje porque pode contar com a prote-
ção e a boa gestão das Forças Armadas.

 Alcatrazes
 Além da relevância da ques-
tão ambiental, interessam à Defesa 
os aspectos relativos à soberania nas 
águas jurisdicionais brasileiras, ga-
rantidas pela Marinha do Brasil, na 
costa marítima, rios e territórios in-
sulares. O REVIS é a primeira unida-
de de conservação no País que conta 
com um regime de gestão comparti-
lhada, envolvendo os Ministérios da 
Defesa, Meio Ambiente e o ICMBio.
 O Instituto registrou em Al-
catrazes 1.300 espécies, sendo que 93 
delas estão sob algum grau de amea-
ça de extinção. O arquipélago possui 
uma fauna recifal mais conservada e 
biodiversa do Sudeste e Sul do Bra-
sil, sendo também área de reprodu-
ção e crescimento de espécies de va-
lor comercial para o setor pesqueiro.
 Regionalmente é reconhecido 
como patrimônio natural, referência 
de paisagem para a população, além 
de abrigar sítios arqueológicos e im-
portante patrimônio histórico. Os pa-
redões graníticos de 316 metros de al-
tura no meio do oceano impressionam 
os navegantes por sua beleza, e suas 
águas com boa visibilidade e grande 
quantidade de vida marinha são um 
convite ao mergulho contemplativo.
 A criação do Refúgio de Al-
catrazes representa o fortalecimento 
do ecoturismo no litoral de São Pau-
lo, em especial para os municípios 
de São Sebastião, Ilhabela, Caragua-
tatuba, Ubatuba, Bertioga, Guaru-
já, São Vicente e Santos, que juntos 
possuem uma expressiva frota de 
embarcações de esporte e recreio.
 O arquipélago dos Alcatra-
zes, atualmente protegido pela Es-
tação Ecológica Tupinambás (Esec 
Tupinambás) e pelo Refúgio de Vida 
Silvestre do Arquipélago de Alca-
trazes (Refúgio de Alcatrazes) é re-
lativamente bem conhecido pela 
ciência, com primeiros registros de 
expedições científicas datados de 
1890 pela Comissão Geográfica e 
Geológica do estado de São Paulo.

(MD ASCOM/ FM)
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Comandante do 5º Distrito Naval participa 
da incorporação do navio "Ciências do Mar I" 

da Universidade Federal do Rio Grande

 Na tarde de 30 de agosto, foi 
incorporado o Navio Laboratório de 
Ensino Flutuante “Ciências do Mar 
I”, em cerimônia no Cais Histórico 
do Porto do Rio Grande. A embar-
cação destina-se às atividades aca-
dêmicas dos cursos de Ciências do 
Mar da Universidade Federal do 
Rio Grande (FURG) e das demais 
universidades da região sul do país e 
faz parte de projeto financiado pelo 
Ministério da Educação (MEC), 
para a construção de quatro navios.
 Na solenidade, o Coman-
dante do 5º Distrito Naval, Vice-
-Almirante Cardoso Gomes, repre-

sentou o Comandante da Marinha, 
o Almirante de Esquadra Leal Fer-
reira. Também se fizeram presentes 
o Ministro da Educação, José Men-
donça Bezerra Filho, o Secretário 
da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, Contra-Al-
mirante Renato Melo; a reitora da 
FURG, Cleuza Dias, e reitores de 
diversas universidades brasileiras; o 
Secretário de Políticas e Programas 
de Pesquisa e Desenvolvimento do 
Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Comunicação, Jailson de 
Andrade; dentre outras autoridades.
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O Comandante do 5º Distrito Naval representou o Comandante da Marinha na solenidade

Comando do 8º Distrito Naval comemora 
35º aniversário da Soamar Campinas

 No dia 02 de setembro foi 
comemorado o 35º aniversário da 
Soamar Campinas. O evento foi rea-
lizado na sede do Rotary Club e con-
tou com a presença do Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira e 

demais autoridades civis e militares.
 Na ocasião, a presiden-
te da Soamar Campinas, Sra 
Christiane Chuffi foi agracia-
da com a Ordem do Mérito Na-
val no Grau de Comendador.
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Comemoração do 35º aniversário da Soamar Campinas

Marinha do Brasil inaugura o maior farol 
das Américas em Fortaleza (CE)

 A Marinha do Brasil inaugu-
rou no dia 18 de setembro, o maior 
farol das Américas e o sexto maior do 
mundo. O Farol do Mucuripe, como 
é chamado, tem aproximadamente 
72 metros, localizado em Fortale-
za (CE), no bairro Vicente Pinzón.
 O equipamento de sinaliza-
ção náutica é três vezes maior que 
o antigo, cuja altura é de 24 metros. 
Ele representa um marco na segu-
rança da navegação, possibilitan-
do melhores condições de trabalho 
para toda a comunidade marítima, 
especialmente para os pequenos 
barcos e jangadas que não dispõem 
de tecnologia de geolocalização.
 Dentre outras autoridades, 
compareceram à cerimônia o Co-
mandante da Marinha, Almiran-
te de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, o Diretor Geral de 
Navegação, Almirante de Esqua-
dra Paulo Cezar de Quadros Küs-
ter, o Comandante do 3º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Renato 
Rodrigues de Aguiar Freire, o Di-
retor do Centro de Comunicação 
Social da Marinha, Contra-Almi-
rante Flávio Augusto Viana Rocha 
e o Capitão dos Portos do Ceará, 
Capitão de Mar e Guerra Leonar-
do Salema Garção Ribeiro Cabral.
 Para o Comandante da Ma-
rinha, há vários aspectos positivos 
com a construção do novo Farol. 
"Um deles é a segurança da nave-

gação. Com o grande crescimento 
da cidade de Fortaleza suas luzes 
ofuscavam a do farol. Seu limi-
te de altura impedia o andamento 
de construções que precisavam ser 
feitas. Como o novo farol é três 
vezes maior que o anterior, acaba-
mos com esses entraves e valori-
zamos o aspecto da cooperação e 
da parceria. Estreitamos a possi-
bilidade de atender as necessida-
des da cidade e das diversas em-
presas presentes aqui", destacou.
 De acordo com o Capitão 
dos Portos do Ceará, sua dimen-
são vai facilitar a identificação por 
parte das embarcações. "Ele será 
uma construção muito mais fá-
cil de identificar no nosso litoral, 
principalmente para as embarca-
ções de pequeno porte", afirmou.
 Construído com concre-
to armado, o equipamento pos-
sui tecnologia de última geração, 
equivalente aos principais faróis 
do mundo. Uma das novidades 
da nova estrutura é o elevador 
de cargas interno que vai facili-
tar o transporte de equipamentos.
 Resultado de uma parceria 
entre a Marinha do Brasil e o grupo 
J. Macêdo, o farol é uma constru-
ção inteligente e conserva o apa-
relho lenticular do farol anterior, 
de alto valor histórico e simbólico, 
por ter pertencido a Dom Pedro II.
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Cerimônia de inauguração do Farol do Mucuripe
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Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior
é novo Chefe do Estado-Maior da Armada

 A cerimônia de passagem da 
chefia do Estado-Maior da Armada 
foi realizada no dia 15 de setembro, 
no Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília. O Almirante de Es-
quadra Luiz Guilherme Sá de Gus-
mão transmitiu o cargo ao Almirante 
de Esquadra Ilques Barbosa Junior.
 Ao assumir a chefia do Es-
tado-Maior da Armada, o Almiran-
te Ilques ressaltou a importância 
do trabalho que vai desenvolver. 
“Em um contexto onde a dinâmica 
das relações internacionais impõe 
constantes aprimoramentos para o 

equacionamento de complexos de-
safios, constatamos novas formas 
de combates e de ameaças, fican-
do evidente a crescente interação 
entre as Marinhas do presente, 
do amanhã e do futuro”, afirmou.
 O Estado-Maior da Arma-
da (EMA) é o Órgão de Direção 
Geral da Força e tem como uma 
de suas atribuições assessorar o 
Comandante da Marinha na di-
reção de seu comando e no de-
sempenho de suas atribuições no 
Conselho Militar de Defesa e no 
Conselho de Defesa Nacional.
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Almirante de Esquadra Ilques assume a chefia do Estado-Maior da Armada

Comando da Força Aeronaval comemora 101 anos 
da Aviação Naval

 Em Cerimônia Militar re-
alizada no dia primeiro de se-
tembro, na Base Aérea Naval de 
São Pedro da Aldeia, foi realiza-
do o evento alusivo ao 101° ani-
versário da Aviação Naval, co-
memorado no dia 23 de agosto.
 A solenidade foi presidida 
pelo Chefe do Estado-Maior da Ar-
mada (CEMA), Almirante de Esqua-
dra Luiz Guilherme Sá de Gusmão, 
e contou com a presença de diversas 
outras autoridades civis e militares.
 O Comandante da For-
ça Aeronaval (ComForAerNav), 
Contra-Almirante Paulo Ricardo 
Finotto Colaço, destacou na sua 
Ordem do Dia o reconhecimento 
e a dedicação dos militares e ser-
vidores civis “que hoje labutam 
em prol do engrandecimento da 
Aviação Naval”, assim como inú-
meros feitos da exitosa e cente-
nária história da Aviação Naval.

 O evento contou, ainda, com 
a outorga de diplomas do Mérito Ae-
ronaval, concedidos pelo ComForA-
erNav, e de Láureas de Segurança de 
Aviação, concedidas pelo Chefe do 
Serviço de Investigação e Preven-
ção de Acidentes Aeronáuticos da 
Marinha, Contra-Almirante Clau-
dio Henrique Mello de Almeida.
 A solenidade foi encerra-
da com o desfile aéreo das atuais 
aeronaves da MB e com o desfile 
militar das Organizações Militares 
subordinadas ao ComForAerNav, 
destacamentos da Diretoria de Ae-
ronáutica da Marinha e do Navio-
-Aeródromo São Paulo, alunos da 
Escola Almirante Carneiro Ribeiro, 
de São Pedro da Aldeia, veteranos 
da Associação de Veteranos do Cor-
po de Fuzileiros Navais (AVCFN) 
e militares da reserva, os “Velhas 
Águias”, que ajudaram a escre-
ver a história da Aviação Naval.

Foto: C
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Encerramento do Curso Superior de Defesa na Escola Superior de Guerra

 O Comandante da Es-
cola Superior de Guerra (ESG), 
General de Exército Décio Luis 
Schons, presidiu, no dia 31 de 
agosto, a solenidade de encer-
ramento e diplomação do Curso 
Superior de Defesa (CSD 2017).
 Em seu discurso, o Gene-
ral parabenizou os formandos pela 
conclusão do Curso, e enfatizou 
a importância do trabalho de co-
operação realizado entre a ESG, 

a Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (ECEME) e a 
Escola de Guerra Naval (EGN).
 O Curso Superior de De-
fesa de 2017 é composto por 184 
integrantes, dentre os quais civis 
de órgãos governamentais de di-
ferentes regiões do país, militares 
das Forças Armadas e das For-
ças Auxiliares estaduais, além 
de militares de Nações Amigas.

Foto: C
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Diretor de Portos e Costas participa 
de seminário sobre cruzeiros marítimos

 Em 30 de agosto, o Diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, parti-
cipou do Seminário “Cruzeiros Ma-
rítimos: o Momento é Esse!”, ocor-
rido na Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços e Turis-
mo, em Brasília (DF). O evento teve 
como propósito criar um ambiente 
favorável de discussões, no qual 
agentes governamentais, empresá-
rios e especialistas debateram sobre 
experiências, desafios e oportuni-
dades do setor de cruzeiros no país.
 Na ocasião, o Diretor parti-
cipou do 2° Painel sobre “Desafios 
da Regulação no Brasil”, em que 
destacou a importância do cum-
primento das Normas da Autori-
dade Marítima Brasileira quanto 
aos aspectos ligados à segurança 
da navegação, salvaguarda da vida 
humana no mar e prevenção da po-
luição hídrica. Participaram tam-

bém desse Painel o Diretor-Geral 
da Agência Nacional de Transpor-
tes Aquaviários (ANTAQ), Adal-
berto Tokarski, e o presidente do 
Conselho Nacional de Pratica-
gem (Conapra), Gustavo Martins.
 Durante o Painel, aconte-
ceram questionamentos do público 
presente, principalmente em relação 
ao aumento dos custos operacionais 
dos navios de cruzeiros marítimos 
no Brasil, dentre os quais os de pra-
ticagem. O Almirante Lima Filho 
abordou as atividades e desafios da 
Autoridade Marítima e as preocupa-
ções constantes da Marinha do Bra-
sil com a segurança da navegação 
em Águas Jurisdicionais Brasilei-
ras. O seminário contou ainda com 
debates envolvendo a indústria de 
cruzeiros no Brasil e no mundo, a in-
fraestrutura portuária, terminais de 
passageiros, os destinos turísticos e 
a receptividade, entre outros temas.
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A partir da esquerda: Gustavo Martins (CONAPRA), Adalberto Tokarski (ANTAQ), VAlte Lima 
Filho (DPC) e Adrian Ursilli (MSC Cruzeiros)

 No dia 21 de setembro, foi 
realizado, no Rio de Janeiro, a Reu-
nião do Comitê de Segurança Ma-
rítima da Federação Internacional 
dos Trabalhadores em Transportes 
(ITF). Convidado pelo Sindica-
to Nacional dos Oficiais da Ma-
rinha Mercante (SINDMAR), o 
Diretor de Portos e Costas (DPC), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho, realizou a palestra de 
abertura do evento. Na ocasião, 
estavam presentes representantes 
de sindicatos afetos à área maríti-
ma de diversos países, incluindo 
Estados Unidos, Suécia, Taiwan, 
entre outros. Participaram tam-
bém o presidente do SINDMAR, 
Severino Almeida Filho, e o Dire-
tor de Relações Internacionais do 
sindicato, Carlos Augusto Müller.
 Durante sua apresentação, 
o DPC destacou aspectos envol-

vendo a Amazônia Azul e os pode-
res marítimo e naval do Brasil. A 
estrutura da Autoridade Marítima 
Brasileira também foi citada, bem 
como as atividades desenvolvidas 
pela DPC, a exemplo do Ensino 
Profissional Marítimo (EPM), da 
Segurança do Tráfego Aquaviário 
(STA) e do meio ambiente marinho.
 Cerca de 700 sindicatos, re-
presentando mais de 16 milhões de 
trabalhadores de 150 países integram 
ITF. A Federação possui assento na 
Organização Marítima Internacio-
nal (IMO) como entidade observa-
dora e representa todas as catego-
rias de marítimos. As reuniões do 
Comitê buscam discutir as matérias 
que estão sendo propostas no Mari-
time Safety Committee da IMO, ali-
nhando ações e posições em defesa 
dos interesses dos trabalhadores.
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Marinha do Brasil participa no Rio de Janeiro de 
reunião internacional sobre segurança marítima

Participantes da Reunião do Comitê de Segurança Marítima da ITF

VAlte Lima Filho realizou a palestra de abertura do evento

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339
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 O Arcebispo do Rio de Ja-
neiro, Cardeal Dom Orani João 
Tempesta visitou, no dia 28 de 
agosto, a Fortaleza de São José 
(FSJ) da Ilha das Cobras, no Rio 
de Janeiro (RJ). Recebido pelo Co-
mandante-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais, o cardeal assistiu as 
apresentações da Banda Marcial 
do Corpo de Fuzileiros Navais e da 
Banda Sinfônica, conheceu as insta-
lações do Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CGCFN) e, 
acompanhado de oficiais-generais 
fuzileiros navais, percorreu o cir-
cuito expositivo do Museu do CFN.
  Na mesma data, represen-
tantes da Pastoral do Menor tam-
bém estiveram na FSJ, com cerca 
de 30 alunos da Escola Estadual 
Padre Doutor Francisco da Mot-
ta e do Colégio Sonja Kill, ambos 
situados em uma comunidade do 

bairro da Saúde, no Rio de Janei-
ro (RJ). A fundadora da Pastoral 
do Menor da Arquidiocese do Rio 
de Janeiro, Maria Cristina Sá, des-
tacou a importância de proporcio-
nar momentos como esse a crian-
ças e jovens em situação de risco.
“A Marinha é acolhedora e enten-
de que defender o Brasil é também 
investir em educação, investir no 
jovem. Hoje, tivemos a oportuni-
dade de proporcionar aos alunos 
momentos de esperança, mostran-
do a eles que é possível construir-
mos um Brasil melhor”, destacou.
 Criada em 1984 pelo Car-
deal Dom Eugênio Sales, a Pastoral 
do Menor busca promover e defen-
der a vida de crianças e adolescen-
tes em situação de risco pessoal e/
ou social, além de contribuir para 
a inserção e a permanência des-
ses jovens no sistema educacional.

Arcebispo do Rio de Janeiro e Pastoral do Menor 
visitam Fortaleza de São José da Ilha das Cobras
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Arcebispo do Rio de Janeiro é recepcionado pelo ComGerCFN em visita à Fortaleza 
de São José da Ilha das Cobras

Comandante e Chefe do Estado-Maior da Ala 
10 recebem Medalha Mérito Tamandaré

 O Comando do 3º Distrito 
Naval realizou, no dia 29 de agosto, 
uma cerimônia de entrega da Medalha 
Mérito Tamandaré. Na oportunidade, 
foram agraciados o Comandante e o 
Chefe do Estado-Maior da Ala 10, 
Brigadeiro do Ar Pedro Farcic e Co-
ronel Aviador César Faria Guimarães.
 A Medalha Mérito Taman-
daré foi concedida em cerimônia re-
alizada no Gabinete do Comandante 
do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Renato Rodrigues de Aguiar Freire.
 Criada pelo Decreto nº 
42.111, de 20 de agosto de 1957, a 

Medalha Mérito Tamandaré é des-
tinada a agraciar as autoridades, 
instituições e personalidades civis 
e militares, brasileiras ou estrangei-
ras, que tenham prestado relevantes 
serviços na divulgação ou no for-
talecimento das tradições da Mari-
nha do Brasil, honrando seus feitos 
ou realçando seus vultos históricos.
Como condições essenciais para re-
ceber a Medalha Mérito Tamandaré, 
destacam-se: as qualidades morais e 
profissionais, comprovada competên-
cia e exação no cumprimento do dever.
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Brigadeiro do Ar Pedro Farcic recebe Medalha Mérito Tamandaré do Vice-Almirante Renato 
Rodrigues de Aguiar Freire

Brigadeiro do Ar e Coronel Aviador são agraciados pelo Comandante do 3º Distrito Naval
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 Incrementar as ações para 
a segurança cibernética de estrutu-
ras estratégicas vitais para o Bra-
sil, este é o objetivo principal do 
termo de fomento assinado entre o 
Exército Brasileiro e a Fundação 
Parque Tecnológico Itaipu (FPTI).
 O acordo, firmado no dia 
04 de setembro, no Forte Caxias, 
Quartel-General do Exército, visa 
à ampliação das atividades do La-
boratório de Segurança Eletrô-
nica, de Comunicações e Ciber-
nética, que já funciona há dois 
anos no Complexo Hidrelétrico 
de Itaipu (Foz do Iguaçu/PR).
 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, e o Diretor-
-Superintendente da FPTI, Ramiro 
Wahrhaftig, foram os signatários 
do termo, em solenidade que con-

tou com as presenças de oficiais-
-generais e integrantes da Direto-
ria Brasileira da Itaipu Binacional.
 A defesa cibernética do Bra-
sil é uma atribuição do Exército, 
responsabilidade definida na Estra-
tégia Nacional de Defesa. O Gene-
ral Villas Bôas visualiza a parceria 
"com grande entusiasmo, incluin-
do a possibilidade de ampliação da 
cooperação no campo da pesquisa 
científica, por Itaipu se tratar de 
um tema de grande interesse para o 
Exército e para o País”. Já o diretor-
-geral da Itaipu Binacional, Luiz 
Fernando Leone Vianna, acrescenta 
que "o acordo de ampliação do la-
boratório é fundamental e está in-
serido nos projetos de atualização 
tecnológica, que buscam a proteção 
das vulnerabilidades cibernéticas".

Exército e Itaipu assinam acordo para incremento da 
segurança de estrutura estratégica vital para o País

(Agência Verde-Oliva/ CCOMSEX/ FM)
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Visita da Agência Nacional de Inteligência 
Geoespacial dos EUA

 No dia 31 de agosto de 
2017, no Quartel General do Exér-
cito, foi recebida pelo Gen Ex Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, 
Comandante do Exército, uma co-
mitiva da Agência Nacional de In-
teligência Geoespacial dos EUA 
(National Geospatial-Intelligence 
Agency - NGA), tendo como inte-
grante principal o Sr Robert Car-
dillo, Diretor daquela Instituição.
 A visita teve por objetivo 
estimular a aproximação entre os 
países para o intercâmbio de geoin-
formação e capacitações, vindo a 

fortalecer os laços iniciados com 
a assinatura do Convênio Básico 
de Cooperação e Intercâmbio (do 
inglês Basic Exchange and Coo-
peration Agreement - BECA), que 
tem servido para o fornecimento 
de imagens satelitais para a Força 
Terrestre, por intermédio da DSG.
 Após o almoço, os visitantes 
foram conduzidos à DSG pelo Gen 
Bda Pedro Paulo Mateus Canazio, 
Diretor do Serviço Geográfico, 
que ministrou uma palestra sobre a 
constituição e atividades do Serviço 
Geográfico do Exército Brasileiro.

(CCOMSEX/ FM)
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(CCOMSEX/ FM)

 No dia 18 de agosto, a Adi-
tância de Defesa, Naval, do Exército 
e Aeronáutica, comemorou o Dia do 
Soldado, na República da Coreia.
 Participaram do evento, 
em homenagem ao Soldado bra-
sileiro, o Exmo. Sr Luís Fernan-
do de Andrade Serra, Embaixa-

dor do Brasil, oficiais Generais da 
Coreia do Sul, Adidos militares 
estrangeiros, diplomatas, milita-
res brasileiros e seus familiares.
 Na oportunidade foi re-
verenciado Luiz Alves de Lima 
e Silva, Soldado símbolo da Pá-
tria, o nosso Duque de Caxias.

Dia do Soldado do Exército Brasileiro foi 
comemorado na capital da Coréia do Sul
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 No período de 24 a 31 de 
agosto, foi realizado o 17° Seminá-
rio Internacional na Escola de Co-
mando e Estado-Maior das Forças 
de Autodefesa Terrestres Japonesas, 
na cidade de Tóquio, no Japão. O 
seminário teve como tema central as 
Operações de Ajuda Humanitária. 
 O objetivo da atividade era 
promover discussões acerca das 
abordagens e desafios dos Exércitos 
nas Operações de Ajuda Humani-
tária. O Evento contou com a pre-
sença de mais de 150 militares de 
diversas Nações, dentre elas, Ale-
manha, Arábia Saudita, Brasil, Bru-
nei, Camboja, Canadá, Cazaquis-
tão, Coreia do Sul, Estados Unidos, 
Filipinas, Índia, Indonésia, Japão, 
Jordânia, Laos, México, Mongólia, 
Myanmar, Nova Zelândia, Paquis-
tão, Singapura, Tailândia e Vietnã.
 Dentre os participantes, es-
teve presente o Maj Dário Vargas 
de Oliveira, instrutor da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exér-

cito Brasileiro (ECEME), que rea-
lizou a palestra sobre "O emprego 
do Exército Brasileiro nas Ope-
rações de Ajuda Humanitária no 
País e no Exterior e seus desafios".
 O congresso desenvolveu, 
ainda, trabalhos em grupo e palestras 
sobre o tema de Ajuda Humanitária. 
Houve, também, a participação dos 
seminaristas no Exercício Anual 
“Fuji Firepower”, que consiste em 
uma demonstração de Poder de Fogo 
das Forças de Autodefesa do Japão. 
Neste ano, o evento teve a partici-
pação de aproximadamente 30 mil 
pessoas, dentre civis e militares.
 A participação no evento 
representa uma oportunidade de 
internacionalização da ECEME na 
comunidade militar mundial, com 
perspectivas de estabelecimen-
to de parcerias com outras Forças 
Armadas no exterior, bem como 
protagonizar debates relativos a as-
suntos de interesse das Ciências Mi-
litares e da Defesa na esfera global.

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
participa de seminário no Japão

(CCOMSEX/ FM)
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 No dia 05 de setembro, a 
Diretoria de Serviço Militar (DSM) 
celebrou seus 111 anos de criação. 
Para marcar a data, desde o dia 31 
de agosto, uma série de atividades 
esportivas, solenidades militares, 
workshop de orientação, dentre ou-
tras iniciativas promovem o congra-
çamento de seus integrantes e apro-
ximam a instituição de seu público.
 Abrindo a semana de festivi-
dades, a DSM realizou a competição 
de Tiro Olavo Bilac. Participaram 
da prova as diferentes Diretorias 
subordinadas ao Departamento-
-Geral do Pessoal (DGP) do Exér-
cito, além de convidados inscritos.
 A equipe vitoriosa foi a 
aniversariante DSM e, na catego-
ria individual o Segundo-Sargento 
Cleilton Camargo Batko, do Centro 
de Inteligência do Exército (CIEx). 
 Na manhã de 1º de setem-
bro, aconteceu a formatura alusiva 
ao aniversário. Os militares da Di-
retoria desfilaram, juntamente com 
a tropa do 16º Batalhão Logístico 
(16º B Log). Estiveram presentes 
na solenidade o Ministro do Supe-
rior Tribunal Militar, General de 
Exército Marco Antônio de Farias; 
o Vice-Chefe do DGP, General de 
Divisão Carlos Santos Sardinha; o 

Diretor de Serviço Militar, Gene-
ral de Brigada Luciano José Pen-
na; o Comandante da 3º Brigada 
de Infantaria Motorizada, Gene-
ral de Brigada Pedro Celso Coe-
lho Montenegro; além de generais 
diretores subordinados ao DGP.
 Durante a solenidade, os 
eternos diretores da DSM presen-
tes, General de Brigada Orlando 
Gonçalves Pamplano, General de 
Brigada Haroldo Assad Carneiro, 
General de Brigada Afonso Hen-
rique Ignácio Pedrosa e General 
de Brigada Antônio Eudes Lima 
da Silva entregaram o Diploma de 
“Amido da DSM” às personalida-
des que têm contribuído na missão 
da Diretoria para o engrandecimen-
to do Serviço Militar no Brasil.
 Na sequência das festivi-
dades, no dia 02, para realizar a 
divulgação dos serviços da DSM 
ao público civil, uma grande es-
trutura com estande da Diretoria 
e um Workshop de Orientação fo-
ram montados no Parque da Ci-
dade. O sucesso do evento foi ga-
rantido pela presença de mais de 
300 visitantes, dentre participan-
tes das pistas de Orientação e pes-
soas que passeavam pelo parque.

Diretoria de Serviço Militar comemora 
111 anos de criação

(CCOMSEX/ FM)
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 No período de 13 e 16 de 
setembro de 2017, o Major Mauro 
Cesar Barbosa Cid, aluno do Cur-
so de Comando e Estado-Maior 
(CCEM/2° ano) e doutorando do 
Programa de Pós-Graduação do 
Instituto Meira Matos (IMM/ECE-
ME) participou do painel com o 
tema: Global Economic and Secu-
rity Policy of Emerging Powers, 
apresentando um artigo baseado 
em dois capítulos de sua tese de 
doutorado: “Brazil’s participa-
tion in UN Peace Missions: re-
flections and motivation on the 
articulation between Brazilian Ex-
ternal Policy and Defence Policy”.
 A 11ª Conferência Pan-Eu-
ropeia de Relações Internacionais 
- "A política de estudos internacio-
nais em uma era de crises" buscou 
reunir acadêmicos, analistas e es-
tudantes de Relações Internacio-

nais com a proposta de engajar os 
participantes em discussão crítica e 
fundamentada, nas alternativas po-
líticas, econômicas e sociais em res-
posta aos desafios complexos que 
marcam o mundo contemporâneo. 
Considerado o maior congresso 
acadêmico de Relações Internacio-
nais da Europa, e um dos maiores do 
mundo, o evento contou com mais 
de 1400 participantes de 37 países.
 A participação de um ofi-
cial brasileiro em um evento desse 
porte possibilita aumentar a inter-
nacionalização do Programa de 
Pós-Graduação da ECEME/IMM, 
bem como a aquisição de novos co-
nhecimentos relacionados à linha 
de pesquisa dos Estudos da Paz e 
da Guerra, além de projetar o Exér-
cito Brasileiro no meio da comu-
nidade acadêmica civil e militar.

Militar do Exército Brasileiro participa da 11ª Con-
ferência Pan-Europeia de Relações Internacionais

(CCOMSEX/ FM)
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 Dando seguimento ao Pro-
jeto Ampliando Horizontes, a For-
ça Aérea Brasileira (FAB) recebeu, 
no dia 06 de setembro, o jornalis-
ta e cientista político Murillo de 
Aragão, no Espaço Força Aérea, 
no Comando da Aeronáutica, em 
Brasília (DF). Este é o segundo 
palestrante convidado para expres-
sar suas ideias aos Oficiais-Gene-
rais da Instituição, com o objetivo 
de promover interação e diálogo 
entre os militares e as organiza-
ções e personalidades de diversos 
setores da sociedade brasileira.
 A programação prevê en-
contros periódicos com a finalidade 
de proporcionar a exposição e o de-
bate de temas atuais dentro da área 

de atuação de cada convidado, além 
da contextualização da atuação da 
FAB no âmbito da sua missão cons-
titucional. O palestrante Murillo de 
Aragão é colunista do jornal O Es-
tado de S. Paulo, da Revista Isto É 
e do Blog do Noblat, além de de-
batedor do programa Globo News 
Painel. É autor de dois livros sobre 
política: Grupos de Pressão no Con-
gresso Nacional (Maltese, 1992) e 
Reforma Política – O Debate Inadi-
ável (Civilização Brasileira, 2014).
 Ao tratar dos meios de co-
municação, o jornalista disse que 
os veículos estão em transforma-
ção. Ele ainda abordou a relação 
atual da sociedade com as infor-
mações, com pouco tempo para 

Projeto Ampliando Horizontes promove palestra para Oficiais-Generais

(CECOMSAER/ FM)
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reflexão. “As pessoas reagem a 
um fato, sem pensar ou refletir em 
cima. Esta superficialidade, cultu-
ra rasa, que prevalece nos dias de 
hoje, obriga que as instituições te-
nham uma narrativa muito sólida 
para evitar uma má interpretação, 
uma exposição negativa”, disse.
 Ainda segundo o jornalis-
ta, não basta apenas ter narrativas, 
mas também é preciso utilizar de 
meios de comunicação efetivos 
para difundi-las. “Alguns meios de 
comunicação apropriados são as re-
des sociais e iniciativas como a da 
Rádio Força Aérea, além de visitas 
institucionais a pólos tecnológi-
cos que se relacionam com a Força 
Aérea ou estão ligadas a Embraer 
e outras empresas”, exemplifica.
 O fato de o Brasil ser, atu-
almente, o terceiro fabricante de 
avião no mundo também foi lem-
brando pelo palestrante. “Este é 
um fator importantíssimo e que 
decorre da Força Aérea. É im-
portante difundir esta historia de 
sucesso do país, pois a socieda-
de não tem esta noção”, ressalta.
 Ele destacou a numerosa 
população brasileira como um desa-
fio para a comunicação. “Evidente-
mente que se comunicar com uma 
sociedade de mais de 200 milhões 
de habitantes é difícil, mas é pos-
sível começar com as cinco, dez 
mil pessoas mais influentes e, aos 

poucos, ir criando uma base cultu-
ral de entendimento da relevância 
do papel da Força Aérea”, afirmou.
 As transições decorrentes 
de momentos econômicos e polí-
ticos ao longo da história também 
foram comentadas pelo palestrante. 
Murillo de Aragão abordou, ainda, 
questões sobre a segurança nas fron-
teiras e a violência urbana. “Enten-
do que as Forças Armadas precisam 
se desviar de suas responsabilidades 
fins e acabam se expondo a riscos 
fora de seu arcabouço, mas também 
vejo como uma oportunidade de re-
conhecimento da sociedade”, disse.
 Cerca de 50 Oficiais-Ge-
nerais e convidados assistiram à 
palestra. O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, disse que 
esta é uma oportunidade para se 
manter informado de forma crítica. 
“Não podemos ficar alienados. Es-
tamos aqui para que todos tenham 
conhecimento sobre o que está 
ocorrendo na nossa Nação, tendo 
conhecimento tanto de questões polí-
ticas, quanto econômicas”, afirmou.
 O encerramento do evento 
ocorreu com a entrega da réplica do 
14 Bis ao palestrante. Em julho, o jor-
nalista já havia sido agraciado com 
a Medalha Mérito Santos-Dumont. 
O primeiro palestrante do Projeto 
foi o jornalista Alexandre Garcia.

Comandante da Aeronáutica entregou réplica do 14 Bis para o palestrante
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 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, participou, 
no dia 21 de setembro, de uma au-
diência pública no Senado Federal 
a convite da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional e da 
Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Inovação, Comunicação e Infor-
mática. O objetivo foi debater a 
utilização da Banda Ka, do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Comu-
nicações Estratégicas (SGDC), que 
irá permitir acesso à conexão de ban-
da larga em todos os locais do País.
 A audiência foi proposta 
pelo Senador Jorge Viana e pre-
sidida pelo Senador Fernando 
Collor de Mello. Além do Oficial-
-General, também estiveram pre-
sentes o Presidente Interino da Te-
lecomunicações Brasileiras S.A. 
(Telebras), Jarbas José Valente; e 
o Diretor do Clube de Engenha-
ria, Marcio Patusco Lana Lobo.
 Durante a reunião, foram 
expostas as questões técnicas do 
SGDC, além da capacidade opera-
cional do satélite, tanto para uso ci-
vil quanto militar. De acordo com o 
engenheiro Marcio Patusco, dados 
de 2016 apontam que 46% dos mu-

nicípios brasileiros ainda não são 
atendidos pelos serviços de banda 
larga, por isso, existe a necessidade 
de se discutir políticas públicas que 
possam suprir essa demanda. “A 
utilização do satélite é importante, 
especialmente para levar internet a 
locais de difícil acesso, onde não 
existem outras possibilidades de so-
lução, como na região amazônica e 
no Nordeste. Há necessidade de uma 
discussão mais profunda com a so-
ciedade sobre os aspectos técnicos e 
sociais de um programa de governo 
que efetivamente venha diminuir as 
diferenças regionais e a exclusão 
digital em nosso País”, explicou.
 Já o presidente interino da 
Telebras falou sobre a atuação da 
empresa no setor de satélites, se-
guindo o Plano Nacional de Banda 
Larga (PNBL), que orienta sobre a 
Oferta Pública de Capacidade em 
Banda Larga para o provimento 
de acesso para o Governo Federal 
nas áreas de educação, saúde e se-
gurança, entre outras, além da atu-
ação das concessionárias respon-
sáveis pelo provimento de internet 
à população brasileira. “O SGDC 
representa um legado das telecomu-
nicações do Brasil, pois ele cobre 

Comandante da Aeronáutica participa de audiência pública no Senado Federal

(CECOMSAER/ FM)

Reunião contou também com representantes da Telebras e do Clube de Engenharia

100% do território nacional e é o 
satélite com maior capacidade que 
está atuando para o País”, afirmou. 
Além de falar sobre as aplicações e 
benefícios do SGDC, Jarbas Valen-
te também abordou os aspectos jurí-
dicos do uso comercial do satélite.
 O debate sobre a utilização 
da banda Ka do SGDC tem levanta-
do algumas questões sobre possibi-
lidade de perda da soberania, no en-
tanto, o Comandante da Aeronáutica 
enfatizou que este não é um fator de 
risco para o Brasil. “Nós somos os 
operadores do satélite, nós temos o 
controle e a criptografia. Então, o 
debate de hoje foi bom, esclarece-
dor, especialmente sobre essa ques-
tão, pois não existe perda de sobe-
rania na questão da banda larga”, 
disse o Tenente-Brigadeiro Rossato.

 Para o Senador Jorge Via-
na, a presença do Oficial-General 
foi importante para explicar alguns 
pontos sobre a utilização do SGDC. 
“A vinda do Comandante Rossato 
faz com que exista uma maior com-
preensão da importância de apoiar-
mos orçamentos, projetos e progra-
mas das Forças Armadas. Estamos 
trazendo a discussão de algo que é 
fundamental, é estratégico para o 
país que não pode seguir atrasado 
no ponto de vista das telecomuni-
cações. Ficou muito claro na au-
diência que o Brasil precisa prio-
rizar o uso de satélites não só para 
a área militar, mas também para a 
área civil, como uma ação estraté-
gica do ponto de vista da sua pró-
pria soberania”, avaliou o Senador.
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Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 Novo Diretor tomou posse 
no Instituto Histórico-Cultural da 
Aeronáutica (INCAER), em soleni-
dade realizada no dia 13 de setem-
bro, no Rio de Janeiro (RJ). Após 
três anos à frente do Instituto, o Te-
nente-Brigadeiro do Ar Ailton dos 
Santos Pohlmann deu por encerrado 
seu ciclo de mais de 49 anos de ser-
viços prestados à FAB, entregando o 
cargo de Diretor ao Tenente-Briga-
deiro do Ar Rafael Rodrigues Filho.
 A mesa de honra da cerimô-
nia militar contou com a presença 
de autoridades como o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, o ex-
-Ministro da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Mauro José Mi-
randa Gandra, o ex-Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Carlos de Almeida Baptis-
ta, o Comandante-Geral de Apoio, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Paulo 
João Cury, e o Diretor-Geral do 
Departamento de Controle do Es-
paço Aéreo, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Jeferson Domingues de 
Freitas, além dos diretores subs-
tituído e substituto do INCAER. 
 Estiveram presentes ao 
evento autoridades civis e milita-
res da Marinha do Brasil, do Exér-
cito Brasileiro e da Aeronáutica e 
o Diretor do Patrimônio Histórico 

e Cultural do Exército, General de 
Divisão Riyuzo Ikeda. Também 
prestigiaram a passagem de dire-
ção membros do Conselho Supe-
rior, formado por profissionais de 
diversas áreas, que contribuem para 
a preservação da Cultura e Memó-
ria da Aviação Brasileira, além de 
possuírem comprovada capacidade 
intelectual e reconhecido valor na 
comunidade aeronáutica nacional.
 Em suas palavras de despedi-
da, o Tenente-Brigadeiro Pohlman, 
após fazer um balanço das ativida-
des realizadas, destacou a impor-
tância do INCAER, quanto à atual 
fase de modernização por que passa 
a Força Aérea. “Nesses três anos 
buscamos dar continuidade aos tra-
balhos que nossos antecessores tão 
bem delinearam, focados nos obje-
tivos do INCAER. A roda está qua-
se sem nenhuma aresta, caro amigo 
Tenente-Brigadeiro Rodrigues Fi-
lho. Boa sorte!”, disse em discurso.
 Criado em 27 de junho de 
1986, o INCAER tem a finalidade 
de pesquisar, desenvolver, divulgar, 
preservar, controlar e estimular as 
atividades referentes à memória e à 
cultura da aeronáutica brasileira. O 
INCAER firma-se na FAB, cada vez 
mais, como importante fonte de con-
sulta e de conservação da memória 
e dos feitos de nossos antecessores.

Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho
é o novo diretor INCAER 

(CECOMSAER/ FM)
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Chegada de Autoridades

 Uma cerimônia militar em 
homenagem ao Patrono da Força 
Aérea Brasileira (FAB), Marechal 
do Ar Eduardo Gomes, que com-
pletaria 121 anos no dia 20 de se-
tembro, foi realizada na Base Aérea 
dos Afonos (BAAF), no Rio de Ja-
neiro (RJ). A solenidade, presidida 
pelo Comandante de Operações 
Aeroespaciais, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Carlos Vuyk de Aquino, re-
presentando o Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, contou 
com a presença de Oficiais-Ge-
nerais do Alto-Comando da FAB.
 Como destaque, foi exposta 
no solo a aeronave histórica K-263 
Curtiss Fledging, que protagonizou, 
na década de 1930, o início das ati-
vidades do Correio Aéreo Nacional 
(CAN), além do automóvel Itama-
raty executivo, responsável por 
atender o então Ministro da Aero-
náutica, Marechal Eduardo Gomes.
 O Tenente-Brigadeiro Aqui-
no colocou flores no busto do Ma-
rechal como forma de prestígio ao 
patrono. Na Ordem do Dia, o Tenen-
te-Brigadeiro Rossato fez referên-
cia às fortes características de Edu-
ardo Gomes como líder astucioso, 
homem dotado de princípios, que 

marcam a FAB desde os primórdios 
até os dias de hoje. “Sua atuação em 
nossa Força é marcada pela obstina-
ção que nos impulsiona a trabalhar 
continuamente em prol do desen-
volvimento do Comando da Aero-
náutica, transmitindo às novas gera-
ções uma organização cada vez mais 
moderna e operacional”, ressaltou.
 Dotado de uma personali-
dade idealizadora e admirado como 
um verdadeiro líder, amante de seu 
país, Eduardo Gomes deixou mar-
cas. “Tive o prazer de ser ajudante 
de ordens, por dois anos, do Briga-
deiro Eduardo Gomes. Todos diziam 
que ele era muito sisudo, mas com 
o tempo de convívio, na verdade, 
se percebe que ele era muito brin-
calhão. Essa foi, com certeza, uma 
das maiores experiências da minha 
vida, um aprendizado que não tem 
preço”, afirmou o ex-Ministro da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Mauro José Miranda Gandra.
 “Participar de um momen-
to com esse, em que homenagea-
mos nosso Patrono, é reconhecer o 
exemplo de homem, de aviador, de 
político. O que ele fez pelo Brasil e 
pela Força Aérea foi mais do que su-
ficiente na vida dele”, complemen-
tou o Tenente-Brigadeiro Gandra.

Cerimônia Militar no Rio de Janeiro homenageia 
Marechal Eduardo Gomes
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