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da Força Aérea Brasileira
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	 A	 Diretoria	 de	 Hidrografia	
e Navegação (DHN) promoveu, no 
dia 28 de setembro, no Complexo 

 O Comandante do Exérci-
to, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, inau-

Naval da Ponta da Armação (CNPA), 
em Niterói (RJ), a tradicional ceri-
mônia militar do Dia do Hidrógrafo.

gurou o “Espaço Amazônico”, no 
subsolo do Quartel-General do 
Exército, Forte Caxias, em Brasília.

 O Presidente Michel Temer, 
saudou os aviadores e militares da 
FAB. “No dia do Aviador e da Força 
Aérea Brasileira, rendemos home-
nagem ao grande brasileiro que foi 
Santos-Dumont e prestamos tam-
bém justos tributos aos homens e 
mulheres que garantem a vigilância 
de nossos ares. Nossos aviadores 
defendem o espaço aéreo de 22 mi-

 A Carta do Acre, assinada 
no dia 27 de outubro, na capital do 
estado, Rio Branco, por quatro mi-
nistros de Estado (Defesa, Justiça, 
Relações Exteriores e Segurança 
Institucional) e 20 governadores, 
prevê, entre outras propostas, a 
criação de um Sistema Nacional de 
Segurança Pública. "O Encontro de 
Governadores do Brasil - pela Se-
gurança e Controle das Fronteiras", 

lhões de km2. Tendo entre seus pila-
res a disciplina e a hierarquia, nossa 
Força Aérea tem cumprido sua tare-
fa	constitucional	com	profissionalis-
mo e desvelo. Aos nossos aviadores, 
a nossa Força Aérea, transmito os 
comprimentos de uma Nação agra-
decida. Que sigam sendo exemplo 
de abnegação e honradez no cum-
primento	 de	 sua	missão”,	 afirmou.

promovido pelo governador do 
Acre, Tião Viana, teve por objetivo 
discutir soluções no combate ao nar-
cotráfico	e	pela	defesa	da	segurança	
nacional. A Carta do Acre é uma pro-
posta de união de esforços em defe-
sa da vida e da integridade física da 
população brasileira – em especial, 
para a juventude – ameaçada pelas 
drogas,	 violência	 e	 o	 narcotráfico.(CECOMSAER/ FM)

(MD ASCOM/ FM)Diretoria de Hidrografia e Navegação 
comemora Dia do Hidrógrafo

(CCSM/ FM)

Comandante do Exército inaugura em Brasília
Espaço Amazônico no Quartel-General 
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Marinha do Brasil celebra no Rio de Janeiro
 o Dia Marítimo Mundial

 A Marinha do Brasil ce-
lebrou, em 27 de setembro, no 
Rio de Janeiro (RJ), o “Dia Ma-
rítimo Mundial”. A data é come-
morada todos os anos pela Orga-
nização Marítima Internacional 
para destacar a importância das 
indústrias marítimas no comér-
cio internacional. A solenida-
de promovida pela Diretoria de 
Portos e Costas (DPC) foi reali-
zada no Centro de Instrução Al-
mirante Graça Aranha (CIAGA).
 A edição 2017 do Dia Ma-
rítimo Mundial foi celebrada com 
o tema “IMO - Conectando navios, 
portos e pessoas”, ressaltando o 
transporte marítimo e os portos 
como instrumentos importantes 
na criação de condições para am-
pliação do emprego, da prosperi-
dade e da estabilidade mediante a 
promoção do comércio marítimo.
 Durante a cerimônia no 
CIAGA, presidida pelo Diretor-
-Geral de Navegação (DGN), Al-
mirante de Esquadra Paulo Cezar 
de Quadros Küster, o Diretor de 
Portos e Costas, Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho 
mencionou a relevância do mar 
para o país, incluindo nossos por-
tos, navios, homens e mulheres 
que integram a Marinha Mercan-

te, ressaltando a importância da 
obediência às normas estabeleci-
das pela Autoridade Marítima aos 
que navegam em Águas Jurisdicio-
nais Brasileiras. "Só assim nossos 
mares e rios estarão cada vez mais 
limpos	e	seguros",	afirmou	o	DPC.
 A solenidade contou com 
uma homenagem ao Capitão de 
Longo Curso, Antônio Mário Co-
nor de Oliveira, agraciado com o 
Distintivo de Comodoro, por sua 
trajetória de êxito no comando de 
navios mercantes. Também foi rea-
lizada	a	tradicional	aposição	floral	
sob o busto do patrono da Marinha 
Mercante do Brasil, Irineu Evan-
gelista de Souza, o Barão de Mauá.
 O evento contou com a 
presença do ex-ministro da Ma-
rinha, Almirante de Esquadra, 
Reformado, Mauro Cesar Rodri-
gues Pereira, dos ex-comandantes 
da Marinha, Almirante de Es-
quadra, Reformado, Roberto de 
Guimarães Carvalho e Almiran-
te de Esquadra, Reformado, Ju-
lio Soares de Moura Neto, além 
de autoridades, ex-diretores de 
Portos e Costas e representan-
tes da comunidade marítima, da 
Sociedade Amigos da Marinha, 
das empresas de navegação e dos 
Sindicatos ligados à atividade.
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Autoridades reunidas no CIAGA para a solenidade do “Dia Marítimo Mundial”
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Ministros e governadores debatem soluções para a segurança pública e o controle das fronteiras
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 A Carta do Acre, assinada 
no dia 27 de outubro, na capital do 
estado, Rio Branco, por quatro mi-
nistros de Estado (Defesa, Justiça, 
Relações Exteriores e Segurança 
Institucional) e 20 governadores, 
prevê, entre outras propostas, a 
criação de um Sistema Nacional de 
Segurança Pública. "O Encontro de 
Governadores do Brasil - pela Se-
gurança e Controle das Fronteiras", 
promovido pelo governador do 
Acre, Tião Viana, teve por objetivo 
discutir soluções no combate ao nar-
cotráfico	e	pela	defesa	da	segurança	
nacional. A Carta do Acre é uma pro-
posta de união de esforços em defe-
sa da vida e da integridade física da 
população brasileira – em especial, 
para a juventude – ameaçada pelas 
drogas,	 violência	 e	 o	 narcotráfico.
 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, iniciou sua fala res-
saltando a importância do evento. 
"Este encontro aqui é uma demons-
tração da importância que tem a 
política para o País. A política se 
faz com diferenças e não se sig-
nifica	 de	 forma	 alguma	 possibili-
dades, sobretudo, quando existem 
necessidades", disse Jungmann.
 De acordo com o ministro, 
“o crime organizado é uma amea-
ça à sociedade, implanta o medo, 
descredibiliza	 a	 figura	 do	 Estado,	
onde a população busca a autopro-
teção. Temos que mudar essa reali-
dade”, disse. "Nesse momento que 
a política sofre ataques de descré-
dito, a realização deste encontro 
demonstra a grandeza dos atores 
políticos de excluir as diferenças 
partidárias e implementar o debate 
para resolução dos problemas da 
sociedade", acrescentou o Ministro.
 Em sua apresentação, Jung-
mann ressaltou que 45 mil homens 
e mulheres das Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Aeronáutica) 
atuam na região Amazônica, sob a 
coordenação do Comando Militar 
da região, sendo que 9.700 só na 
linha de fronteira. Ainda citou que 

foram realizados, de janeiro a se-
tembro deste ano, 338 operações na 
faixa de fronteira, além de 29 varre-
duras em presídios, 15 operações de 
engenharia e outras 12 ações, como 
por exemplo, de combate ao mos-
quito Aedes egytpi, apoio logístico 
a prova do Enem e obras do Dnit.
 Jungmann propôs uma ini-
ciativa sul-americana na área de 
segurança pública, reunindo au-
toridades, e o compartilhamento 
com os países vizinhos do Siste-
ma Integrado de Monitoramen-
to de Fronteiras (SISFRON).
  Outras propostas discutidas 
foram a implantação de uma força-
-tarefa integrada contra a fragilidade 
das fronteiras, a integração das ativi-
dades de inteligência e informações 
dos governos estaduais e federal, e 
liberações emergenciais de recur-
sos do Fundo Penitenciário Nacio-
nal (Funpen), que acumulam neste 
exercício o valor de R$ 900 milhões, 
além de vários outros objetivos.
 Participaram da reunião 
os governadores do Acre, Amazo-
nas, Ceará, Distrito Federal, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais, Piauí, Sergipe, Rio Grande do 
Norte, Pernambuco, Paraíba, Ro-
raima, Rondônia, Maranhão, Pará, 
Tocantins, Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, e representan-
tes do Espírito Santo e Rio Gran-
de do Sul. O evento contou com a 
presença do comandante Militar 
da Amazônia, general Geraldo An-
tônio Miotto; o comandante do 9º 
Distrito Naval, almirante Luís An-

tônio Rodrigues Hecht; o assessor 
especial parlamentar do Ministério 
da Defesa, General Marco Aurélio 
de Almeida Rosa; além de parla-
mentares, prefeitos, vice-governa-
dores, representantes estaduais e 
integrantes das polícias militares.
 O ministro chefe do Ga-
binete de Segurança Institucional 
da Presidência da República, Ge-
neral Sérgio Etchegoyen, fez uma 
palestra com o tema “Segurança 
de	 Fronteira.	 Narcotráfico,	 emer-
gência nacional, drogas, armas e 
munição”. Para o general a proble-
mática da segurança pública cons-
titui uma das maiores angústia da 
sociedade brasileira em todos os 
estados. "Não há soluções simples 
e nem imediatas para este proble-
ma. Mas, este encontro é a indica-
ção que vislumbramos um caminho 
da cooperação e da coordenação de 
esforços de todos os níveis de go-
verno e também de todos os países 
afetados pela insegurança na nos-
sa	 região",	 afirmou	 Etchegoyen.
 Para o Ministro da Justi-
ça e Segurança Pública, Torquato 
Jardim, o uso da tecnologia é fun-
damental para o combate à cri-
minalidade. “Devemos priorizar 
o uso da tecnologia no âmbito da 
cooperação internacional. Temos 

que dispor da mais avançada tec-
nologia para combater os crimes 
em mais de 17 mil quilômetros de 
fronteiras. Precisamos de satélites e 
veículos interligados para compar-
tilhar dados”, destacou Torquato.
 O Ministro das Relações 
Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, 
falou	sobre	a	 rota	do	 tráfico	na	 re-
gião Amazônica e as iniciativas da 
pasta com reuniões bilaterais com 
os países vizinhos. "Devemos es-
tabelecer mecanismos operacionais 
com os vizinhos para a troca de in-
formações", manifestou Aloysio.
	 O	 anfitrião	da	 reunião,	Go-
vernador Tião Viana, destacou na 
abertura	 o	 significado	 do	 evento.	
"Todos nós, além de homens pú-
blicos, somos pais. E o que mais 
queremos	 que	 nossos	 filhos	 pos-
sam sair todos os dias, viver seus 
destinos e voltar para a casa. É 
assim que a família brasileira de-
seja	 para	 todos	 os	 filhos",	 disse.
 O Presidente da República, 
Michel Temer, enviou uma mensa-
gem que foi lida. “Apresento meus 
cumprimentos aos senhores gover-
nadores ,hoje reunidos em Rio Bran-
co , para tratar da questão da segu-
rança pública. Lamento não poder 
estar presente, como era minha in-
tenção. Não tenham dúvida: a mes-
ma coragem, a mesma determinação 
e a mesma energia com que vence-
mos a recessão, estamos colocando 
no combate ao crime organizado".
 O primeiro Governador a fa-
lar foi o do Rio de Janeiro, Luiz Fer-
nando Pezão. Ele defendeu a criação 
de fundo para a segurança pública. 
Ainda expuseram suas opiniões os 
governadores do Pará, Goiás, São 
Paulo, Ceará, Mato Grosso e Piauí.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Sessão solene em homenagem aos 50 anos do Projeto Rondon
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 No dia 24 de outubro, o Pro-
jeto Rondon, do Ministério da Defesa 
(MD), recebeu homenagem da Câ-
mara dos Deputados, em sessão sole-
ne, pelos seus 50 anos, completados 
em julho deste ano. O Rondon ocorre 
em parceria com governos estaduais, 
municipais e Instituições de Ensino 
Superior (IES) e contribui para a for-
mação do jovem universitário como 
cidadão e para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades em muni-
cípios de 23 estados brasileiros. Mais 
de 21.400 universitários e professo-
res já participaram do projeto. A ho-
menagem na Câmara foi de iniciativa 
dos deputados Alex Canziani (PTB-
-PR) e Pedro Fernandes (PTB-MA).
 Para o secretário de Pessoal, 
Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd), bri-
gadeiro Ricardo Machado Vieira, a ses-
são solene dá maior visibilidade ao pro-
jeto, que, neste ano, já realizou vários 
eventos comemorativos, como a Ope-
ração “Rondônia Cinquentenário. “Isso 
representa possibilidade de, cada vez 
mais, mostrar o Projeto Rondon e para 
conquistarmos emendas parlamentares 
para ampliar o nosso programa. Temos 
uma meta de termos mil estudantes a 
cada ano. Ficamos muito agradecidos, 
como coordenadores, dessa oportu-
nidade”, disse o brigadeiro Machado.
 O secretário da Sepesd, em sua 
fala no Plenário, lembrou que conhe-
cer o País e participar do processo de 
desenvolvimento nacional foi o que 
motivou os primeiros rondonistas, em 
1967, a irem para Rondônia. Esse mo-
vimento de extensão da comunidade 
universitária permanece até hoje, com 
o lema "lição de vida e cidadania".
 A professora Emi Lorenzetti, 

coordenadora do Núcleo Extensionista 
do Instituto Federal do Paraná, partici-
pa do Projeto desde 2012. “Nós plan-
tamos ideias para população, que vão 
sendo colhidas ao longo do tempo, e o 
universitário convive com realidades 
que talvez jamais ele convivesse den-
tro de uma sala de aula ou dentro da 
Instituição	 somente”,	 afirmou	 a	 pro-
fessora, que veio do interior do Para-
ná para participara da homenagem.
 O deputado Alex Canziani 
destacou a importância do Projeto. 
“Tem por prioridade o desenvolvi-
mento de ações transformadoras e 
duradouras para a população, am-
pliando as forças e os valores da so-
ciedade local, por meio de ativida-
des participativas, democráticas e 
emancipadoras”,	 afirmou	 Canziani.
 Para Pedro Fernandes, coautor 
da homenagem, o projeto possibilita a 
integração das pessoas, dos estudan-
tes e dos professores com a realidade 
brasileira. “ Nós precisamos lutar por 
esse Projeto, um projeto de integra-
ção, no qual os jovens acadêmicos co-
nheçam a nossa realidade”, salientou.
 Também participaram da 
Sessão Solene, o diretor do Departa-
mento de Ensino do MD,  Brigadeiro 
Augusto César Amaral, coordenador 
geral do Projeto Rondon; o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto do Comando 
de Defesa Cibernética, Almirante Nel-
son Nunes de Rosa, representando o 
Comandante da Marinha; o Chefe de 
Gabinete de Planejamento e Gestão do 
Departamento de Ciência e Tecnologia, 
representando o Comandante do Exér-
cito, General Helio de Assis Pegado; o 
Assessor Especial do Ministro da De-
fesa, Brigadeiro João Tadeu Fiorentini, 

representando a Aeronáutica; além de 
professores e universitários rondonistas.
 Uma Operação do Projeto 
Rondon segue várias etapas. O plane-
jamento realizado se inicia com a de-
finição	 da	 região	 e	 dos	 estados	 onde	
será realizada. Assim, é feito um le-
vantamento dos municípios de inte-
resse da área (baixo IDH, tamanho 
do município etc) e detalhamento das 

necessidades logísticas, que são atendi-
das com o apoio das Forças Armadas.
 Nestes últimos 12 anos, o Pro-
jeto Rondon realizou 78 operações, em 
1.164 municípios de 24 Estados, com 
a participação de 2.219 Instituições de 
Ensino Superior (IES) e 21.935 ron-
donistas (universitários e professores), 
atingindo com suas ações multiplica-
doras cerca de 2 milhões de pessoas.

Projeto Rondon realiza seu III Congresso Nacional

Foto: G
raziele Jardim
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 A coordenação do Projeto 
Rondon, em conjunto com a Uni-
versidade de Brasília realizou nos 
dias 25,26 e 27 de outubro, no audi-
tório da Associação dos Docentes da 
UNB (ADunb), a 3ª edição do Con-
gresso Nacional do Projeto Rondon.
 O encontro contou com 
a participação de gestores, pro-
fessores e rondonistas de todo o 
Brasil, tendo como seus objetivos 
aprimorar as operações e seus in-
dicadores, criar instrumentos de 
orientação aos docentes na condu-
ção e coordenação das operações, 
consolidar e compartilhar conhe-
cimentos e divulgar o Projeto.
 As boas vindas foram dadas 
pela decana de Extensão da Uni-
versidade de Brasília, professora 
Olgamir Amância, que destacou a 
importância do projeto como forma 
de curso de extensão para os alunos. 
“Quero dar as boas vindas a todos 
os estudantes presentes, aproveito 
também para destacar, neste mo-
mento, que o projeto já faz parte 
da estrutura de extensão dos cursos 
da UNB, o que eu considero um 
grande reconhecimento da impor-

tância do Rondon para a Universi-
dade de Brasília” disse a professora.
 Ao fazer uso da palavra, o 
secretário de Pessoal, Ensino, Saú-
de e Desporto (Sepesd), do Minis-
tério da Defesa (MD), Brigadeiro 
Ricardo Machado Vieira, citou a 
valor do projeto para a inserção do 
tema “defesa” no meio acadêmico. 
“O Projeto Rondon também serve 
como forma de levar o tema defesa 
para o meio acadêmico e a socie-
dade, pois a defesa da pátria não é 
um dever exclusivo dos militares, 
mas sim de toda sociedade Brasi-
leira” disse o Brigadeiro machado.
 O início do ciclo de pales-
tras ocorreu com a apresentação do 
diretor do Departamento de Ensino 
do MD, Brigadeiro Augusto César 
Amaral, Coordenador geral do Pro-
jeto Rondon, que explicou para os 
universitários a história, objetivos e 
avanços do projeto nos últimos anos.
A data do congresso veio ao en-
contro do momento em que o 
Projeto celebra 50 anos da reali-
zação de sua primeira operação 
em 1967, no estado de Rondônia.
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Ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, visita núcleo do PROFESP
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(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro do Desenvolvi-
mento Social (MDS), Osmar Terra, 
visitou, no dia 11 de outubro, um 
dos núcleos do Programa Forças 
no Esporte (PROFESP), coordena-
do pelo Centro de Comunicações 
e Guerra Eletrônica do Exército 
(CECOMGEX), na Associação de 
Esporte e Lazer dos Subtenentes e 
Sargentos do Exército em Brasília 
(ASSEB). O ministro participou 
da visita para conhecer de perto as 
ações desenvolvidas pelo Programa.
 Osmar Terra pôde confe-
rir o momento cívico, com a apre-
sentação do Hino Nacional canta-
do pelas crianças que integram o 
PROFESP. Futebol, basquete, tênis, 
artesanato e reforço escolar são al-
gumas das atividades que compõem 
o núcleo que atende 800 crianças. 
O ministro conheceu como cada 
atividade é desenvolvida, visi-
tou a cozinha onde é preparada a 
alimentação dos alunos e partici-
pou de um almoço com os jovens.
 “O que o MDS e os minis-
térios da Defesa e do Esporte fazem 
aqui é proporcionar a esses jovens, 
um ambiente em que possam prati-
car esporte e se desenvolver, tanto 
por meio de atividades físicas como 
intelectuais. Queremos mostrar 
para essas crianças que existe um 
mundo de valores que as Forças 
Armadas proporcionam: valores 
morais, respeito, dignidade e saber 
conviver em grupo. Tudo isso para 
que esses jovens passem a ter uma 
vida muito melhor. Esse é o nos-

so principal objetivo”, destacou o 
Ministro Osmar Terra, que se mos-
trou otimista com o trabalho desen-
volvido no núcleo do PROFESP.
 O PROFESP é uma verten-
te do Programa Segundo Tempo do 
Governo Federal, desenvolvido pelo 
Ministério da Defesa, com o apoio 
das Forças Armadas, e em parceria 
com os ministérios do Esporte e do 
Desenvolvimento Social. O Progra-
ma democratiza o acesso à cultura 
do esporte, promovendo o desen-
volvimento integral de crianças e 
adolescentes por meio da prática 
de atividades esportivas, comple-
mentares, educacionais e de lazer.
 “Graças ao apoio do MDS, 
as crianças têm acesso às refei-
ções de qualidade: café da manhã, 
almoço e lanche da tarde”, expli-
cou o chefe do Departamento de 
Desporto Militar (DDM) do Mi-
nistério da Defesa, Almirante Pau-
lo Martino Zuccaro. O repasse do 
MDS para o núcleo do PROFESP 
na ASSEB é de R$ 70 mil por mês.
 O secretário de Pessoal, En-
sino, Saúde e Desporto, Brigadeiro 
Ricardo Machado Vieira destacou a 
importância da parceria com o MDS 
e o Ministério do Esporte para o de-
senvolvimento do Programa, uma 
vez que as crianças têm acesso ao 
esporte, lazer, cultura, alimentação 
de qualidade e material esportivo.
 “Aqui as crianças apren-
dem sobre cidadania e têm acesso 
à disciplina e carinho. Tudo isso 
nas Forças Armadas nós podemos 

oferecer. Estamos trabalhando para 
ampliar o Programa, que já atende 
23 mil crianças em todo o territó-
rio	nacional”,	afirmou	o	brigadeiro.

 Mudança de vida
 Keitili Lorrane França de 
Jesus tem oito anos e cursa o ter-
ceiro ano do ensino fundamental. 
Com um sorriso no rosto, ingres-
sou no PROFESP em 2017 e é só 
elogios ao Programa. “Aqui tem 
várias coisas que eu gosto de fazer, 
jogar futebol, dançar, pular corda, 
participar da recreação. Antes, eu 
brigava muito com o meu irmão, 
agora nós não brigamos mais e isso 
eu aprendi aqui”, comentou Keitili.
Outra jovem que é só elogios ao 
Programa, é Érica Nunes, 11 anos, 
moradora do Itapuã (DF) e que in-
tegra o PROFESP há dois anos. “O 
que eu mais gosto de fazer aqui é 
jogar queimada (jogo esportivo 
muito usado como brincadeira in-
fantil). Também aprendi a nadar e 
a costurar. Eu é que faço as roupas 
das minhas bonecas”, disse Érica.
 E não é só a vida de crianças 

e adolescentes que passam por mu-
danças após o PROFESP. O chefe 
de cozinha do núcleo do CECOM-
GEX, Sargento da reserva Sérgio 
Dias atua no projeto há sete anos. 
“Esse Programa é a melhor coisa 
que já me aconteceu nesses meus 30 
anos de serviços prestados ao Exér-
cito. Aqui é um lugar em que a gente 
se sente muito bem. As pessoas que 
trabalham aqui, trabalham com mui-
to carinho”, salientou o sargento.
Quem também é um entusiasta do 
Programa no CECOMGEX é o ser-
vidor civil, Sérgio Vinícius Cortes, 
que contou sobre os planos para 
que, em breve, os jovens possam 
ter acesso às aulas de remo e vela.
 “A ideia é recuperar e re-
formar os barcos do Projeto Na-
vegar do Ministério do Esporte e 
contratarmos professores para que 
os jovens possam ter aulas des-
sas	 duas	 modalidades.	Até	 o	 final	
do ano, teremos uma turma de 30 
garotos velejando e navegando 
e, ano que vem, a meta é chegar 
a mil crianças”, explicou Sérgio.
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 A Secretaria de Economia, 
Finanças e Administração da Ae-
ronáutica (SEFA), por meio de sua 
Diretoria de Economia e Finanças 
(DIREF), realizou nos dias 17 e 18 
de outubro, o II Encontro Interna-
cional sobre Financiamento a Proje-
tos de Defesa. O objetivo é debater 
temas relacionados à base industrial 
de defesa. Para isso, reuniram-se in-
tegrantes da indústria de defesa, or-
ganismos	internacionais	de	financia-
mento e membros do setor acadêmico.
 A abertura do evento foi 
realizada pelo Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, que destacou a im-
portância da indústria e seu impac-
to na economia do País. “Discutir 
esses temas é da maior relevância 
por se tratar de um campo essencial 
em muitas áreas. A base industrial 
de defesa gera 60 mil empregos 
diretos e 200 mil indiretos. Além 
disso, sem essa base, é muito difí-
cil manter a soberania”, defendeu.
 Para o Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato, que participou 
do encontro, os debates ajudam a 
colocar o Brasil no mercado inter-
nacional. "A indústria de defesa é 
relativamente nova no Brasil com 
a expressão que tem hoje. Quando 
buscamos soluções para o sistema 
de	financiamento,	colocamo-nos	no	
mercado internacional, pois quem 
vai comprar um produto nosso quer 
saber	 como	 financiá-lo",	 explicou.
 O Tenente-Brigadeiro Ros-
sato apresentou ao público as infor-
mações sobre a Reestruturação e os 
projetos estratégicos da FAB e resu-
miu a necessidade do processo: “a 
mudança incomoda, causa descon-

forto, mas é absolutamente neces-
sária para a perenidade de qualquer 
organização”. Sobre os projetos es-
tratégicos, o comandante destacou 
as vantagens das aquisições do Gri-
pen NG e do KC-390, além do pro-
grama espacial, que ganhou novo 
fôlego com o lançamento do Satéli-
te Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas (SGDC). 
"Os	satélites	podem	gerar	eficiência	
na segurança pública e crescimento 
econômico, potencializar o progra-
ma nacional de banda larga, melho-
rar o planejamento e o gerenciamen-
to de infraestruturas diversas como 
transportes, energia elétrica, recur-
sos hídricos e minerais, além de ser 
suporte ao planejamento urbano, 
entre outros benefícios para toda a 
sociedade", pontuou o comandante.
 O Diretor de Economia e Fi-
nanças da Aeronáutica, Major-Bri-
gadeiro Heraldo Luiz Rodrigues, 
falou sobre a nova estrutura admi-
nistrativa da Diretoria, apresentou 
suas responsabilidades e atuação em 
novos	projetos	de	gestão.	O	oficial-
-general explicou que um dos prin-
cipais projetos é o envolvimento da 
DIREF na criação de empresas esta-
tais e parcerias público-privadas. O 
objetivo é que essas empresas pas-
sem a tratar da navegação aérea, 
de aspectos do setor aeroespacial e 
da rede de comunicações integra-
da do Comando da Aeronáutica. 
“A cada fórum de discussão como 
este, conseguimos colocar nos-
sos posicionamentos e fortalecer 
nossa participação na área”, disse.
 O Diretor-Geral do Centro 
de Pesquisa e Tecnologia da Boeing 
no Brasil, Antonini Puppin Macedo, 

Em São Paulo, FAB promove Encontro sobre Financiamento a Projetos de Defesa
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destacou os principais motivos para 
se buscar a presença internacional. 
“A presença de mercado é impor-
tante para manter o acesso às tecno-
logias e alavancar recursos”, disse. 
Além disso, explicou que existe 
uma grande competição por talen-
tos de classe mundial e ter acesso 
a eles é fundamental. “No mundo, 
existem 1,6 trilhões de dólares dis-
poníveis para pesquisas em parceria 
e o Brasil precisa estar inserido nes-
se contexto e se esforçar para con-
seguir boas parcerias”, enfatizou.
 Bengt Janér, representante 
da empresa Saab e diretor do Pro-
grama Gripen no Brasil, apresentou 
as diversas parcerias da fabricante 
do Gripen NG – novo caça da FAB 
–	com	empresas	e	profissionais	bra-
sileiros, destacando um dos aspectos 
principais da aquisição da aeronave, 
a transferência de tecnologia, e atu-

alizou	 os	 números	 de	 profissionais	
brasileiros envolvidos no projeto. 
"Cerca de 57 engenheiros estão em 
treinamentos práticos e teóricos 
na Saab no momento. Mais de 104 
profissionais	 já	 voltaram	 ao	 Brasil	
e a maioria trabalha no Centro de 
Projetos e Desenvolvimento do Gri-
pen, em Gavião Peixoto (SP). Até 
2024, mais de 350 brasileiros vão 
participar de cursos e treinamentos 
na Suécia", relatou o empresário.
 No segundo dia do En-
contro, foram debatidas parcerias 
na área de indústria de defesa, em 
palestras como “Oportunidades 
de parceria para a estruturação de 
compensações comerciais no Bra-
sil”, da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI/SENAI), e no painel 
“Como fortalecer as oportunida-
des de parceria no setor de Defesa”

Comandante da Aeronáutica falou sobre Reestruturação e projetos estratégicos

Ministro	da	Defesa	realizou	a	abertura	oficial	do	evento
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Indústria de Defesa busca maior integração com cadeia produtiva tradicional da região Sul
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(MD ASCOM/ FM) Os Ministros da Defesa, 
Raul Jungmann, e do Desenvol-
vimento Social, Osmar Terra, se 
reuniram no dia 20 de outubro com 
lideranças empresariais do Rio 
Grande do Sul, para tratar de pauta 
conjunta com objetivo de fortale-
cer a indústria nacional de defesa.
 O encontro ocorreu no 
município de Santa Rosa, no no-
roeste do Rio Grande Sul, região 
conhecida pelo elevado poten-
cial de seu polo metal mecânico.
 “O Ministério da Defesa 
está buscando integrar as cadeias 
produtivas tradicionais a uma 
produção mais associada à nossa 
Base Industrial de Defesa”, expli-
cou o Ministro Raul Jungmann.
 De acordo com o ministro 
da Defesa, essa integração com a in-
dústria nacional de defesa já come-
çará a ser feita nos próximos dias.
 “Nesta semana enviamos 
uma	 equipe	 técnica	 que	 verificou	
que Santa Rosa e região têm todas 
as qualidades e exigências e estão 
prontas para fazer parte deste amplo 

mercado que representa R$ 209 bi-
lhões só aqui no Brasil”, disse. “O 
Ministério da Defesa está pronto 
para fazer essa ponte. Na próxima 
semana já devemos criar uma co-
missão para aproximar Santa Rosa à 
base industrial de defesa”, garantiu. 
 Para o Ministro Osmar Ter-
ra, essa aproximação com a indús-
tria de defesa é importante para 
ampliar a produção de uma indús-
tria que tem como marca a quali-
dade máxima em seus produtos.
 “Nosso objetivo aqui é po-
der trazer para Santa Rosa a pos-
sibilidade das indústrias metalúr-
gicas venderem seus produtos, não 
só para máquinas agrícolas, mas, 
também, para a indústria de defe-
sa, que é um outro universo, que 
engloba a produção de navios, 
submarinos, helicópteros”, desta-
cou. “Pela elevada qualidade da 
produção local, podemos entrar 
como fornecedores de peças até 
para submarinos”, enfatizou o mi-
nistro do Desenvolvimento Social.
 De acordo com o Secretá-

rio de Produtos de Defesa do Mi-
nistério da Defesa, Flávio Basilio, 
de maneira geral, o Sul representa 
uma importante região para o setor.
 “Precisamos aproveitar cada 
vez mais a expertise e o potencial 
da indústria gaúcha para ampliar 
nossa produção de defesa, redu-
zindo custos logísticos, integrando 
cadeias produtivas globais e permi-
tindo um volume maior de expor-
tações para essas empresas”, disse.
 O Coordenador da equipe 
técnica da Seprod, Coronel Luís 
Felipe, explicou que a região con-
ta com empresas que podem se 
tornar fornecedoras de importan-

tes projetos das Forças Armadas.
 “Nós visitamos cerca de sete 
empresas e observamos a alta qualida-
de da produção. As peças fabricadas 
para as montadoras de colheitadei-
ra, por exemplo, podem perfeita-
mente ser utilizadas pelos blinda-
dos	das	Forças	Armadas”,	afirmou.
 Responsável por 3,7% de 
todo o PIB nacional, o potencial da 
indústria de defesa vêm despertan-
do interesse de empresários e pro-
dutores gaúchos, não só pelo eleva-
do valor agregado dos produtos de 
defesa, que reúnem alta tecnologia 
de sistemas, como por sua capa-
cidade de geração de empregos.
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Ministros do Brasil e da Grécia iniciam discussões para acordo bilateral
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 Os Ministros da Defesa do 
Brasil, Raul Jungmann, e da Gré-
cia, Panos Kammenos, reuniram-se 
no dia 10 de outubro, em Brasília, 
para discutir possibilidades de par-
cerias estratégicas na área da defesa.
Na abertura do encontro, Jungmann 
abordou	os	desafios	da	atual	conjun-
tura do País e o bom relacionamento 
com nossos vizinhos na América do 
Sul.	Ao	final	da	reunião,	o	ministro	
brasileiro falou do sucesso do en-
contro: “A reunião superou as ex-
pectativas e nós vamos, em breve, 
fazer um acordo de cooperação que 
vai abranger a defesa cibernética, 
exercícios militares, ações e opera-
ções conjuntas, o combate ao terro-
rismo e, em especial, o diálogo da 
nossa indústria de defesa”. Segundo 
Jungmann, o acordo permitirá que a 
Grécia apoie o Brasil como platafor-
ma para produção e exportações de 
produtos de defesa para a Europa e, 
em reciprocidade, que a Grécia tam-
bém aproveite o Brasil como base 
para o comércio na América do Sul.
Panos Kammenos assinalou a im-
portância estratégica da Grécia na 
região e do interesse em estreitar 

os laços de cooperação com o Bra-
sil. “Estamos muito felizes com a 
parceria. Podemos estar distantes, 
mas nos sentimos muito próximos 
ao Brasil. Compartilhamos os mes-
mos valores. Acredito que a Grécia 
pode ser uma entrada do Brasil para 
o mercado com a União Europeia 
e com o Oriente Médio. Podemos 
prover instalações, aeroportos mi-
litares, infraestrutura para criar um 
centro de serviço para a Embraer e 
de treinamentos para as Forças Ar-
madas”. O ministro grego também 
se	 mostrou	 confiante	 na	 concreti-
zação da parceria: “Acredito que 
com a colaboração do Ministério 
da Defesa e das Forças Armadas 
Brasileiras muito em breve estare-
mos prontos para assinar o acordo”.
Também participaram da reunião 
pelo lado brasileiro: Almirante 
Ademir Sobrinho, Chefe do Es-
tado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, Embaixador Alessan-
dro Candeas, Chefe de gabinete 
do Ministro da Defesa, General 
Fernando Goulart, Vice-chefe de 
Assuntos Estratégicos, Brigadeiro 
Paulo Borba, Vice-chefe de Logís-

tica e Mobilização, representando 
o Comandante da Aeronáutica, Al-
mirante Marcos Silva Rodrigues, 
Vice-chefe do Estado-Maior da Ar-
mada, representando o Comandante 
da Marinha, Brigadeiro João Tadeu 
Fiorentini, Assessor especial militar 
do ministro da defesa e demais au-
toridades do Ministério da Defesa.
Pelo lado grego: Embaixador Elef-
therios Karayannis, Diretor do Es-
critório Diplomático do Ministro, 
Georgios Kousoulas, Diretor do Es-
critório de Imprensa, Karabalis Mi-
chaeli primeiro conselheiro da Em-
baixada da Grécia no Brasil, Ioannis 
Tassioulas, encarregado de Negócios 

da Embaixada da Grécia no Brasil, 
Tenente-coronel Filippou Kons-
tantinos,	 Oficial	 de	 Estado-Maior	
e major Hristos Koutsourakis.

 Brasil e Grécia
 A Grécia foi o primeiro 
país a adquirir um avião da EM-
BRAER para o transporte de au-
toridades, e também o primei-
ro a operar o Legacy na Europa.
O Brasil apresenta superávit em seu 
comércio com a Grécia — em 2015, 
foram US$ 117 milhões de exporta-
ções brasileiras e US$ 48 milhões 
de importações de produtos gregos.
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 O Presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer, e ministros de 
Estado visitaram as instalações do 
Centro de Lançamento de Alcântara 
(CLA), no Maranhão, no dia 05 de 
outubro. O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, acompanhou 
a comitiva, que também contou 
com	a	presença	de	oficiais-generais	
e militares das três Forças Armadas.
 Fizeram parte da delegação 
que acompanhou o presidente os 
Ministros da Defesa, Raul Jung-
mann; do Planejamento, Gestão e 
Desenvolvimento, Dyogo Oliveira; 
das Relações Exteriores, Aloysio 
Nunes; do Meio Ambiente, Sarney 
Filho; da Secretaria de Governo, 
Antonio Imbassahy; do Gabinete 
de Segurança Institucional, Sér-
gio Etchegoyen; e a Advogada-
-Geral da União, Grace Mendonça.
 O Centro de Lançamen-
to de Alcântara é considerado 

um dos mais bem localizados 
do mundo para o lançamento 
de foguetes e satélites, devido a 
sua	 posição	 geográfica	 próxima	
à Linha do Equador. Em 34 anos 
de operação, o CLA já realizou 
o lançamento de mais de 470 fo-
guetes nacionais e internacionais. 
 A comitiva passou pelo 
Centro Técnico do CLA, pelo 
Centro de Controle e pela Tor-
re Móvel de Integração, de onde 
são lançados os foguetes brasilei-
ros. O próximo a ser enviado ao 
espaço é o Veículo Lançador de 
Microssatélites (VLM), em 2019.
 O presidente da Comissão 
de Coordenação e Implantação 
de Sistemas Espaciais (CCISE), 
Major-Brigadeiro do Ar Luiz Fer-
nando	de	Aguiar,	 fez	o	briefing	de	
introdução sobre o projeto espacial. 
O	 Oficial-General	 abordou	 o	 Pro-
jeto de Lei para nova governança 
do Programa Espacial Brasileiro, 

Presidente da República visita Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão
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Comandante da Aeronáutica recebe Presidente Michel Temer no CLA

a proposta de expansão do territó-
rio do CLA e tratou também sobre 
o melhor aproveitamento operacio-
nal do Centro, com apresentação do 
projeto de lançamento de foguetes.
 “Em todas as áreas, nós pre-
cisamos de satélites, quando entra-
mos na internet, acessamos o celular 
ou realizamos videoconferência. Ne-
cessitamos de imagens para favore-
cer a segurança pública, a agricultura, 
planejamento de infraestrutura, re-
cursos hídricos e minerais. Temos 
diversas demandas, mas ainda agi-
mos de forma bastante acanhada”, 
afirmou	o	Major-Brigadeiro	Aguiar.
 O Diretor do Centro de 
Lançamento de Alcântara, Coronel 
Engenheiro Luciano Valentim Re-
chiuti, falou sobre a necessidade 
do Brasil em desenvolver veículos 
lançadores e construir seus próprios 
satélites. “A partir do momento que 
temos a capacidade de lançamen-
to de forma autônoma, poderemos 

lançar satélite de comunicações, de 
assessoramento remoto para ima-
geamento da superfície terrestre e 
satélites meteorológicos, por exem-
plo. Poderemos ter um conjunto de 
informações integradas que vão per-
mitir que a Força Aérea Brasileira 
cumpra a sua missão de forma mais 
eficaz	e	eficiente	possível”,	acredita.	
 O Presidente Michel Te-
mer, ainda durante o voo, assistiu 
ao vídeo de apresentação da nova 
Campanha Institucional da Força 
Aérea Brasileira, a Dimensão 22. 
O conceito sintetiza a responsa-
bilidade de atuação da instituição 
que soma a área de 22 milhões de 
quilômetros quadrados. A Dimen-
são 22 inclui também o Setor Ae-
roespacial. Segundo a Estratégia 
Nacional de Defesa, a FAB é res-
ponsável pelo desenvolvimento de 
projetos do setor, além de opera-
ção e o monitoramento de satélites.
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 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) lançou, no dia 03 de outubro, 
em Brasília (DF), a campanha insti-
tucional Dimensão 22, que sintetiza 
a responsabilidade de atuação da 
instituição em sua missão de manter 
a soberania do espaço aéreo e inte-
grar o território nacional, com vis-
tas à defesa da Pátria, em uma área 
de 22 milhões de km², com as ações 
de Controlar, Defender e Integrar.
 Os 22 milhões de km² são 
compostos por cerca de 8,5 milhões 
de km², que correspondem ao terri-
tório nacional; uma zona econômica 
exclusiva de 3,5 milhões de km² e 
mais uma área de quase 10 milhões 
de km² sobre o Oceano Atlântico, 
em que o Brasil é responsável por 
ações de controle de tráfego aéreo 
e busca e salvamento, em cumpri-
mento a acordos internacionais.
 “Nós estamos mostrando, 
não só para nossos militares, mas 
para todo o País, qual é a extensão 
da área sob nossa responsabilidade, 
que é quase três vezes o tamanho do 
território nacional, fortalecendo o 
compromisso com o Brasil em toda 
a sua amplitude”, explica o Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
 
 Controlar, Defender e Integrar
 A FAB é responsável por 
realizar o controle de voos nos 22 

milhões de km², além de cumprir 
missões de busca e salvamento para 
localizar e salvar pessoas em perigo 
na terra ou no mar. Para isso, conta 
com Centros Integrados de Defesa 
Aérea e Controle do Espaço Aéreo, 
diversas Torres de Controle de Ae-
ródromo, vários Destacamentos de 
Controle	do	Espaço	Aéreo	e	profis-
sionais atuando no controle de tráfe-
go 24 horas por dia, 365 dias por ano.
 O Defender refere-se à ga-
rantia da soberania do espaço aéreo 
que inclui toda a extensão do ter-
ritório nacional e a zona econômi-
ca exclusiva. A FAB defende essa 
área com Unidades Operacionais 
em regiões estratégicas por meio 
das aviações de Caça, Transporte, 
Patrulha Marítima, Reconhecimen-
to Aéreo e Alerta Aéreo Anteci-
pado, além das ações terrestres de 
Contraterrorismo, Garantia da Lei 
e da Ordem e Defesa Antiaérea.
 Já o Integrar faz referên-
cia às diversas missões da FAB 
em todo o território nacional. São 
ações de transporte de órgãos, eva-
cuação aeromédica, transporte aé-
reo logístico, transporte de urnas 
eleitorais, construção e recupera-
ção de aeroportos e ações cívico-
-sociais nas áreas de saúde, educa-
ção, esporte, cultura e lazer, entre 
outras, que levam direitos funda-
mentais à população carente em 

Força Aérea Brasileira lança campanha institucional Dimensão 22

(CECOMSAER/ FM)
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regiões de difícil acesso do País.

 Produtos
 Durante o lançamento, foi 
distribuído o guia de bolso com in-
formações sobre a campanha, que 
engloba diversos outros produtos, 
como adesivos para aeronaves, sli-
de, banner, folder e logomarcas 
que também passarão a fazer par-
te de fardas do efetivo. No dia 04 
de outubro foi lançado o selo pos-
tal comemorativo Dimensão 22.
 Essa é a primeira fase da 
campanha,	que	 tem	a	finalidade	de	
educar, fazer com que todos os mais 
de 70 mil militares e civis da FAB 
fortaleçam o sentimento de per-
tencimento. Em seguida, ocorrerá 
a fase de potencialização da cam-
panha nos meios de comunicação 
e,	 por	fim,	 a	 fase	de	 consolidação.
 “Mais do que apenas uma 
campanha ocasional, a Dimensão 
22 surge como o DNA da FAB, o 
ente que faltava para unir, em ape-
nas um conceito, todas as diversas 
ações executadas nos mais dife-
rentes campos de atuação da For-
ça”, ressalta o Chefe do Centro de 
Comunicação Social da Aeronáu-
tica (CECOMSAER), Brigadeiro 
do Ar Antonio Ramirez Lorenzo.  
 Juntamente com a cam-
panha, surge, também, o pri-
meiro grito de guerra da FAB, 

que é: “Controlar! Defender! In-
tegrar! Força Aérea, Brasil!”.
 "Eu gostaria de cumprimen-
tar a Força Aérea Brasileira pela vi-
são estratégica e pela maneira que, 
lançando essa campanha Dimen-
são 22, com certeza, vai alcançar 
não só a cada tripulante da insti-
tuição como a todo brasileiro que 
vai passar a visualizar diretamente 
a	 missão	 da	 instituição",	 afirma	 o	
Contra-Almirante Flavio Augusto 
Viana Rocha, Diretor do Centro de 
Comunicação Social da Marinha.

 Mudanças
 A campanha está integra-
da a todo o processo de reestru-
turação pelo qual a Força Aérea 
Brasileira vem passando nos últi-
mos meses, com mudanças em sua 
estrutura administrativa e opera-
cional, como a criação das Alas, e 
que prepara a FAB para o futuro.
 De acordo com o escri-
tor Othon Gama, autor do livro O 
Código da Mudança, que deu uma 
palestra durante o evento, é essen-
cial que as organizações realizem 
mudanças para se tornarem ainda 
mais importantes no futuro. "É fun-
damental que a FAB esteja nesse 
processo de inovação, renovação e 
reestruturação, para que possa con-
tinuar sendo, cada vez mais, as Asas 
que protegem o País", enfatiza.

Cerca	de	50	Oficiais-Generais	acompanharam	a	palestra
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 Foi realizada, no dia 10 de 
outubro, a abertura da exposição 
“Força Aérea Brasileira: De Santos 
Dumont a Dimensão 22”, no Con-
gresso Nacional, em Brasília (DF).
 Itens pessoais do Pai da Avia-
ção, como o chapéu que costumava 
usar, e réplicas em tamanho real de 
suas aeronaves 14 Bis e Demoiselle, 
representam os primórdios da Aero-
náutica e demonstram não só o em-
penho de Alberto Santos Dumont 
com suas invenções, mas também 
suas características particulares.
 A Tenente Historiadora Ra-
chel Motta Cardoso, do Museu Ae-
roespacial (MUSAL), localizado no 
Rio de Janeiro (RJ), explica a im-
portância do acervo, com destaque 
para a réplica do 14 Bis, retirada 
pela primeira vez do museu para ser 
exposta em outro local. “Essa répli-
ca é importante por não existir mais 
nenhum original e por ter sido toda 
construída por uma equipe de mi-
litares da FAB. E os itens pessoais 
de Santos Dumont trazem o lado do 
sentimento,	 de	 aproximar	 a	 figura	
do gênio aos visitantes, mostrando 
seus objetos cotidianos”, explica 
ela. “Além disso, o público vai ter 

acesso às duas principais aeronaves 
de Santos Dumont, o 14 Bis que 
deu início a tudo e é a origem da 
Aeronáutica, e o Demoiselle, que 
era sua proposta de democratiza-
ção da aviação, pois seu objetivo 
era que qualquer cidadão pudesse 
ter uma aeronave desse modelo”, 
complementa a Tenente Motta.
 Na mostra, o presente e o fu-
turo da Força Aérea Brasileira tam-
bém podem ser conhecidos pelos vi-
sitantes, com destaque para a recém 
lançada campanha Dimensão 22, 
que apresenta o conceito que simbo-
liza a responsabilidade da FAB no 
cumprimento de sua missão: “Man-
ter a soberania do espaço aéreo e 
integrar o território nacional, com 
vistas à defesa da Pátria”, por meio 
das ações de Controlar, Defender e 
Integrar, num cenário tridimensio-
nal de 22 milhões de quilômetros 
quadrados. Miniaturas de aeronaves 
como o novo caça da FAB, o Gripen 
NG, e o novo cargueiro, o KC-390, 
também fazem parte da exposição.

 Abertura
	 O	 evento	 oficial	 de	 aber-
tura da exposição teve a presen-

Exposição da Força Aérea Brasileira no Congresso Nacional foi aberta do dia 10 de outubro

ça de parlamentares da Câma-
ra dos Deputados e do Senado 
Federal, além de representantes 
do Alto-Comando da Aeronáutica.
 Em seu discurso, o Diretor-
-Geral da Câmara dos Deputados, 
Lucio Henrique Xavier Lopes, 
falou da importância da dedica-
ção dos militares da FAB. “O fu-
turo da Força Aérea passa pelo 
sacrifício daqueles que nela tra-
balham e trabalharam”, ressaltou.
 A Presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional da Câmara, Deputa-
da Bruna Furlan, apresentou um 
panorama histórico da Aeronáuti-
ca, destacando os feitos de Santos 
Dumont e outras personalidades, 
como os pilotos do Primeiro Grupo 
de Aviação de Caça, que combate-
ram na Segunda Guerra Mundial, 
e o patrono da FAB, Marechal do 
Ar Eduardo Gomes. Além disso, a 
Deputada destacou a relevância da 
exposição sobre a Dimensão 22.
 “O mesmo orgulho que sen-
timos das proezas de Santos Du-
mont, sentimos da história da FAB. 
Os painéis dessa exposição ajudarão 
os brasileiros a entender a responsa-
bilidade da Força Aérea em proteger 
e monitorar nosso País”, resumiu 
Bruna Furlan. E, dirigindo-se ao Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, 
garantiu: “esteja seguro do nosso 

compromisso com os projetos estra-
tégicos da FAB e de que continua-
remos apoiando suas iniciativas”.
 O Comandante agradeceu 
pelo espaço para mostrar o trabalho 
da FAB e ressaltou o lançamento, 
para o público externo, da campa-
nha Dimensão 22. “Nossa Força 
é atuante em toda essa área de 22 
milhões de quilômetros quadra-
dos, seja na defesa da soberania 
do nosso espaço aéreo, na inte-
gração ou no desenvolvimento de 
tecnologia. Essa é uma excelente 
oportunidade para todo o Brasil 
conhecer o trabalho da FAB”, dis-
se o Tenente-Brigadeiro Rossato.

 Visitação
 A exposição que foi aberta 
ao público, de acordo com as normas 
de visitação do Congresso Nacional, 
ficou	 montada	 no	 Salão	 Negro	 da	
Câmara dos Deputados, até o dia 29 
de outubro. Os visitantes externos 
puderam conhecer a mostra de quin-
ta a segunda-feira, das 9h às 16h30.

 Serviço
 Exposição "Força Aérea 
Brasileira: De Santos Dumont a Di-
mensão 22"
Data: 10 a 29/10
Local: Salão Negro da Câmara dos 
Deputados
Entrada gratuita e aberta ao público
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(CECOMSAER/ FM)

Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 O Presidente Michel Temer, 
saudou os aviadores e militares da 
FAB. “No dia do Aviador e da Força 
Aérea Brasileira, rendemos home-
nagem ao grande brasileiro que foi 
Santos-Dumont e prestamos tam-
bém justos tributos aos homens e 
mulheres que garantem a vigilância 
de nossos ares. Nossos aviadores 
defendem o espaço aéreo de 22 mi-
lhões de km2. Tendo entre seus pila-
res a disciplina e a hierarquia, nossa 
Força Aérea tem cumprido sua tare-
fa	constitucional	com	profissionalis-
mo e desvelo. Aos nossos aviadores, 
a nossa Força Aérea, transmito os 
comprimentos de uma Nação agra-
decida. Que sigam sendo exemplo 
de abnegação e honradez no cum-
primento	 de	 sua	missão”,	 afirmou.
 Acompanharam a cerimônia 
o Chefe de Assuntos Estratégicos 
do Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas, Tenente-Brigadeiro 

do Ar Alvani Adão da Silva; o Co-
mandante-Geral do Pessoal da Ae-
ronáutica Tenente-Brigadeiro do Ar 
Antonio Carlos Moretti Bermudez, 
e	demais	Oficiais-Generais	das	três	
Forças Armadas, além de outras au-
toridades como Ministros de Estado, 
parlamentares e adidos militares.
 O evento foi marcado pela 
entrega da Ordem do Mérito Ae-
ronáutico (OMA), a maior conde-
coração da FAB, a 196 agraciados 
civis e militares. Também foram 
homenageadas cinco organizações 
militares e instituições civis. A Or-
dem do Mérito Aeronáutico é con-
cedida pela Força Aérea Brasileira 
a personalidades civis e militares, 
brasileiras ou estrangeiras, que te-
nham se destacado no exercício da 
sua	profissão	ou	em	reconhecimen-
to aos serviços prestados ao País.
 “É uma grande satisfação 
poder receber essa medalha da Aero-

Cerimônia militar comemora data máxima da Força Aérea Brasileira

(CECOMSAER/ FM)
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náutica, que é uma Força Aérea tão 
importante para o desenvolvimento 
do País e para a integração nacional”, 
afirmou	 o	 Almirante	 de	 Esquadra	
Leonardo Puntel, condecorado com 
a	OMA	no	grau	de	Grande-Oficial.
 Condecorado com a OMA 
no grau de Comendador, o Minis-
tro Carlos Alberto Franco França, 
do Ministério das Relações Ex-
teriores, sentiu-se honrado com a 
homenagem. “Para um Diplomata 
de carreira como eu, é uma honra 
muito grande, porque, tanto o Ita-
maraty, quanto as Forças Armadas, 
como instituições de Estado, de-
sempenham funções que são muito 
necessárias à manutenção da nos-
sa soberania nacional”, avaliou.
 Para o Coronel Aviador Ed-
son Fernando da Costa Guimarães, 
condecorado	 com	 o	 grau	 de	 Ofi-
cial, a OMA é um reconhecimen-
to à dedicação e ao trabalho. “São 
quase 35 anos de serviços prestados 
à Força Aérea Brasileira. Então, é 
uma homenagem muito importan-
te não só pra mim, mas para todos 
os companheiros que estão aqui”.
 O Prefeito de Chapecó (SC), 
Luciano José Buligon, que recebeu 
a homenagem no grau de Cavaleiro, 
também falou sobre a importância 
do reconhecimento. “A Força Aérea, 
nos momentos mais difíceis do Bra-
sil, sempre estendeu suas asas. Eu 
recebo essa condecoração em nome 

de todos os habitantes de Chapecó, 
que começou a ser reconstruída pela 
força, pela solidariedade e pelo ca-
rinho da Força Aérea Brasileira”.
	 Ao	 final	 da	 cerimônia,	 a	
Guarda de Honra formada pela 
Banda de Música da Ala 1 e os Ca-
detes da Academia da Força Aérea 
(AFA), localizada em Pirassunun-
ga	 (SP),	 desfilaram	 em	 continên-
cia ao Presidente da República, 
Michel Temer, ao som do Hino 
dos Aviadores e da canção Ban-
deirantes do Ar, enquanto caças 
F-5 sobrevoavam os céus da Ala 1.

 Dia do Aviador e da Força 
Aérea Brasileira
 Foi no dia 23 de Outubro 
de 1906 que Alberto Santos-Du-
mont realizou o primeiro voo com 
o mais-pesado-que-o-ar, em Paris, 
na França. Com o 14 Bis, o avia-
dor percorreu 60 metros em sete 
segundos, voando a dois metros 
do solo. “Esta é a data mais im-
portante para a Força Aérea Brasi-
leira. Santos-Dumont é o Patrono 
da nossa Força Aérea. Os feitos 
de Santos-Dumont são lembrados 
todos os anos e isso é importante 
para toda a nossa tropa, para todos 
os militares que constituem a nossa 
instituição”, ressaltou o Comandan-
te da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.



13FOLHA MILITAR Outubro 2017

 O Estado-Maior da Aero-
náutica (EMAER) realizou, no dia 
27 de outubro, em Brasília (DF), 
a cerimônia militar relativa ao seu 
76° aniversário. A unidade participa 
de diversos projetos da Força Aérea 
Brasileira (FAB), dentre eles a aqui-
sição do caça Gripen NG, da aero-
nave multimissão KC-390 e da Re-
estruturação da FAB. A solenidade, 
presidida pelo Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato, contou com a 
presença do Chefe do EMAER, Te-
nente-Brigadeiro Raul Botelho, e de 
membros do Alto-Comando, entre 
outras autoridades militares e civis.
 "O EMAER é planejador, 
coordenador	 e,	 também,	 fiscal	
das nossas ações, responsável não 
apenas pelo acompanhamento dos 
grandes projetos, como pelas ati-
vidades de recursos humanos, de 
logística, de ciência e tecnologia 
e	 dos	 recursos	 financeiros",	 desta-
cou o Comandante da Aeronáutica.
 A cerimônia foi marcada 
pela realização de diversas home-
nagens. O Tenente-Brigadeiro Bo-
telho entregou uma placa comemo-
rativa dos 76 anos aos ex-Chefes 
do EMAER. O Tenente-Brigadeiro 
Astor Nina de Carvalho Netto, Che-
fe do EMAER no período de 30 de 
dezembro de 2002 a 20 de julho de 

2005, foi um dos homenageados.
 "É um momento de alegria 
que representa o reconhecimen-
to pelo trabalho que realizamos, a 
saudade dos tempos que aqui es-
tivemos e trabalhamos pela Força 
Aérea,	 enfim,	 representa	 o	 nos-
so retorno a esse Estado-Maior, 
que tanto trabalha, planeja e faz 
pela nossa Força Aérea", disse.
 Já o Comandante da Ae-
ronáutica entregou o Título Ho-
norífico	 de	 "Membro	 da	 Força	
Aérea Brasileira", como homena-
gem a cidadãos e cidadãs que co-
operam com as Organizações 
do Comando da Aeronáutica.
 "É uma honra receber esse 
título, o reconhecimento de um 
trabalho que a gente faz todo dia, 
visando a estreitar os laços entre a 
Força Aérea Americana e a Força 
Aérea Brasileira. A gente entende o 
quão importante é essa aproximação 
dos dois países no âmbito das For-
ças Armadas", ressaltou a Assessora 
do Departamento de Defesa da Adi-
dância Militar dos Estados Unidos, 
Suzan Resstel, uma das agraciadas.
 Ainda durante a solenida-
de,	 o	Chefe	da	Segunda	Subchefia	
do EMAER, Brigadeiro Alcides 
Barbosa Junior, entregou o diplo-
ma de Reconhecimento do Sistema 
de Cooperação das Forças Aéreas 

EMAER completa 76 anos participando dos principais projetos da FAB

(CECOMSAER/ FM)
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Americanas (SICOFAA) a milita-
res	 do	 efetivo	 da	 Subchefia	 pelos	
serviços prestados no Sistema de 
Informática e Telecomunicações 
das Forças Aéreas Americanas (SI-
TFAA). Também foram agraciados 
com	 medalhas	 militares	 oficiais	
e praças, em serviço ativo, que 
completaram 10, 20 ou 30 anos de 
bons serviços prestados. A distin-
ção foi entregue pelos paraninfos 
da solenidade, Tenente-Brigadeiro 
Botelho e Major-Brigadeiro Luis 
Roberto do Carmo Lourenço.

 Histórico
 O EMAER foi criado pelo 
Decreto-Lei nº 3.730, de 18 de ou-

tubro de 1941, com a missão de as-
sessorar diretamente o Comandante 
da Aeronáutica. Por ser um órgão de 
Direção-Geral, compete ao EMAER 
estudar e propor soluções que le-
vem	ao	emprego	eficaz	do	poder	ae-
roespacial, visando a garantir a so-
berania do espaço aéreo brasileiro.
 "As atividades coordenadas 
pelo	EMAER	e	parte	dos	desafios	que	
impulsionam sua força de trabalho 
concorrem para dotar a Força Aérea 
de uma estrutura moderna, melhor 
capacitada,	sem	excessos,	eficiente,	
com efetivo melhor distribuído e 
focados	na	sua	atividade-fim",	con-
cluiu o Tenente-Brigadeiro Botelho.

Ex-Chefes do EMAER são homenageados durante a cerimônia
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 No dia 11 de outubro, a Se-
cretaria de Economia, Finanças 
e Administração da Aeronáutica 
(SEFA) realizou uma cerimônia mi-
litar comemorativa aos seus 45 anos 
de criação. A solenidade foi presidi-
da pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, e teve a presença de 
integrantes do Alto-Comando da 
Aeronáutica, além de convidados da 
Marinha, do Exército, do Ministé-
rio da Defesa e do Governo Federal.
 O Secretário de Economia, 
Finanças e Administração da Aero-
náutica (SEFA), Tenente-Brigadeiro 
José Magno Resende de Araújo, 
destacou a importância do trabalho 
realizado há mais de quatro décadas. 
“Construindo uma virtuosa história 
no intenso emprego das inovações 
da tecnologia da informação, de-
senvolvendo competências dos seus 
recursos humanos e zelando pela 
execução da tarefa de gerenciar as 
atividades	 financeiras,	 contábeis,	
patrimoniais e administrativas do 
Comando da Aeronáutica, a SEFA 
tem mantido nesses 45 anos de exis-
tência o compromisso de entregar 
com	eficiência,	eficácia	e	legalidade	
os recursos alocados para o cumpri-
mento da missão da FAB”, disse.
	 O	oficial-general	agradeceu	o	
apoio de órgãos externos e o compro-
metimento do efetivo no cumprimen-
to de suas atividades diárias. Além dis-
so, falou sobre as mudanças trazidas 
pela Reestruturação da Força Aérea. 
“O resultado esperado foi atingido, 

novos conceitos estão consolidados. 
A concentração de processos admi-
nistrativos resultou em aumento da 
eficiência	em	função	da	mão-de-obra	
qualificada,	 cultura	 organizacional,	
padronização de procedimentos, eco-
nomia nas aquisições e contratações 
de serviços, além do pleno atendi-
mento das expectativas das orga-
nizações apoiadas e a desoneração 
dessas para que estejam focadas em 
sua atividade principal”, ressaltou.

 Homenagens
 Durante a cerimônia, fo-
ram entregues Medalhas Militares 
por Tempo de Serviço aos militares 
da SEFA que completaram 30, 20 e 
10 anos de serviço, além de diplo-
mas para o Graduado, Civil e Praça 
considerados padrões durante o ano.
 Também foi realizada a en-
trega	do	título	honorífico	de	Membro	
Honorário da FAB ao Secretário de 
Organização Institucional do Minis-
tério da Defesa, Franselmo Araújo 
Costa. A distinção homenageia cida-
dãos e cidadãs que, por suas ativida-
des e interesse pelos assuntos da FAB, 
prestam ajuda e cooperação às organi-
zações do Comando da Aeronáutica.

 Lançamento de publicação
 Ao completar 45 anos, a 
SEFA lança a 10º edição de sua re-
vista “Seiva”, uma publicação anu-
al	 que	 apresenta	 artigos	 científicos	
sobre	 administração	 financeira,	 ad-
ministração pública, contabilidade, 
contratos e convênios, controle inter-

Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica comemora 45 anos

(CECOMSAER/ FM)

no, gestão e execução orçamentária, 
bem como o tema proteção social 
aos militares das Forças Armadas.
 “A publicação evidencia o es-

tímulo à produção e divulgação de co-
nhecimentos essenciais para o nosso 
desenvolvimento”, destacou o Tenen-
te-Brigadeiro Araújo durante o evento.
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 O Centro de Controle Interno 
da Aeronáutica (CENCIAR) realizou, 
no dia 10 de outubro, em Brasília (DF), 
cerimônia militar em comemoração 
ao seu quinto aniversário de criação.
 Em seu discurso, o Chefe 
do CENCIAR, Brigadeiro Inten-
dente Sérgio Almeida de Paula e 
Silva,	 explicou	 que	 o	 foco	 na	 efi-
ciência administrativa e na gestão 
dos riscos tem seu papel ampliado 
conforme são estabelecidos novos 
parâmetros e objetivos na atuação 
da	auditoria	 e	fiscalização	do	 servi-
ço público. "As atividades do CEN-
CIAR têm ganho relevância à medi-
da que o Comando da Aeronáutica 
tem, pela modernidade dos tempos, 
implantado transformações na sua 
estrutura organizacional. Os setores 
têm passado por remodelações e a 
gestão tem sofrido alterações para 
o aperfeiçoamento dos processos e 
a otimização administrativa e ope-
racional. Normativos da Controla-
doria-Geral da União, do Tribunal 
de Contas da União e do Ministério 
Público Militar preveem novas atri-
buições ao CENCIAR", ressaltou.
 “Agradeço a todo o efeti-
vo do CENCIAR, dedicado e com-
prometido com a missão da Insti-

tuição, pelos cinco anos de muito 
trabalho em prol da qualidade, le-
galidade	 e	 responsabilidade	 fiscal	
na gestão dos recursos públicos no 
âmbito da Força Aérea Brasileira”, 
acrescentou o Brigadeiro Sérgio.
 A solenidade foi presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, e teve a presença de 
autoridades militares e civis. Duran-
te a cerimônia, foram homenageados 
os destaques funcionais de 2017, 
que se distinguiram pela qualidade 
de seus trabalhos e pela dedicação 
no desempenho de suas funções.
 O evento também apresen-
tou a premiação "Auditores em Des-
taque", homenagem a integrantes 
do CENCIAR que desempenham 
atividades de auditoria e que obti-
veram maior grau nas avaliações de 
desempenho durante as fases de pla-
nejamento, desenvolvimento, execu-
ção e monitoramento das auditorias.
 A cerimônia contemplou, 
ainda, a imposição de Medalhas 
por Tempo de Serviço aos milita-
res do CENCIAR que completaram 
10, 20 e 30 anos de bons serviços 
prestados à Força Aérea Brasileira.

Centro de Controle Interno da Aeronáutica 
completa cinco anos de criação

(CECOMSAER/ FM)
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 A Ministra da Advocacia-
-Geral da União (AGU), Grace 
Mendonça, participou da inaugura-
ção das novas instalações da Con-
sultoria Jurídica Adjunta do Co-
mando da Aeronáutica (COJAER). 
A cerimônia ocorreu no dia 02 de 
outubro e foi presidida pelo Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
 Também estiveram presen-
tes o Comandante-Geral do Pessoal, 
Antonio Carlos Moretti Bermudez; 
o Presidente da Comissão de Co-
ordenação e Implantação de Siste-
mas Espaciais, Major-Brigadeiro 
do Ar Luiz Fernando de Aguiar, 
e demais autoridades do Coman-
do da Aeronáutica (COMAER).
 Durante o evento, o Consul-
tor Jurídico-Adjunto do Comando 
da Aeronáutica, Doutor Romilson 
de Almeida Volotão, falou sobre 
as novas instalações. “Foram feitas 
obras muito importantes nas insta-
lações da COJAER pelo Comando 
da Aeronáutica. Essas obras vão 
resultar numa melhoria do am-
biente de trabalho e uma melhoria 
da	 nossa	 produtividade”,	 afirmou.
 O Consultor Jurídico tam-
bém agradeceu a presença da Mi-
nistra e ressaltou a importância do 
relacionamento entre a Força Aé-
rea Brasileira (FAB) e a AGU. “A 
vinda da Ministra Grace, hoje, foi 
fundamental para selar essa ligação 

entre o Comando da Aeronáutica 
e a AGU. A FAB tem os interes-
ses ligados à Segurança Nacional 
que precisam ser viabilizados e a 
AGU é nosso interlocutor junto ao 
Judiciário, é o órgão responsável 
por prestar o assessoramento jurí-
dico, dar segurança jurídica às ati-
vidades do Comando da Aeronáu-
tica”, explicou o Doutor Volotão.
 Após conhecer as novas ins-
talações, a Ministra Grace Mendon-
ça avaliou a função da COJAER. 
“No desempenho dessa missão, sa-
bemos da importância para o gestor 
de uma tomada de decisão com segu-
rança jurídica. Então, o trabalho de-
senvolvido pela COJAER tem exa-
tamente essa linha, que é de prestar 
aos gestores e a todo o Comando da 
Aeronáutica o assessoramento para 
que essas decisões sejam tomadas 
com segurança e que possam cum-
prir seu intuito fundamental, que é 
justamente servir ao Estado, servir 
à	Nação,	 servir	 à	 Pátria”,	 afirmou.
 A Consultoria Jurídica Ad-
junta da Aeronáutica foi criada 
juntamente com o Ministério da 
Aeronáutica, em janeiro de 1941, 
e é a organização responsável por 
coordenar e supervisionar os traba-
lhos relativos às assessorias jurídi-
cas das organizações do COMAER, 
provendo o assessoramento direto 
ao Comandante da Aeronáutica.

Comandante da Aeronáutica recebe 
Ministra da Advocacia-Geral da União

(CECOMSAER/ FM)
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Efetivo da COJAER com a Ministra da AGU e o Comandante da Aeronáutica

(CCSM/ FM)

 A Frente Parlamentar Mista 
do Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR) se reuniu para dis-
cutir	 os	 desafios	 da	 permanência	
do Brasil na Antártica. A ideia foi 
debater as atuais condições em que 
a Marinha do Brasil mantém pes-
quisadores no Continente Antárti-
co e a importância da atuação dos 
parlamentares que contribuem, por 
meio da alocação de emendas, para 

a continuidade desses trabalhos.
 A Frente Parlamentar Mis-
ta do Programa Antártico Bra-
sileiro foi constituída em 2007, 
com o objetivo de atuar junto aos 
órgãos competentes e auxiliar na 
reconstrução da Estação Brasilei-
ra Comandante Ferraz, além de 
incentivar o prosseguimento das 
pesquisas realizadas no Continente 
Antártico por cientistas brasileiros.
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Frente do PROANTAR discute permanência 
do Brasil na Antártica

Comandante da Marinha (centro) e Representantes da Frente Parlamentar do PROANTAR
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Comandante da Marinha inaugura obras 
na Odontoclínica Central da Marinha

 O Comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, inau-
gurou, em 04 de agosto, as novas 
instalações da Odontoclínica Cen-
tral da Marinha que passaram por 
obras de ampliação e revitalização.
 A cerimônia contou com a 
presença dos Almirantes de Esqua-
dra Júlio Soares de Moura Neto, 
ex-Comandante da Marinha, Ilques 
Barbosa Júnior, Diretor-Geral do 
Pessoal da Marinha, Liseo Zampro-
nio, Secretário-Geral da Marinha, 
Luiz Henrique Caroli, Diretor-Geral 
do Material da Marinha. Também 
participaram da cerimônia os Vice 
Almirantes Claudio Portugal de 
Viveiros, Comandante do Primeiro 
Distrito Naval, José Augusto Vieira 
da Cunha de Menezes, Chefe do Ga-
binete do Comandante da Marinha, 
Edmar da Cruz Arêas, Diretor de 
Saúde da Marinha, Vice Almirante 
(RM1-Md) Celso Barbosa Monte-
negro e Vice Almirante (RM1-Md) 
Sergio Pereira, ex-Diretores de Saú-
de da Marinha. Compareceram, ain-
da, os Contra Almirantes Flavio Ma-
cedo Brasil, Diretor de Obras Civis 
da Marinha, Hugo Cavalcante No-

gueira, Diretor de Finanças da Mari-
nha, Dalva Maria Carvalho Mendes, 
Assessora do Comandante da Mari-
nha e do Diretor de Saúde da Ma-
rinha, Antonio Barra Torres, Diretor 
do Centro Médico Assistencial da 
Marinha e COMIMSUP da OCM, 
além de ex-Diretores da Odonto-
clínica	 Central	 da	Marinha.	Ao	 fi-
nal da cerimônia, o Comandante da 
Marinha promoveu o descerramen-
to da placa alusiva à conclusão das 
obras de revitalização e ampliação.
  Os investimentos na moder-
nização do prédio contemplam os 
novos conceitos da Odontologia, as 
novas especialidades odontológicas 
oferecidas	 pela	 profissão,	 além	 do	
aumento do número de consultó-
rios odontológicos. As novas insta-
lações da OCM contam ainda com 
auditório, laboratório multiuso, sala 
de aula e biblioteca. Estes investi-
mentos não apenas se restringiram 
às instalações físicas, mas também 
na aquisição de equipamentos e 
recursos de alta tecnologia, capa-
zes de colaborar na precisão de 
diagnósticos, na aplicação de téc-
nicas de última geração e na cele-
ridade dos tratamentos oferecidos.
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Comandante da Marinha, Diretor da OM 

Comandante da Marinha, AE Leal Ferreira, e AE (RM1) Moura Neto, Ex Comandante da Mari-
nha, acompanhados do DGPM, DGMM, SGM, DOCM, DSM, CMAM e Diretor da OCM

 Uma pausa na rotina. Pen-
sar, planejar e avaliar os novos ru-
mos da comunicação social na Ma-
rinha do Brasil. Assim foram os dias 
26, 27 e 28 de setembro em que os 
militares e servidores civis da área 
de comunicação social participa-
ram de um seminário realizado pelo 
Centro de Comunicação Social da 
Marinha (CCSM), na Escola de 
Guerra Naval, no Rio de Janeiro.
 O seminário abordou temas 
importantes como: relacionamento 
com a imprensa, atuação da Ma-
rinha nas mídias sociais, a gestão 
estratégica da comunicação e os 
desafios	 e	 possibilidades	 da	 comu-
nicação interna. Temas que foram 
reforçados durante a palestra do Di-
retor do CCSM, Contra-Almirante 
Flávio Augusto Viana Rocha, que 
realizou uma explanação sobre o 
caráter estratégico da comunicação.
 O Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, também fez 
questão	de	falar	para	os	profissionais	
da área a importância de uma comu-
nicação bem planejada. “A arma 
do comando hoje é a Comunicação 
Social. Poucos povos são tão liga-
dos à internet, às notícias, às mídias 
sociais como nós. Por isso, trans-
parência, rapidez, exatidão e uma 

postura aberta, saudável, é o que às 
vezes sinto que nos falta”, declarou.
 Na manhã desses três dias, 
os	profissionais	puderam	aprimorar	
seus conhecimentos e trocar experi-
ências	com	renomados	profissionais	
da área, como o jornalista Tonico 
Ferreira, que falou sobre demo-
cracia e liberdade de imprensa, a 
professora Margarida Kunsch que 
abordou o tema a comunicação nas 
instituições públicas e as perspecti-
vas estratégicas e integradas e o jor-
nalista João José Forni, que salien-
tou a importância da gestão de crise.
 Foram realizadas também 
oficinas	 sobre	 serviço	 de	 informa-
ção ao cidadão, relacionamento com 
a imprensa e captação de imagens 
para	 vídeo	 e	 fotografia.	 Para	 o	Se-
gundo-Tenente (FN) Davi Gomes 
Tostes	Freitas,	oficial	de	comunica-
ção social do Batalhão de Engenha-
ria do Corpo de Fuzileiros Navais, o 
seminário foi uma oportunidade de 
aprender mais sobre a área de comu-
nicação. “É importante esse tipo de 
atividade, uma vez que na Marinha 
ganhamos alguns encargos colaterais 
que não correspondem com a nossa 
área de formação. Tenho certeza que 
saio daqui mais preparado para atu-
ar nessa área na minha OM”, disse.
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Seminário reúne profissionais da área de 
comunicação social no Rio de Janeiro

O Jornalista João José Forni durante a explanação sobre gestão de crise

Palestra “A comunicação nas instituições públicas e as perspectivas estratégicas e integradas” 
proferida pela professora Margarida Maria Kunsch
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 A Capitania dos Portos do 
Ceará (CPCE) celebra seus 160 anos 
de existência em 2017. Diversos 
eventos	 ratificaram	 a	 importância	
da data, como o lançamento de um 
livro comemorativo, no dia 18 de 
setembro, durante a inauguração do 
Farol do Mucuripe, além da confec-
ção de um selo alusivo e da “Chal-
lenge	 Coin”-	 Moeda	 do	 Desafio.
 O livro revela fatos impor-
tantes da Capitania, desde sua cria-
ção até os dias atuais. Há espaços 
dedicados	ao	registro	fotográfico	de	
acontecimentos importantes da his-
tória da CPCE, ao histórico dos três 
Faróis do Mucuripe e às mensagens 
de autoridades acerca do aniversário.
 Em seu texto, o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, des-
tacou a importância do registro his-
tórico das atividades desenvolvidas 
por	essa	Organização	Militar	e	fina-
lizou da seguinte forma: “Esperamos 
que o livro desperte nos seus leitores 
a percepção natural da vocação ma-
rítima do povo brasileiro. O nosso 
trabalho não é apenas um ofício, mas 
também a certeza de que nascemos 
para o mar e que dele cuidaremos 
para que todos possam usufruí-lo 
de forma consciente e segura”. O 

Comandante do 3º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Renato Rodrigues 
de Aguiar Freire registrou que: “Ao 
completar mais de um século e meio 
de existência, a CPCE mantém o 
mesmo espírito de amor à Pátria e 
à Marinha e permanece obtendo su-
cesso e reconhecimento no estado do 
Ceará, como exemplo de Instituição 
composta por homens e mulheres 
que trazem no peito o orgulho de per-
tencerem à Marinha, contribuindo 
para o crescimento da nossa Nação”.
  O livro foi patrocinado 
por Instituições parceiras, como 
o Grupo J. Macedo, a Ceará Ma-
rine Pilots, a empresa V Cas-
tro, a Multilog e a Sociedade dos 
Amigos da Marinha do Ceará.
 Foram produzidas 1.200 uni-
dades do Selo, que está sendo utili-
zado em todas as correspondências 
emitidas pela CPCE. A “Challenge 
coin”,	 Moeda	 do	 Desafio,	 possui	
o Brasão da Capitania e no verso a 
flâmula	do	Comando	da	CPCE,	bem	
como a imagem do sol, em alusão ao 
Estado do Ceará, a “Terra do Sol”. 
A moeda é uma forma de agradeci-
mento e reconhecimento pelos bons 
serviços prestados por militares, ser-
vidores civis e Instituições parceiras.
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CPCE comemora 160 anos com lançamento 
de livro, selo e moeda

Autoridades presentes na comemoração dos 160 anos da CPCE

 O Itanhangá Golf Club (IGC) 
realizou, nos dias 22 e 23 de setem-
bro, o “V Torneio Marinha do Bra-
sil”, com a participação do Grêmio 
de Golfe da Escola Naval (EN). A 
cerimônia de premiação ocorreu, na 
tarde do domingo, com a presença 
do Comandante da Marinha, Al-
mirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, membros do 
Almirantado e da Diretoria do Clube.
 O Presidente do Clube, Rodri-
go Marques de Souza Dantas Mattos, 
externou a satisfação em poder pro-
mover na instituição um torneio com 
a participação da Marinha do Brasil 
(MB). Ele citou que o entrosamento 
entre Marinhas e o golfe é muito co-
mum em países em que essa modalida-

de esportiva tem maior popularidade.
 Também fez uso da palavra 
Celina Carpi, representante do Gru-
po Libra e da Empresa Azeite 1492, 
patrocinadora do evento e mentora da 
parceria entre a EN e o IGC para trei-
namento dos Aspirantes no Clube. Ela 
disse estar orgulhosa com os avanços 
alcançados pelo Grêmio de Golfe da 
Escola Naval, que iniciou suas ativi-
dades em 2012, e acrescentou que a 
tendência da parceria é estreitar-se. O 
Comandante da Marinha agradeceu 
ao Clube a homenagem, ao patroci-
nador e a todos os que se irmanaram 
para que o evento pudesse ocorrer.
 Os dois dias de competição 
foram além da prática esportiva. Foi 
uma oportunidade para mostrar aos 
sócios e visitantes do Clube as diver-
sas áreas de atuação da Marinha, bem 
como promover a integração entre 
sócios e militares. Na ocasião, foram 
realizadas exposições sobre o Progra-
ma de Desenvolvimento de Subma-
rinos (PROSUB), com maquetes de 
submarinos convencionais (S-BR) e 
nuclear (SN-BR); sobre o “Almirante 
Tamandaré” e a “Amazônia Azul”; 
de blindados e de meios da Capitania 
dos Portos; motocicleta com batedor; 
além de stands com informações ope-
rativas e formas de ingresso na Ma-
rinha do Brasil. Outra atração foi a 
apresentação do Conjunto Fuzibossa, 
na tarde do dia 22, que congregou os 
presentes em uma tarde agradável.
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V Torneio Marinha do Brasil
no Itanhangá Golf Club

Aspirante Lucas Bassani da Silva recebe o prêmio 
das mãos do Comandante de Operações Navais, 

Almirante de Esquadra Sergio Roberto Fernandes

Taça Almirante Tamandaré, ao centro o Comandante da Marinha ladeado pelo Contra-Almirante Newton 
de Almeida Costa Neto, pelo Capitão de Mar e Guerra Vagner Belarmino de Oliveira e por Aspirantes 

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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	 A	Diretoria	de	Hidrografia	e	
Navegação (DHN) promoveu, no dia 
28 de setembro, no Complexo Naval 
da Ponta da Armação (CNPA), em 
Niterói (RJ), a tradicional cerimô-
nia militar do Dia do Hidrógrafo. A 
data marca o nascimento do Capitão 
de Fragata Manuel Antônio Vital de 
Oliveira,	 Patrono	 da	 Hidrografia	
Brasileira e realizador da primeira 
campanha	 hidrográfica	 de	 grande	
envergadura em águas nacionais.
 Presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, a 
solenidade contou com a presença 
do ex-Ministro da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Alfredo Karam, 
dos ex-Comandantes da Marinha, 
Almirantes de Esquadra Roberto de 
Guimarães Carvalho e Julio Soares 
de Moura Neto, do Chefe do Esta-
do-Maior da Armada, Almirante de 
Esquadra Ilques Barbosa Junior, do 
Ministro do Superior Tribunal Mi-
litar, Almirante de Esquadra Alvaro 
Luiz Pinto, de demais membros do 
Almirantado, incluindo o Diretor-
-Geral de Navegação, Almirante de 
Esquadra Paulo Cezar de Quadros 
Küster, de ex-Diretores de Hidro-
grafia	e	Navegação,	de	hidrógrafos	
honorários e de integrantes da comu-
nidade	científica	e	acadêmica,	entre	
outras autoridades civis e militares.
 Como parte das celebrações, 
foi realizada uma missa de ação de 

graças na capela do CNPA. Durante 
a cerimônia militar, foi entregue o 
Prêmio	Mérito	Hidrográfico,	ao	Su-
boficial-HN	Espedito	Araújo.	Além	
disso, 24 militares e civis recebe-
ram o título de Hidrógrafo Honorá-
rio, destinado a não hidrógrafos que 
tenham se dedicado consideravel-
mente ou contribuído de forma mar-
cante para o desenvolvimento da hi-
drografia	brasileira.	Foi	concedido,	
ainda, o Prêmio Comandante Vital 
de	Oliveira,	 a	 38	oficiais	 que	 con-
cluíram em primeiro lugar o Curso 
de	Aperfeiçoamento	de	Hidrografia	
para	Oficiais.	Após	as	homenagens,	
foi lançada a Carta Náutica de Ara-
caju à Ponta de Itapuã, pelo Co-
mandante da Marinha, junto com o 
Diretor-Geral de Navegação e o Di-
retor	 de	 Hidrografia	 e	 Navegação.
 Outro destaque foi a inaugu-
ração do quadro “Navio Oceanográ-
fico	 Almirante	 Saldanha	 em	 Sede	
Histórica	da	Hidrografia”,	instalado	
no Espaço de Memória Histórica 
da DHN. Na pintura em óleo sobre 
tela, o consagrado artista carioca 
Carlos Kirovsky retratou dois ele-
mentos emblemáticos para a DHN: 
o	Navio	Oceanográfico	“Almirante	
Saldanha”, incorporado à Direto-
ria em 1957 e a seu serviço até sua 
baixa, em 1990; e a antiga sede da 
Repartição	 Hidrográfica	 localizada	
na Ilha Fiscal entre 1914 e 1983, 
um dos mais belos monumentos do 
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Diretoria de Hidrografia e Navegação comemora Dia do Hidrógrafo

Descerramento	do	quadro	Navio	Oceanográfico	Almirante	Saldanha	em	Sede	Histórica	da	Hidrografia

período Imperial no Rio de Janeiro.
	 O	 Diretor	 de	 Hidrografia	 e	
Navegação, Vice-Almirante Mar-
cos Sampaio Olsen, em sua Or-
dem do Dia, ressaltou a importân-
cia	 da	 hidrografia	 e	 da	 navegação,	
“fortemente inseridas no rol das 
atividades imprescindíveis para 
dar acomodação ao extraordinário 
incremento do volume do trans-
porte de carga marítimo em ter-
ritório e áreas de interesse para o 
Estado brasileiro, cuja viabilidade 
demanda	 o	 uso	 eficiente	 do	 mar”.
 As comemorações do Dia 

do Hidrógrafo na DHN tiveram iní-
cio no dia 23 de setembro, com a 
XIV Gincana de Pintura do CNPA. 
A edição deste ano contou com a 
participação de cerca de 30 artistas 
plásticos, que retrataram em suas 
obras os aspectos históricos e tra-
dicionais da arquitetura do Com-
plexo Naval. Além das premiações 
destinadas ao primeiro, segundo e 
terceiro lugares, foram concedidos 
seis diplomas de Menção Honro-
sa. O evento foi coordenado pelo 
Centro de Sinalização Náutica Al-
mirante Moraes Rego (CAMR).
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 No dia 5 de outubro, o Cen-
tro de Controle Interno da Mari-
nha (CCIMAR) completou o seu 
primeiro quinquênio. Em sua Or-
dem do Dia, o Diretor, Contra-
-Almirante (IM) Marcelo Barreto 
Rodrigues, lembrou a criação do 
Serviço de Auditoria da Marinha 
(SAMA), em 1974, passando pela 
Diretoria de Contas (DCoM), en-
tre os anos de 1998 e 2012, até os 
dias atuais, completando 43 anos da 
"Auditoria da Marinha", marcados 
pela ação preventiva e orientado-
ra, no que diz respeito às melho-
res práticas de Controle Interno.
 Como parte das comemo-
rações, foi realizada, no último 
dia 6, a cerimônia militar alusiva 
à data, durante a qual foram entre-
gues o Título de Auditor Honorário 
e o Prêmio Destaque Funcional, 
em suas respectivas categorias.
 Na ocasião, o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, que presidiu a cerimônia, e o 
Secretário-Geral da Marinha, Liseo 

Zampronio, foram homenageados 
com o Título de Auditor Honorário. 
Receberam, também, essa distin-
ção: os Capitães de Mar e Guerra 
Alex Figueirêdo Bullos, Guaracy 
Custodio do Nascimento e Hilton 
de Araujo Lopes; a Servidora Ci-
vil Dulce Maria de Sousa Santos 
Rosa; os Capitães de Fragata Már-
cio Ramalho Amendola e Crisleia 
Aparecida Rebouças Faria; os Ca-
pitães de Corveta Marco Antônio 
Santos e Denise Cristina Carvalho 
de Souza; e a Primeiro-Sargen-
to Rosangela Veloso Monteiro.
 O Prêmio Destaque Fun-
cional foi concedido à Servidora 
Civil Maria Edvirges Queiroz Ma-
rinho,	ao	Suboficial	Josias	Damião	
de Santana e ao Cabo Tiago Mou-
ra de Matos Silva, nas categorias 
Servidor Civil Padrão, Prestador 
de Tarefa por Tempo Certo Padrão 
e Militar Padrão, respectivamente.
 O evento contou com a presen-
ça de ex-diretores, de personalidades 
militares e da tripulação do CCIMAR.
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Centro de Controle Interno da Marinha comemora 
43 anos da Auditoria da Marinha

O Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Leal Ferreira, e o Secretário-Geral da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Liseo, reunidos com o atual e os ex-diretores

Marinha celebra o Dia dos Veteranos
na casa do Marinheiro no RJ

 No dia 10 de outubro, foi co-
memorado o primeiro “Dia dos Ve-
teranos” da Marinha, em um evento 
realizado na Casa do Marinheiro, 
no Rio de Janeiro (RJ). Depois de 
sete anos com o nome de “Dia dos 
Inativos”, a mudança de nomencla-
tura da data se deu por representar 
melhor os militares e servidores 
civis que se encontram na reserva, 
reformados ou aposentados. O Di-
retor-Geral do Pessoal da Marinha, 
Almirante de Esquadra Celso Luiz 
Nazareth, destacou em sua Ordem 
do Dia que o novo nome é uma for-
ma de homenagear “pessoas oriun-
das de distintos locais do país, que se 
identificaram	com	os	valores	e	tradi-
ções de nossa Instituição e a honra-
ram com dedicação e entusiasmo”.
 A cerimônia militar foi pre-
sidida pelo Comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, que 
afirmou:	 “A	 Força	 Naval	 é	 uma	
instituição que vive muito de suas 
tradições e história”. O Comandan-
te da Marinha destacou ainda que “a 
ligação entre os que se dedicaram à 
Marinha e os mais modernos deve 
ser honrada pois somos herdeiros da 
honra e glória dos veteranos”. Para 
representar o reconhecimento da 
Marinha com os que se dedicaram à 
Força	Naval,	um	grupo	de	Oficiais,	
Praças e Servidores Civis recebeu, 
durante a cerimônia militar, o Dis-

tintivo do Veterano da Marinha.
 O Almirante de Esquadra 
Airton Teixeira Pinho Filho foi um 
dos agraciados com o Distintivo e 
ressaltou a importância do Dia dos 
Veteranos: “O evento é um reco-
nhecimento	 pelo	 que	 fizemos	 na	
Marinha, além de proporcionar a 
possibilidade de reencontrarmos os 
amigos”. Já a Servidora Civil apo-
sentada Dione da Silveira Coutinho 
Massi, também agraciada, conta que 
ficou	muito	feliz	com	a	lembrança	e	
o convite para participar da cerimô-
nia:	 “Achei	 especialmente	 gratifi-
cante o fato de prestigiarem o pes-
soal civil, demonstra que os colegas 
que deixamos na Marinha ainda 
guardam boas lembranças da gente”.
 A data escolhida para a 
celebração, 10 de outubro, reme-
te ao dia da assinatura do Decre-
to 49.096/1960, que criou o então 
Serviço de Inativos e Pensionistas 
da Marinha, hoje Serviço de Vete-
ranos e Pensionistas da Marinha. 
O Almirante de Esquadra Alfredo 
Karam, ex-Ministro da Marinha, 
destacou: “O Dia dos Veteranos 
demonstra que se lembram de nós 
e	 do	 que	 fizemos	 e	 deixamos	 na	
Marinha”.	 O	Almirante	 Karam	 fi-
nalizou: “A máxima é verdadeira, 
recordar é sempre viver, e é uma 
satisfação encontrar os compa-
nheiros e celebrar este nosso dia”.
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Comemoração do “Dia dos Veteranos”
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 Mais de 240 futuros che-
fes, comandantes e diretores de 
organizações militares participam 
da terceira fase do Curso de Pre-
paração	 para	 o	 Comando,	 Chefia	
e Direção de Organizações Mili-
tares e Postos Médicos de Guarni-
ção (CPCOM) entre os dias 2 e 6 
de outubro, com uma série de pa-
lestras, no Teatro Pedro Calmon.
 Durante a manhã de aber-
tura do evento, o Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, deu 
orientações aos alunos sobre o pa-
pel dos comandantes nos quartéis e 
no relacionamento com a sociedade 
e a família militar. “Estabeleçam 
seu estilo de liderança, sejam co-
erentes com a sua maneira de ser, 
com espontaneidade, naturalidade. 
Esse é um fator importantíssimo”, 
ressaltou. O Comandante do Exér-
cito também tratou de temas como 
o momento político e econômico 
atual, sobre a importância de conso-
lidar a liderança nas pequenas fra-
ções dos quartéis de vocação ope-
racional e a valorização dos praças.
	 A	gestão	eficaz	de	recursos,	
com a diretriz de racionalização, foi 
um dos tópicos enfatizados na pa-
lestra do Chefe do Estado-Maior do 

Exército (EME), General de Exérci-
to Fernando Azevedo e Silva. Além 
de compartilhar experiências, ele 
abordou a necessidade de os co-
mandantes incentivarem o conheci-
mento sobre a história e a cultura do 
Exército Brasileiro em suas guarni-
ções e de exercerem a liderança, sen-
do exemplo para os subordinados.
 O Vice-Chefe do Estado-
-Maior do Exército, General de 
Divisão Luiz Eduardo Ramos 
Baptista Pereira, e o 3º Subche-
fe do Estado-Maior do Exército, 
General de Divisão Fernando José 
Sant'Ana Soares e Silva, também 
ministraram palestras na primeira 
manhã	 de	 instruções.	 Até	 o	 final	
da semana, os alunos ainda rece-
berão orientações dos Órgãos de 
Direção Setorial e de Direção Ope-
racional do Exército, assim como 
dos Órgãos de Assistência Direta e 
Imediata ao Comando do Exército.
 O curso é coordenado pelo 
Gabinete do Estado-Maior do Exér-
cito, com o objetivo de atualizar os 
alunos sobre legislação e doutrina 
vigentes e dar orientações sobre pro-
cedimentos, operacionais ou admi-
nistrativos, que deverão ser adotados 
nas	funções	no	comando,	chefia	ou	
direção das organizações militares. 

Comandantes de organizações militares
participam de curso em Brasília

(CCOMSEX/ FM)
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 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, inaugurou o 
“Espaço Amazônico”, no subsolo 
do Quartel-General do Exército, 
Forte Caxias, em Brasília. A ceri-
mônia de inauguração aconteceu na 
primeira semana de outubro e reu-
niu	oficiais-generais	da	Guarnição.	
As obras que compõem o espaço 
são do Subtenente José Marcos da 
Eira Leite, que é, também, artista 
plástico, e de seus assistentes, o Pri-
meiro-Sargento Maxwell Ramos de 
Araújo e o Segundo-Sargento Mar-
cos Antônio de Carvalho, todos do 
Hospital Geral do Rio de Janeiro.
 O novo Espaço destina-se a 
relembrar o compromisso do Exér-
cito Brasileiro com a proteção da 
Amazônia, o trabalho das Forças 
Armadas,	 a	 fauna	 e	 a	 flora	 da	 re-
gião. As 12 pinturas acrílicas sobre 
tela e um mural de 6 x 3,7 metros 
abordam atividades do cotidiano 
militar na selva, como instruções, 
patrulhas e o contato constante com 
o meio ambiente. Os trabalhos são 

desenvolvidos com uma técnica 
criada pelo próprio artista em 2012. 
“Trata-se de um trabalho baseado 
na Pop Art dos anos 60, aliado aos 
meios tecnológicos da contempo-
raneidade em que as pinturas pare-
cem	 impressões	 gráficas”,	 explica.
 “É importante salientar o 
apoio do Comando do Exército para 
a execução dos projetos, assim po-
demos escrever a história contem-
porânea da Força, além de fomentar 
a cultura, e permitir que artistas ele-
vem a imagem do Exército Brasi-
leiro”, completa o artista. A técnica 
criada pelo subtenente possibilitou 
algo em torno de 750 m² de pintu-
ra artística para a Instituição, em 
um período de três anos e meio.
 O Subtenente Eira também 
é o autor do projeto “Exército Bra-
sileiro, a Força no Esporte”. Em 35 
painéis, o projeto retratou as mo-
dalidades olímpicas que o Brasil 
disputou nos Jogos Olímpicos Rio 
2016. As obras foram expostas no 
Forte de Copacabana e contou com a 
visitação de mais de 40 mil pessoas.

Comandante do Exército inaugura em Brasília
Espaço Amazônico no Quartel-General 

(CCOMSEX/ FM)
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 Maria Clara Gouveia, que 
completa 13 anos este mês, é alu-
na do 7º ano do Colégio Militar de 
Brasília (CMB), onde cumpre toda 
a grade curricular de uma menina da 
idade dela, desde as tradicionais dis-
ciplinas em sala de aula até a prática 
de vôlei. Uma agenda comum, mas 
que	significa	uma	vitória	diária.	Ma-
ria Clara tem sequelas de Mielome-
ningocele, também conhecida como 
espinha	 bífida,	 uma	 má-formação	
congênita da coluna vertebral.
 Após a participação da alu-
na no programa “O Comandante 
Responde”, oportunidade em que 
Maria Clara perguntou sobre a in-
clusão	 de	 alunos	 com	 deficiência	

em Colégios Militares, o General 
Villas Bôas demonstrou o desejo 
de conhecê-la pessoalmente, o que 
aconteceu no dia 16 de outubro, 
no Quartel-General do Exército. 
O encontro foi marcado por muita 
emoção e mensagens de otimismo. 
“Fiquei muito feliz porque não é 
todo dia que você pode conhecer 
uma pessoa tão importante assim”, 
disse Maria Clara, emocionada.
 Na oportunidade, acompa-
nhada dos pais e do Comandante 
do Colégio Militar de Brasília, o 
Comandante do exército recebeu 
uma	 fotografia	 de	 Maria	 Clara	
desfilando	 durante	 formatura	 no	
CMB. “Depois que Maria Clara 

Comandante do Exército recebe visita de aluna cadeirante do Sistema Colégio Militar do Brasil

(CCOMSEX/ FM)

chegou ao Colégio, ela está feliz, 
tem muitas amizades e é muito bem 
recebida por todos. Foi um grande 
presente para ela”, disse a mãe da 
Aluna, Rosymarie Gouveia Paula.

 Inclusão
 O Colégio Militar de Brasí-
lia e o Colégio Militar de Belo Ho-
rizonte realizaram, este ano, o con-
curso de admissão com reserva de 
vagas	para	alunos	com	deficiência,	e	
já vinham se preparando para a edu-
cação inclusiva. A previsão é que 
até 2023 todas as unidades estejam 
recebendo esses jovens. Na Capital 
Federal, os preparativos estão a todo 
vapor: capacitação de pessoal, cur-
so de especialização e formação es-

pecífica	em	educação	inclusiva;	re-
formas de instalações, com rampas, 
banheiros adaptados e sinalizações 
táteis; além de salas com recursos 
multifuncionais para alunos com 
altas	habilidades	ou	deficiência	em	
geral, com tecnologia assistida e jo-
gos pedagógicos que potencializam 
a aprendizagem do aluno e facilitam 
a compreensão de conhecimentos.
 É importante enfatizar que 
nossos Colégios Militares serão 
"formalmente'' inclusivos a partir 
de 2018, mas já possuem, há al-
gum tempo, alunos com necessi-
dades educacionais especiais, que 
são atendidos com ações adapta-
tivas, viabilizando o bom e ade-
quado seguimento no ano escolar.
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 Em cerimônia realizada no 
dia 25 de outubro, no Forte Caxias, 
Quartel-General do Exército, em 
Brasília, foi celebrado o aniversá-
rio de um ano de criação do Siste-
ma Defesa, Indústria e Academia 
de Inovação (SISDIA). A iniciativa, 
também denominada "Tríplice Héli-
ce", busca a conjugação de esforços 
entre essas vertentes para contribuir 
com o desenvolvimento nacional, 
por meio da inovação tecnológica. 
O evento comemorativo contou com 
as presenças do Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, e do Comandante 
do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
além de parlamentares, todos os 
integrantes do Alto-Comando do 
Exército,	 oficiais-generais	 das	 três	
Forças Armadas, do Presidente da 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, 

e do Professor da Universidade 
de São Paulo (USP), Paulo Muzy.
 O General Villas Bôas sa-
lientou que a estrutura de defesa do 
Brasil será mais robusta na medida 
em que houver a participação de 
todos os setores da sociedade. "Re-
conheço	 a	 dificuldade	 natural	 da	
maioria da população em valorizar 
o fortalecimento da nossa estrutura 
de defesa, em virtude da baixa per-
cepção de ameaças reais. No entan-
to, é preciso observar a defesa como 
um elemento indutor do desenvolvi-
mento nacional e que cada real aloca-
do para esse setor é um investimen-
to em nosso progresso", destacou.
 Falando pelo setor indus-
trial,	o	presidente	da	FIESP	afirmou	
que o mundo experimenta atual-
mente a quarta fase da Revolução 
Industrial, alertando que o país não 
pode perder o trem da história. "O 

Após 1 ano de criação, SISDIA busca alternativas para desenvolvimento da indústria de defesa nacional

(CCOMSEX/ FM)

mundo desenvolvido trabalha hoje 
com foco na inovação e tecnologia, 
aspectos que provocam transforma-
ções em todas as áreas e interferem 
no modo de viver das pessoas. O 
Brasil precisa acordar para a inova-
ção. Por tudo isso, essa união entre a 
Defesa a Universidade e a indústria 
podem ajudar a fazer a diferença em 
favor do país", resumiu Paulo Sakaf.
 Já o Professor Paulo Muzy 
ressaltou que a USP já vem desenvol-
vendo trabalhos em parceria com o 
Exército, exemplo do Curso de Ino-
vação,	 tendo	 como	 alunos	 oficiais	
do Instituto Militar de Engenharia, 

e a expedição conjunta de pesquisa-
dores daquela universidade e mili-
tares ao Pico da Neblina (em Rorai-
ma), a ser realizada em novembro. 
"Esse trabalho cooperativo entre as 
duas instituições, fruto de um convi-
te para integrar o SISDIA, demons-
tra um compromisso com a nação".
 Durante a atividade, foi reali-
zado o lançamento de uma edição es-
pecial da Revista Militar de Ciência 
e Tecnologia, publicação de pesqui-
sa	e	desenvolvimento	científico-tec-
nológico do Exército. A edição traz 
artigos que versam sobre a gestão da 
inovação, mola-mestra do SISDIA.
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Autoridades militares da Comunidade de Países de Língua Portuguesa acompanham a Operação Felino
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 Chefes de Estados-Maiores 
da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) estão no Rio de 
Janeiro para acompanhar o encer-
ramento da Operação Felino, exer-
cício militar conjunto e combinado 
que visa capacitar as forças armadas 
brasileiras e estrangeiras no emprego 
em missões de paz e ajuda humani-
tária, nos níveis tático e operacional. 
No dia 27 de setembro, os militares 
de Angola, Cabo Verde, Guiné Bis-
sau, Guiné Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Ti-
mor Leste, e representantes do Mi-
nistério da Defesa (MD) e das For-
ças Armadas brasileiras, conheceram 
unidades operacionais da Marinha 
do Brasil, na Ilha de Mocanguê, em 
Niterói, além de uma visita ao Monu-
mento aos Mortos da Segunda Guer-
ra Mundial, no Aterro do Flamengo.
 "A Operação Felino é uma 
oportunidade para os militares da 
CPLP conhecerem as nossas forças 
armadas e também estreitar os laços 
de amizade que existem entre os pa-
íses que tiveram a origem comum de 
suas civilizações, Portugal", ressaltou 

o Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas do Ministério da 
Defesa, Almirante Ademir Sobrinho.
 O encerramento da Operação 
Felino ocorreu no dia 28 de setembro 
em Resende (RJ), com a presença do 
Ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
oficiais	 generais	 da	 Marinha,	 do	
Exército e da Aeronáutica, além dos 
representantes das nações de língua 
portuguesa. Cerca de mil militares 
estiveram desde o dia 18 de setem-
bro participando do Exercício. Nes-
se mesmo dia, 28, foram realizadas 
simulações	de	conflitos	e	outras	ati-
vidades como exposição de material, 
patrulha mecanizada, simulações de 
controle de distúrbios, atendimentos 
a múltiplas vítimas, evacuação mé-
dica, vasculhamento, busca e apre-
ensão e descontaminação química, 
biológica, radiológica e nuclear.
 No dia 27 pela manhã, os 
militares foram recebidos, no Mo-
numento aos Pracinhas, pelo Vice-
-chefe do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército (DECEx), 
General Décio dos Santos Brasil, e 
pelo Chefe da Diretoria do Patrimô-

nio Histórico e Cultural do Exército 
(DPHCEx), General Riyuzo Ikeda. 
No mausoléu, estão depositados os 
restos mortais de 467 combatentes 
da Força Expedicionária Brasileira, 
e que lutaram no teatro de operações 
na Europa. O diretor do Monumento, 
Tenente-Coronel Robson de Mene-
zes Peroni Campos, explicou deta-
lhes sobre a história dos militares da 
Marinha de Guerra e Marinha Mer-
cante, do Exército e da Força Aérea 
Brasileira, que morreram durante a 
Segunda Guerra. O coronel Peroni fez 
questão de lembrar que ao repatriar, 
em 1960, os restos mortais, o gover-
no português solicitou que a aerona-
ve pousasse em Portugal para pres-
tar uma homenagem aos brasileiros.
 Para o Chefe do Estado-
-Maior de São Tomé e Príncipe, 
Brigadeiro General Horácio Cas-
tro da Trindade de Souza, a Feli-
no é um exercício extremamente 
importante para ampliar o conhe-
cimento. "O Exercício permite o 
adestramento de forma a fazer face 
a alguns problemas que são co-
muns	a	todos",	afirmou	o	brigadeiro.
 Na sequência, as delegações 
seguiram para a Base Naval, na Ilha 
de Mocanguê, onde subiram a bor-
do do Navio Doca Multipropósito 
Bahia, adquirido recentemente pela 
Marinha do Brasil e que foi proje-
tado para o transporte e desembar-
que de tropas, resgate de pessoas, 
veículos anfíbios e equipamentos 
de combate diretamente na área de 
operações. O navio possui capacida-
de para carregar e descarregar, pelo 

mar ou pelo ar, e para operar com 
embarcações de desembarque em 
mar aberto. O Bahia possui uma 
moderna estrutura de atendimento 
hospitalar, com centro cirúrgico, uni-
dade de terapia intensiva, triagem e 
salas de recuperação pós anestésico.
	 Para	 finalizar	 as	 visitas,	
as comitivas da CPLP foram até 
o Centro de Operações da Esqua-
dra, onde também receberam in-
formações sobre os meios navais 
simulados e reais que estão sendo 
empregados na Operação Felino.

 Exercício Felino
 Cada Exercício funciona 
num ciclo que dura dois anos, uti-
lizando	 o	 mesmo	 cenário	 fictício	
que simula situações-problema. O 
primeiro ciclo é realizado no for-
mato “carta”, no qual se planeja e 
executa uma operação por meio de 
rede de computadores, como um 
jogo de guerra. Essa fase foi reali-
zada no ano passado, em Cabo Ver-
de. O segundo exercício é realizado 
no ano seguinte, no terreno e com 
a ação de tropas. Esta é a modali-
dade realizada, em 2017, no Brasil.
 Os treinamentos da série Fe-
lino iniciaram-se no ano 2000 e são 
uma oportunidade de promoção da 
cooperação, amizade e união entre as 
nações. A cada biênio são colocados 
países diferentes para sediar o evento.
 O Exercício foi batizado com 
o nome de Felino em razão deste ma-
mífero selvagem estar presente nos 
continentes americano e africano.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Ministro Jungmann encerra as atividades da Operação Felino

Foto:  Sgt M
anfrim

/M
D

(MD ASCOM/ FM)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, encerrou no dia 28 de 
setembro, na Academia Militar das 
Agulhas Negaras (AMAN), em Re-
sende (RJ), o Exercício Felino 2017, 
operação militar conjunta e com-
binada que visa capacitar membros 
das Forças Armadas brasileiras e da 
Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa (CPLP) no emprego em 
missões de paz e ajuda humanitá-
ria, nos níveis tático e operacional.
 Antes do encerramento, 
Jungmann, chefes de Estados-Maio-
res	 da	 CPLP,	 oficiais	 generais	 bra-
sileiros e estrangeiros, e militares 
da Marinha, Exército e Aeronáu-
tica, assistiram uma sequência de 
simulações de emprego de tropas.
De acordo com o Ministro Jung-
mann, os exercícios da Série Fe-
lino aproximam países que tem a 
mesma matriz linguística, étnica 
e cultura. "Os exercícios aqui re-
alizados são de missão de paz e de 
ações humanitárias. O Brasil já deu 
um exemplo, internacionalmente, 
da sua capacidade operacional e tá-
tica	 no	 Haiti",	 afirmou	 Jungmann
 Ainda segundo o ministro 
da Defesa, o Brasil tem convites das 
Nações Unidas para realizar mis-
sões de paz em cerca de 10 países.
Durante as simulações e situações 
fictícias	 foram	 realizados	 ações	 de	
patrulha, resgate aéreo, controle de 
distúrbios, atendimentos a múltiplas 
vítimas, evacuação médica, des-
contaminação química, biológica, 
radiológica e nuclear, entre outras.
 O Chefe do Estado-Maior , 
General das Forças Armadas de Por-

tugal, General Artur Pina Monteiro 
disse que seu país tem dado grande 
importância para a integração das 
nações de língua portuguesa. "Quan-
to maior essa cooperação melhor 
será a execução em prol da paz, se-
gurança e o bem-estar dos nossos pa-
íses", salientou o general português.
 Após as simulações, Jung-
mann e as delegações da CPLP 
percorreram uma exposição de 
produtos nacionais de defesa.
 Na cerimônia de encer-
ramento do Exercício, o ministro 
agradeceu os militares das nações 
amigas e brasileiros pelo esforço de 
integrar continentes. "Esse exercício 
nos torna cada vez mais capazes de 
desenvolver nossa capacidade de 
atuar de forma conjunta e combina-
da e como provedor de paz e ajuda 
humanitária",	 finalizou	 o	 ministro.
 A Força Tarefa Conjunta e 
Combinada foi composta por inte-
grantes da Marinha do Brasil, do 
Exército Brasileiro, da Força Aérea 
Brasileira, bem como de militares 
oriundos de Angola, Cabo Verde, 

Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Príncipe e Timor-Leste. O Exercício 
teve início no dia 18 de setembro e ter-
minou hoje com a visita de autorida-
des. Cerca de mil militares da CPLP 
participaram do Exercício Felino
 O ano que vem o Exercí-
cio ocorrerá, em São Tomé e Prín-
cipe, no formato "Carta", ou seja, 
executada por meio de computa-
dores, como um jogo de guerra.
 O Chefe do Estado-Maior 
de São Tomé e Príncipe, Briga-
deiro General Horácio Castro da 
Trindade de Souza, declarou que 
esta edição no Brasil é essen-
cial para a próxima em seu país.
 Ainda estiveram presentes 
no encerramento, o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Armadas 
do MD, Almirante Ademir Sobrinho; 
o Chefe de Operações Conjuntas do 
MD, General César Augusto Nar-
di de Souza; o Subchefe de Opera-
ções	Conjuntas,	e	Oficial	superior	do	
Exercício , Brigadeiro Hudson Costa 
Potiguara; o 1º Subchefe do Estado-
-Maior da Aeronáutica, Brigadei-
ro Jair Gomes da Costa Santos; o 
chefe do Estado-Maior do Exército, 
general Fernando Azevedo Silva; o 
comandante da AMAN, General Ri-
cardo Augusto Ferreira Costa Neves; 
o Comandante da Divisão Anfíbia, 
Almirante Jonatas Magalhães Porto; 
o Diretor do Exercício e comandan-
te da 4ª Brigada de Infantaria Leve, 
General Carlos André Alcântara Lei-
te; e outras autoridades militares.

 


