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Ministro da Defesa Aldo Rebelo defende 
valorização de projetos estratégicos
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I Encontro Nacional de Presidentes 
da SOAMAR em Brasília

 Foi realizado, no dia 02 de 
outubro, no Clube Naval de Brasília, 
o I Encontro Nacional de Presiden-
tes de SOAMAR. Com o propósito 
de reunir os Soamarinos, o evento 
contribuiu para o estreitamento de 
laços entre as SOAMAR Regio-
nais e o Comandante da Marinha.
 Durante o encontro, o Co-
mandante da Marinha, Almirante-
-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, proferiu a palestra 
“A Marinha do Brasil”, apresen-

tando as atualidades da Força. 
Logo em seguida, dando continui-
dade ao encontro, foi registrado 
o momento com uma foto oficial.
 A Sociedade Amigos da 
Marinha do Brasil (SOAMAR) foi 
fundada em julho de 1979 e é uma 
instituição associativa, sem fins lu-
crativos, com personalidade jurídica 
própria e composta por personalida-
des civis e militares que colaboram 
com as ações da Marinha do Brasil.

(CCSM/ FM)
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 Na cerimônia de passagem 
de cargo do Ministério da Defesa, 
Aldo Rebelo prometeu apoiar “cada 
uma das agendas estratégicas das 
Forças”. A solenidade ocorrida no 
dia 08 de outubro, pela manhã, no 
Clube Naval de Brasília (DF), foi 

marcada pela assinatura do Livro 
de Transmissão de Posse pelo mi-
nistro que deixou o posto, Jaques 
Wagner, recém-empossado como 
chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, e pelo novo titular.

(MD ASCOM/ FM)

Comando da Aeronáutica homenageia 
160 agraciados no Dia do Aviador e da FAB
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 Em comemoração ao Dia do 
Aviador e da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), o Comando da Aeronáu-
tica realizou, no dia 23 de outubro, 
a entrega da Medalha da Ordem 
do Mérito Aeronáutico (OMA), a 
maior comenda concedida pela For-
ça Aérea Brasileira a militares e ci-
vis em reconhecimento a serviços 

prestados à Aeronáutica e ao país. 
O evento, presidido pelo Minis-
tro da Defesa, Aldo Rebelo, contou 
com a presença do Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, e autori-
dades dos três poderes, aconteceu 
na Base Aérea de Brasília (BABR) 
e homenageou 160 agraciados.

Ministro da Defesa do Timor-Leste 
visita o Comandante do Exército

 O General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, rece-
beu, no dia 28 de outubro, no Quar-
tel-General do Exército, a visita do 

Ministro da Defesa do Timor-Les-
te, Sr Cirilo Cristovão, que esteve 
acompanhado do Embaixador Timo-
rense no Brasil, Gregorio de Sousa.

(CCOMSEX/ FM)
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Ministro Aldo Rebelo encontra-se com
embaixadora norte-americana, Liliana Ayalde 

 O Ministro da De-
fesa, Aldo Rebelo, recebeu 
no dia 15 de outubro a em-
baixadora dos Estados Uni-
dos, no Brasil, Liliana Ayalde. 
 Durante o encontro, o 
ministro Rebelo, por intermédio 
da embaixadora Ayalde, fez um 
convite ao secretário da Defesa 
norte-americano, Ashton Carter, 
para uma visita ao Brasil, com 
o objetivo de dar prosseguimen-
to no esforço de colaboração e 
interação entre os dois países.
 Ao longo de 2015, o 

governo federal intensificou o 
diálogo com os Estados Uni-
dos na busca de novos merca-
dos para as indústrias de defesa 
brasileiras e norte-americanas.
 Em junho, a Presidenta 
Dilma Rousseff, em visita oficial 
aos Estados Unidos, encontrou-se 
com o Presidente Barack Obama, 
onde anunciou a ratificação pelo 
Congresso Nacional brasileiro de 
dois acordos que tratam da prote-
ção de informações militares sigi-
losas e da cooperação em defesa.

Foto: Tereza Sobreira/M
D

 As autoridades foram re-
cebidas no Salão Guararapes, onde 
conheceram os principais feitos 
históricos do Exército Brasileiro, 
retratados em pinturas, esculturas 
e em símbolos da instituição: das 
bandeiras históricas ao grande ta-
pete central em referência à Bata-
lha de Guararapes; da Insurreição 
Pernambucana à participação mar-
cante da Força Expedicionária Bra-
sileira na Segunda Guerra Mundial.
 Em seguida, dirigiram-se ao 
Gabinete do Comandante, onde con-
versaram sobre as possibilidades de 
cooperação entre os dois países, que 
têm em comum o idioma português 
e o futebol como esporte mais popu-
lar. O Ministro Cirilo Cristovão, que 
permanecem no Brasil até o dia 31 

de outubro, ofereceu ao Gen Villas 
Bôas a possibilidade de destacar um 
oficial brasileiro para prestar assesso-
ria à pasta da Defesa do Timor-Leste, 
levando em conta a experiência da 
Força Terrestre brasileira. O Coman-
dante do Exército concordou e enfa-
tizou que esse militar poderia ajudar 
em projetos de engenharia, monito-
ramento de fronteiras, educação e 
em outros assuntos, e que isso tudo 
seria estudado mais detalhadamente.
 Outras possibilidades de 
estreitamento de relações e de inter-
câmbio de conhecimento entre as 
duas nações foram discutidas, como 
a oportunidade para que militares do 
Timor-Leste possam ter contato com 
as escolas do Exército Brasileiro. 

Ministro da Defesa do Timor-Leste 
visita o Comandante do Exército

(CCOMSEX/ FM)
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Aldo Rebelo é o novo Ministro da Defesa 
e Jaques Wagner assume a Casa Civil

 A Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, anunciou as refor-
mas ministerial e administrativa do 
seu governo, no dia 02 de outubro, 
em cerimônia no Palácio do Planal-
to. Ao lado do vice, Michel Temer, 
ela explicou que a mudança é ne-
cessária para fortalecer as políticas 
institucionais. Na ocasião, Dilma 
oficializou o nome de Aldo Rebelo 
(PCdoB) como novo Ministro da De-
fesa. O atual titular da pasta, Jaques 
Wagner (PT), irá para a Casa Civil.  
 “Vamos dar hoje um primei-
ro e grande passo na administração 
pública federal. Serão extintos oito 
ministérios e vamos reduzir 30 secre-
tarias”, anunciou a Presidenta. Para 
a contenção dos gastos públicos, ha-
verá definição de metas de consumo 
de energia e água nos órgãos, bem 
como imposição de limites para 
telefonemas, passagens e diárias, 
entre outros. Cerca de três mil car-
gos comissionados vão ser extintos.
 “A reforma vai propiciar 
equilíbrio fiscal e o controle da in-
flação, para retomar a economia, 
e tem também outro propósito: 
fortalecer a base política”, falou. 
“Estamos em um momento de tran-
sição para um ciclo de expansão. 
Ao alterar alguns dirigentes, for-
talecemos a relação com os parti-
dos e isso é algo legítimo. Preci-
samos de estabilidade para fazer o 
país crescer”, completou Dilma.
 Outras medidas anuncia-
das foram a criação da Comissão 
Permanente da Reforma do Es-
tado e de centrais de transporte 
para cada órgão, a fim de redu-
zir a frota, além da redução de 
10% nos salários dos ministros.
 Após o término da solenida-
de, o ministro Aldo Rebelo conver-

sou com jornalistas. Formalizado 
como novo titular da Defesa, ele 
acredita que com a reforma minis-
terial existe “maior integração dos 
partidos da base com o governo”. 
“Acho que a mudança aponta no 
sentido da ampliação e consolidação 
da governabilidade que é um ele-
mento decisivo e fundamental para 
a estabilidade social e econômica.”
 Rebelo ocupou o Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI).  Ao longo de 
todo o primeiro mandato de Dil-
ma Rousseff, chefiou a pasta do 
Esporte. Antes, no governo Lula, 
ele foi ministro de Relações Ins-
titucionais, entre 2004 e 2005.
 O ministro Jaques Wag-
ner deixou a pasta da Defesa e foi 
para a Casa Civil da Presidência da 
República. A Casa Civil é respon-
sável pela coordenação e integra-
ção das ações e dos programas de 
governo. Wagner foi governador 
da Bahia por oito anos e integra a 
articulação política da Presidência.
 Também chefiou os Ministé-
rios do Trabalho (2003), o Conselho 
de Desenvolvimento Econômico e 
Social (2004), e o Ministério das 
Relações Institucionais (2005/6), 
além de ter sido deputado federal 
por três mandatos e líder do Parti-
do dos Trabalhadores na Câmara 
dos Deputados. O ministro é reco-
nhecido por seu perfil conciliador.
 “Será um grande desafio. 
Vamos contribuir com o projeto 
de governo da Presidenta Dilma, 
ajudando a construir a estabilidade 
política que precisamos no momen-
to para retomar o crescimento da 
economia, o que é o desejo de to-
dos os brasileiros”, disse Wagner.  

Foto: R
oberto Stuckert Filho/PR

(MD ASCOM/ FM)

Presidenta Dilma dá posse a Aldo Rebelo 
como Ministro da Defesa

 Em cerimônia no dia 05 de 
outubro, a Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, deu posse a novos 
ministros do governo. Aldo Rebe-
lo (PCdoB) foi empossado como 
titular da Defesa, enquanto Jaques 
Wagner (PT), até então à frente da 
pasta, como chefe da Casa Civil.
 Durante discurso, a Presiden-
ta Dilma cumprimentou os recém-
-empossados e agradeceu aos agora 
ex-ministros. “Sei que vocês vão 
continuar dedicados a construir um 
país melhor”, salientou. Ela alertou 
aos que chegam que será necessá-
rio “um intenso trabalho ministerial 
para conciliar o equilíbrio fiscal”. E 
completou, aconselhando os novos 
titulares: “Atuem ainda mais, com 
mais foco, mais eficiência. Traba-
lhem para o Brasil voltar a crescer”.
 Dilma dedicou partes de sua 
fala para cada um dos ministros, 
deixando claras as responsabilida-
des que lhes serão atribuídas. Para 
Aldo Rebelo, ressaltou que será 
importante apoiar as Forças Arma-
das no cuidado com as fronteiras, 
nos grandes eventos, na garantia 
da lei e da ordem, dentre outras 
missões. E afirmou, também, que 
é papel do novo ministro dar conti-
nuidade a esses trabalhos e manter 
os projetos estratégicos da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
 Já para Jaques Wagner, re-
comendou que ele seja parceiro de 
todos os ministérios, principalmen-
te, no atual cenário de restrições 
fiscais. “Devemos nos esforçar para 
que nenhuma ação seja desconti-
nuada”, disse Dilma. Ela lembrou, 
ainda, que a experiência de Wagner 
no governo da Bahia e depois na 
Defesa será importante para aju-
dar a todos os órgãos da Esplanada.
Além de Rebelo e Wagner, assina-
ram termos de posse os ministros 
Aloizio Mercadante (Educação); 

Miguel Rossetto (Trabalho e Pre-
vidência Social); Marcelo Castro 
(Saúde); André Figueiredo (Comu-
nicações); Celso Pansera (Ciência, 
Tecnologia e Inovação); Nilma Lino 
Gomes (Política para as Mulheres, 
Igualdade Racial e Direitos Huma-
nos); Ricardo Berzoini (Secretaria de 
Governo); Helder Barbalho (Secre-
taria de Portos); e o General Marcos 
Amaro (Casa Militar da República).
 Em entrevista, Aldo Rebelo 
disse que, à frente do novo minis-
tério, sua missão não será apenas 
de cuidar da representação institu-
cional da pasta. “Vamos trabalhar 
para a valorização da agenda da 
Defesa e na busca dos meios ne-
cessários para que as Forças Ar-
madas possam cumprir com sua 
missão constitucional”, ressaltou.
 Rebelo salientou que, com os 
comandos militares e outras institui-
ções que formam o sistema de Defe-
sa, buscará oferecer o melhor apoio 
possível para o cumprimento de uma 
agenda que inclui a manutenção 
dos programas estratégicos na área.
 O novo ministro recebeu os 
cumprimentos do chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), General José Car-
los De Nardi, e dos Comandantes 
da Marinha, Almirante Eduardo 
Leal Ferreira; do Exército, Gene-
ral Eduardo Dias Villas Bôas; e da 
Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato, dentre outras auto-
ridades e convidados presentes.
 
 Transmissões de cargo
 As transmissões de cargo 
aos ministros Jaques Wagner e Aldo 
Rebelo foram, respectivamente, na 
quarta-feira (7), às 10h, e na quin-
ta-feira (8) de outubro, às 10h30.

Foto: R
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Ministro da Defesa Aldo Rebelo defende valorização de projetos estratégicos

 Na cerimônia de passagem 
de cargo do Ministério da Defesa, 
Aldo Rebelo prometeu apoiar “cada 
uma das agendas estratégicas das 
Forças”. A solenidade ocorrida no 
dia 08 de outubro, pela manhã, no 
Clube Naval de Brasília (DF), foi 
marcada pela assinatura do Livro 
de Transmissão de Posse pelo mi-
nistro que deixou o posto, Jaques 
Wagner, recém-empossado como 
chefe da Casa Civil da Presidência 
da República, e pelo novo titular.
 Rebelo citou nominalmente 
projetos como o Programa de De-
senvolvimento de Submarinos (Pro-
sub), da Marinha; o Sistema Integra-
do de Monitoramento de Fronteiras 
(Sisfron), do Exército; e o FX-2 para 
aquisição dos caças Gripen da Ae-
ronáutica, ressaltando a importân-
cia deles para o fortalecimento da 
soberania brasileira. E completou: 
“Desejo assumir, também, alguns 
compromissos, como a valorização 
institucional da agenda da Defesa, 
no sentido de buscar, na sua dimen-
são civil e militar, a legitimação e 
a legitimidade junto ao Poder Exe-
cutivo, Legislativo e à sociedade”.
 Em solenidade concorrida, 
Aldo Rebelo enalteceu a história 
de fundação das Forças Armadas 
e fez questão de elencar algumas 
conquistas das três instituições. No 
caso da Marinha, destacou a Ba-
talha do Riachuelo. “Ali, ao ven-
cer a Armada Paraguaia, o Brasil 
e a Força Naval abriram caminho 
para o progresso das forças terres-
tres”, disse. Prometeu, ainda, atu-
alizar o Projeto Nacional de Do-

mínio do Ciclo Nuclear, além de 
“lutar para preservar a capacidade 
operacional da nossa Esquadra”.
 Já para o Exército, ressal-
tou que a Força nasceu nos idos 
do nacionalismo do País. Citou o 
“Exército da luta pela independên-
cia, que nos deu essa heroína única 
de convicções e de bravura, Maria 
Quitéria. O Exército de Duque de 
Caxias e da consolidação da Repú-
blica”. De acordo com o ministro, 
não era preciso fazer mais referên-
cias “a esta instituição para atualizar 
a memória da sua importância e dos 
seus compromissos com o Brasil”.
 Por fim, sobre “a mais jo-
vem das Forças”, a Aeronáutica, 
lembrou que aviadores brasileiros 
“deixaram nos céus da Europa o 
tributo de sangue para que o mun-
do vivesse em liberdade”. “À Força 
Aérea, nós devemos o Correio Aé-
reo Nacional, que era muito mais 
que correio. Era a instituição inte-
gradora de um País sem logística, 
separado pelas distâncias”, lembrou.    

 Recursos
 Também na cerimônia, o mi-
nistro Aldo Rebelo comprometeu-
-se a trabalhar para que uma parte 
dos recursos oriundos do fundo 
social do pré-sal (dos 50% restan-
tes ainda não regulamentados) seja 
destinada para as Forças Armadas. 
À frente do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação (MCTI), 
Rebelo negociou com o governo 
federal para que o sistema de ciên-
cia e pesquisa recebesse parte des-
ses recursos. “Vou propor que as 
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Forças Armadas também tenham 
uma participação”, acrescentou.
 Rebelo deixou claro que está 
ciente do tamanho da responsabi-
lidade em chefiar a pasta. “É uma 
alegria poder encontrar um Minis-
tério da Defesa com agenda com-
patível com os interesses do Brasil 
e com o fortalecimento desta insti-
tuição. Sei do que pesa sobre meus 
ombros ao conduzir os destinos, 
ao liderar a perspectiva e o futu-
ro dos seus servidores civis e suas 
instituições militares”, salientou.
 O ministro finalizou seu pri-
meiro discurso como Ministro da 
Defesa enaltecendo o trabalho da 
Marinha, do Exército e da Aeronáu-
tica. “O Brasil precisa de Forças Ar-
madas que correspondam aos desa-
fios geopolíticos. Precisa ter Forças 
compatíveis com o seu tamanho.”

 Entrevista
 À imprensa, dentre outros 
temas, Aldo Rebelo falou sobre a 
revisão dos documentos que nor-
teiam as políticas do Ministério. 
"Embora tenham grande fundamen-
to e sentido de permanência, eles 
precisam de atualização, como toda 
normatização de política pública".
 Sobre o impacto do ajuste 
fiscal na pasta, o novo ministro da 
Defesa disse que vai lutar para pre-
servar os programas estratégicos. 
"Vou trabalhar com a adaptação à 
escassez de recursos, que já foi pro-
jetada pelo meu antecessor, Jaques 
Wagner, e procurar recompor o or-
çamento do Ministério. Além disso, 
buscarei meios não apenas para so-
lucionar demandas imediatas, mas 
para dar continuidade e permanência 
ao orçamento, para que ele não fique 
sujeito à sazonalidade dos momen-
tos da economia do País", destacou.
 Em relação ao fato de perten-
cer a uma sigla partidária de esquer-
da, lembrou que tem compromisso 
com o País, na defesa e soberania 
do Brasil. "E é assim que assumo 
o Ministério da Defesa. Não tenho 
outra finalidade, a não ser servir ao 
Brasil, via a função que me foi con-

fiada pela Presidenta da República".
 Na conversa com os jorna-
listas, Aldo Rebelo também lembrou 
de sua origem alagoana e dos heróis 
da terra: "Sou alagoano de nasci-
mento, paulista adotivo com muita 
honra, onde fiz toda a minha traje-
tória política. Tenho por São Paulo 
uma dívida de gratidão pelo acolhi-
mento político e social que recebi, e 
por Alagoas, os laços sentimentais".

 Solenidade
 Na transmissão de cargo, 
o agora Ministro-Chefe da Casa 
Civil, Jaques Wagner, despediu-
-se da Defesa, após nove meses à 
frente do órgão. “Para mim, este 
não é um momento de alegria. Dei-
xo o ministério com o sentimen-
to e dever não cumprido”, disse.
Emocionado, Wagner relembrou os 
tempos de aluno do Colégio Militar 
do Rio de Janeiro e reafirmou “o pro-
fundo respeito às três instituições”. 
Ele repassou, ainda, alguns feitos 
de sua gestão e importantes missões 
que teve a oportunidade de conhecer, 
de perto, como o trabalho dos bra-
sileiros no Haiti. “Vi a combinação 
entre empatia e profissionalismo lá.” 
 Acompanharam a cerimônia 
os Comandantes da Marinha, Almi-
rante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
do Exército, General Eduardo Dias 
Villas Bôas, e da Aeronáutica, Bri-
gadeiro Nivaldo Luiz Rossato; além 
do Chefe do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas, General 
José Carlos De Nardi, dentre outras 
autoridades civis, militares, parla-
mentares, embaixadores e adidos. 
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Aldo Rebelo visita comandos militares e conhece detalhes de projetos estratégicos

 No dia 13 de outubro, o 
ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
visitou o Quartel-General do Exér-
cito e o Comando da Aeronáutica, 
ambos em Brasília (DF), e ficou a 
par do andamento dos principais 
projetos estratégicos das duas For-
ças. Os programas apresentados 
são vistos como indispensáveis ao 
desenvolvimento tecnológico do 
País e da indústria nacional. Nas 
próximas semanas, Rebelo visitará 
também o Comando da Marinha.
 Ficou a cargo do Coman-
dante do Exército, General Eduar-
do Dias Villas Bôas, falar sobre os 
produtos com alto valor agregado 
da Força, que contribuem para a 
qualificação profissional, a gera-
ção de empregos e o aumento da 
arrecadação fiscal, entre outros.
 O primeiro projeto apresen-
tado ao ministro foi a nova família 
de blindados Guarani. Com o envol-
vimento de 50 empresas brasileiras e 
90% de conteúdo nacional, a viatura 
tem grande potencial de exportação, 
e já despertou o interesse de compra 
de 14 países. Neste aspecto, Aldo 
Rebelo enfatizou o esforço do Bra-
sil em buscar parcerias para tornar o 
Guarani um produto de exportação.
 Sobre o Sistema Integra-
do de Monitoramento de Frontei-
ras (Sisfron), Rebelo ouviu que o 
projeto possui alto custo benefício 
no combate ao crime transfrontei-
riço. Orçado em R$ 12 bilhões e 
gerando mais de 12 mil postos de 
trabalho, o Sisfron contribui para 
a presença do Estado brasileiro na 
faixa de fronteira e pode ser uti-
lizado de forma interagência, em 
apoio, por exemplo, à vigilância 

sanitária e à arrecadação fiscal.
 O terceiro programa desta-
cado foi o Sistema de Artilharia de 
Mísseis e Foguetes Astros 2020, 
que possui alcance de 300 km. O 
Astros 2020 já está 40% conclu-
ído. Com 100% de conteúdo na-
cional, o Exército mostrou, ainda, 
o Sistema de Defesa Antiaérea de 
baixa altura, que tem, por outras 
finalidades, a proteção de centros 
estratégicos, além de possibilitar o 
domínio da tecnologia de radares.

 Defesa cibernética
 O ministro Aldo Rebelo 
apontou o projeto de Defesa Ciber-
nética como um dos mais relevantes, 
já que traz impacto para toda a socie-
dade. Conforme a apresentação, a ca-
pacidade operativa da Defesa Ciber-
nética foi testada em eventos como a 
Copa das Confederações e a Copa do 
Mundo 2014. Somente durante a re-
alização dos jogos de futebol foram 
neutralizados cerca de 750 ataques.
 O projeto também oferece 
segurança das infraestruturas crí-
ticas (estações de energia e hidre-
létricas) e conta com o apoio de 
agências públicas, universidades e 
empresas. Outro produto desenvol-
vido pela Força Terrestre, que traz 
benefício à população, é o Prote-
ger. Ele tem por objetivo a proteção 
das estruturas estratégicas. Oferece, 
também, auxílio em casos de desas-
tres naturais e calamidades públicas 
para 600 estruturas dessa natureza.

 Balanço
 A segunda parte da apre-
sentação consistiu em um balanço 
das atividades desenvolvidas pelo 
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Exército em 2014 e a previsão or-
çamentária para 2016. Somente 
neste ano, em apoio à Defesa Civil, 
foram realizadas sete ações, empre-
gando cerca de 1,4 mil militares.
 Em ações de Garantia da 
Lei e da Ordem (GLO) foram exe-
cutadas 13 operações, que mobi-
lizaram mais de 22 mil homens. 
Já na faixa de fronteira, a Força 
deu apoio a 26 operações com 15 
mil militares. A Lei Orçamentária 
2016 prevê entre custeio e inves-
timento cerca de R$ 6,07 bilhões.
 Estiveram presentes na reu-
nião no Exército, o Chefe de Assuntos 
de Assuntos Estratégicos da Defesa, 
General Gerson Menandro Garcia 
de Freitas; o Chefe do Departamento 
de Ciência e Tecnologia do Exército, 
General Juarez Aparecido de Paula 
Cunha; o Comandante do Comando 
Militar do Leste, General Fernando 
Azevedo e Silva; e demais oficiais 
generais do Comando do Exército.

 Aeronáutica
 Os projetos em andamen-
to na Força Aérea Brasileira (FAB) 
foram expostos pelo Comandan-
te da Aeronáutica, Brigadeiro Ni-
valdo Luiz Rossato. Um a um, 
ele esmiuçou particularidades de 
cada programa, bem como ques-
tões relativas a especificidades dos 
contratos e valores. O comandan-
te fez, ainda, breve relato acerca 
da criação da FAB, que remonta 
ao ano de 1941, e detalhou a estru-
tura organizacional da instituição.
 Rossato citou a escolha pela 
defesa antiaérea de médio alcance 
russa Pantsir S1. De acordo com 
ele, o equipamento “é o mais eficaz 
em sua área”. O brigadeiro lembrou 
que, no processo de negociação, 
a Rússia comprometeu-se com a 
cláusula de transferência de tecno-
logia. E explicou que um grupo de 
trabalho formado por integrantes 
das três Forças e de seis ministérios 
foi constituído para tratar do tema.
 Outras iniciativas mostradas 
ao ministro foram a implementa-
ção da Brigada de Defesa Antiaé-
rea, com sede em Anápolis (GO), 
para este ano ainda; o recebimento 

do míssil A-Darter de 5ª geração, 
desenvolvido em conjunto com a 
África do Sul, previsto para a par-
tir de 2016; e a aquisição e mo-
dernização de aeronaves, como C-
-95M, P-95M e SC-105 Amazonas.

Desenvolvimento aeronáutico
       Entre os projetos estratégicos, o 
brigadeiro destacou as 17 unidades 
já entregues dos helicópteros H-36 
Caracal – iniciativa do Ministério 
da Defesa. Falou, ainda, dos 36 ca-
ças Gripen NG, adquiridos da Sué-
cia. A Embraer, indústria nacional, 
detém 68% da transferência de tec-
nologia do contrato desses aviões.
 Sobre o KC-390, o Co-
mandante da FAB explicou que 
a aeronave é multimissão, 100% 
nacional e gera 8,5 mil empregos 
apenas na fase de subdesenvolvi-
mento. A expectativa é de US$ 21,3 
bilhões em 20 anos em exportações.
 Também foi apresentado 
o Programa Estratégico de Siste-
mas Espaciais (Pese). De tecnolo-
gia dual, para uso civil e militar, o 
Pese pode ser empregado integrando 
sistemas de monitoramento da Ma-
rinha e do Exército, por exemplo.
 A FAB possui, atualmente, 
quase 76 mil homens e mulheres 
e 588 aeronaves. Para o futuro, o 
Brigadeiro Rossato enfatizou que a 
ideia é “ter grande capacidade dissu-
asória, operacionalmente moderna, 
e atuando de forma integrada para 
a defesa dos interesses nacionais”.  
 Estiveram presentes na visita 
à Aeronáutica os Brigadeiros Ger-
son Nogueira Machado de Oliveira 
(Comandante-Geral de Operações 
Aéreas), Antonio Franciscange-
lis Neto (Secretário de Economia 
e Finanças da Aeronáutica), Hélio 
Paes de Barros (Chefe do Estado-
-Maior da Aeronáutica) e José Mag-
no Resende de Araujo (Secretário 
do Alto-Comando da Aeronáutica). 
Também compareceram o Almiran-
te Almir Garnier Santos (Assessor 
Especial Militar do Ministro da De-
fesa) e a Deputada Perpétua Almei-
da (Assessora Especial da Defesa).
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Ministro Aldo Rebelo visita área de operações da Ágata 10

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, esteve em visita à Área de 
Operações Norte da Ágata 10, que 
tem por objetivo combater os cri-
mes transfronteiriços e intensificar 
a presença do Estado na região com 
1.890 km de fronteira. No dia 23 de 
outubro à noite, na capital paraense, 
Aldo Rebelo, acompanhado de ofi-
ciais-generais, tomou conhecimen-
to dos detalhes da Operação condu-
zida por cerca de 1.400 militares da 
Marinha, Exército e Aeronáutica e 
por 119 profissionais de 33 agências 
públicas e órgãos governamentais.
 As ações preventivas e re-
pressivas, desencadeadas desde o 
dia 21 de outubro, de combate ao 
contrabando, descaminho, tráfico 
de drogas, garimpo ilegal, pesca 
predatória e outras práticas ilíci-
tas, ocorrem na fronteira maríti-
ma com a Guiana Francesa, nas 
águas interiores e na região com-
preendida entre os municípios de 
Oiapoque (AP) e Oriximiná (PA).
 Para o ministro Rebelo, que 
assistiu a uma apresentação sobre 
a Operação Ágata 10, no Coman-
do Militar do Norte, a presença do 
Estado brasileiro, em uma região de 
baixa densidade demográfica, exige 
que as instituições trabalhem de for-
ma integrada para coibir os ilícitos 

em áreas de fronteira. “A Operação 
tem como meta tornar visível e os-
tensiva a presença do Estado, e inten-
siva durante o seu período de reali-
zação com a participação das Forças 
Armadas e de órgãos federais.”
 Ele ainda destacou que as 
ações têm o objetivo de integrar 
os agentes públicos e de cultivar 
nas instituições um sentimento 
de defesa nacional, de ação peda-
gógica e cultura cooperativa. Em 
conversa com jornalistas, Aldo 
Rebelo lembrou que o País pos-
sui uma das maiores fronteiras do 
mundo e que guarnecer e proteger 
esta faixa não é uma tarefa simples.
 A Operação, que está no 
terceiro dia e que acontece tam-
bém sob o Comando Militar da 
Amazônia (CMA), sediado em 
Manaus (AM), conta com ações 
simultâneas de agências e das For-
ças Armadas da Guiana Francesa.
 No dia 24 de outubro, o mi-
nistro Aldo Rebelo viajou para o 
Oiapoque (AP), onde participou de 
ações cívico-sociais (Aciso) na Es-
cola Joaquim Nabuco e de pontos 
de bloqueio e controle, próximos 
à Ponte Brasil-Guiana Francesa. 
E no domingo (25), ele acompa-
nhou atividades em Manaus e no 
município de Novo Airão (AM).
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 Colégio Militar de Belém
 Em Belém, o ministro co-
nheceu ainda as futuras instala-
ções do Colégio Militar da capital 
paraense, onde funcionava a Esco-
la de Governo do Estado do Pará. 
Em 12 de janeiro de 2016, a insti-
tuição de ensino será inaugurada e 
vai acolher os primeiros 120 alunos 
do 6º ano do Ensino Fundamental.

 Ágata 10
 A Operação Ágata 10 é 
de responsabilidade do Ministé-
rio da Defesa, sob coordenação do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas (EMCFA) junto com a 
Marinha, o Exército e a Aeronáu-
tica. A Ágata foi instituída por de-
creto da Presidenta Dilma Rous-
seff, em 2011, no âmbito do Plano 
Estratégico de Fronteira (PEF).
 Esta foi a segunda vez que 
a Operação Ágata foi realizada em 
2015. A Ágata 9 envolveu os es-
tados de Rondônia, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Paraná. Du-
rante os dez dias de realização da 
operação Ágata 9 foram apreen-
didas mais de quatro toneladas de 
maconha e 65 toneladas de gêneros 
alimentícios sem procedência. O 
contrabando de materiais proibidos 
e o descaminho de mercadorias, 
sem o pagamento de tributos, estão 
avaliados em cerca de R$ 700 mil.

 Ações cívico-sociais
 A Ágata também promove 
ações de cunho médico-social, in-
tensificando a presença do Estado 
brasileiro nas regiões de fronteira.
 Em 2014 foram prestados 
12.443 atendimentos em diversas 
especialidades médico-hospitalar 
e 16.655 odontológicas. Para a 
população mais carente dos mu-
nicípios de fronteira foram distri-
buídos 226.346 medicamentos.

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Medalhistas dos Jogos Mundiais Militares são homenageados pela Presidenta e Ministro da Defesa

 Atletas das Forças Arma-
das que participaram dos 6º Jogos 
Mundiais Militares, na República 
da Coreia, foram homenageados 
pela Presidenta da República, Dil-
ma Rousseff, e pelo Ministro da 
Defesa, Aldo Rebelo. A cerimô-
nia no Palácio do Planalto, na ma-
nhã do dia 27 de outubro, contou 
com a presença de 42 esportistas.
 Ao todo, o País levou 282 
atletas militares da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica para 
competir nos 6º Jogos. O Brasil 
atingiu a marca de 84 medalhas, 
sendo 34 de ouro, 26 de prata e 
24 de bronze. O resultado ren-
deu, à delegação, o segundo lu-
gar no ranking geral do evento.
 “Essa vitória enche os olhos 
da gente. Ninguém chega ao segun-
do lugar sem esforço e abnegação. 
Para o sucesso, é importante coope-
rar e vocês respeitaram os adversá-
rios. A conquista evidencia valores 
que a atividade esportiva agrega à 
vida em sociedade”, destacou Dilma.
 A Presidenta ressaltou que 
os Jogos Mundiais Militares são im-
portantes para o País e que servem 
de preparação para os Jogos Olímpi-
cos e Paraolímpicos Rio 2016. “Es-
pero vê-los no ano que vem carre-
gando mais medalhas”, sentenciou.
 O Ministro da Defesa fa-
lou sobre o “carinho especial” que 
tem pelos atletas que integram o 
Programa de Alto Rendimento, 
composto por militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáuti-
ca. De acordo com Aldo Rebelo, 

“eles elevaram o nome do Brasil, 
do esporte e das Forças Armadas. 
Cada medalha representou esfor-
ço, disciplina e renúncia”, disse.
 Rebelo comprometeu-se 
a apoiar, mais ainda, o Programa 
Atletas de Alto Rendimento, junto 
ao Ministério do Esporte. O titular 
da pasta do Esporte, George Hilton, 
participou da cerimônia no Palácio 
do Planalto. Também comparece-
ram ao evento o Secretário-Geral 
da Defesa, General Joaquim Sil-
va e Luna; e os Comandantes do 
Exército, General Eduardo Dias 
Villas Bôas, e da Aeronáutica, Bri-
gadeiro Nivaldo Luiz Rossato.
 Para o Diretor do Departa-
mento de Desporto Militar, Briga-
deiro Carlos Augusto Amaral Oli-
veira, o fato de a Presidenta Dilma ter 
aberto um momento em sua agenda 
para receber os atletas demonstra a 
importância que o tema esporte tem 
para o País. “Nós nos sentimos hon-
rados com isso e lisonjeados”, disse.

 Atleta paraolímpico
 Representando os quatro pa-
ratletas que estiveram na Coreia, o 
policial militar do estado de São Pau-
lo, André Luís da Rocha Antunes, 

que conquistou medalha de prata 
no atletismo, participou da cerimô-
nia em Brasília com muita emoção.
 “Fiquei muito contente com 
o convite de representar o País nos 
6º Jogos Mundiais Militares. Foi um 
campeonato, pela primeira vez com 
os paratletas, muito bom. Esse reco-
nhecimento está sendo fantástico e 
é importante para continuar com os 
investimentos no esporte brasileiro.”
Sobre as Paraolimpíadas do Rio, 
afirmou que suas expectativas são 
“as melhores possíveis”. “Já tenho 
índice, mas dependemos da prova de 
acordo com a categoria. Valeu muito 
a experiência. Foi mais um teste para 
treinar forte para 2016”, completou.

 Almoço
 Após o evento no Palácio 
do Planalto, os atletas participa-
ram de almoço no Ministério da 
Defesa. Na ocasião, o ministro 
do Esporte ressaltou a coopera-
ção com a Defesa no Programa 
de Alto Rendimento e enalteceu a 
conquista do Brasil nos 6º Jogos.
 “Tive a oportunidade de 
acompanhar em Toronto o resultado 
desses atletas e o desempenho nos 
Jogos Mundiais Militares não me 
surpreendeu. Não tenho dúvidas do 
sucesso que serão as Olimpíadas. 
De todas as parcerias, sem dúvida, 
a do Ministério do Esporte com as 
Forças Armadas tem sido uma das 
mais bem sucedidas”, confirmou.

 Medalhistas
 A Sargento da Marinha 
Aline Torres Sena, ouro no re-
vezamento do atletismo, ressal-

tou a felicidade em receber os 
cumprimentos da Presidenta.
“Eu não esperava nem participar, 
ainda mais depois que tive minha 
segunda filha e achava que ia pa-
rar de fazer atletismo. Consegui 
o resultado em cima da hora. É 
muito gratificante ser reconheci-
da pelo nosso esforço e receber 
os parabéns pela nossa vitória.”
 A Sargento do Exército Ro-
sangela Cristina Oliveira Santos, 
também da modalidade de atletis-
mo, contou que a sua participação 
nos Jogos foi “melhor até do que 
imaginava”. Ela ganhou duas me-
dalhas de ouro e uma de bronze.
 De acordo com a atleta, 
a competição foi forte em 
consequência da presença de 
equipes da China, Ucrânia, Rússia 
e Coreia. “Foi incrível. Vou me 
preparar para as Olimpíadas e espero 
ganhar medalhas aqui na Rio 2016.”
 Quem ainda esteve no al-
moço foi o Sargento da Força Aérea 
Brasileira (FAB), Magno do Prado 
Nazareth, ouro no ciclismo. O me-
dalhista narrou qual foi a sensação 
de participar do campeonato mun-
dial. “É uma experiência ímpar na 
minha vida e espero seguir tanto na 
carreira militar quanto no civil tam-
bém. Sigo trabalhando para fazer 
parte da seleção brasileira de ciclis-
mo de estrada e contrarrelógio que 
são minha especialidade”, contou.

Veja as principais 
notícias sobre o 

Ministério da Defesa 
e os Comandos 

da Marinha, Exército 
e Aeronáutica 

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Aldo recebe governadores 
de Pernambuco e Alagoas

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, recebeu no dia 22 de outubro 
os governadores de Pernambuco, Pau-
lo Câmara (PSB), e de Alagoas, Renan 
Filho (PMDB). Os encontros acontece-
ram em Brasília (DF). Foram tratados 
assuntos pertinentes a esses estados, 

junto à defesa. Primeiramente, Aldo 
reuniu-se com o governador de Per-
nambuco. A audiência foi acompanhada 
pelo senador Humberto Costa (PT-PE) 
e pela deputada federal Luciana Santos 
(PCdoB-PE). Em seguida, o ministro 
conversou com o governador de Alagoas.
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Também em seu gabinete, o ministro Aldo recebeu o senador Davi Alcolumbre 

Encerrando a agenda da manhã desta quinta-feira, Aldo Rebelo teve audiência 
com o deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP)

(MD ASCOM/ FM)

Aldo se reúne com Ministro da Defesa da Suécia 
e participa de encontro com empresários

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, se reuniu, no dia 18 de ou-
tubro, com o seu homólogo sue-
co, Peter Hultqvist, em Estocolmo, 
como parte da agenda oficial da Pre-
sidenta Dilma Rousseff à Suécia e à 
Finlândia, que ocorreu até a terça-
-feira (20). “A reunião amplia os 
horizontes de cooperação para além 
do que já existe na área da defesa”, 
afirmou Rebelo, após o encontro.
 O ministro destaca as am-
plas possibilidades de cooperação 
entre os dois países abertas depois 
que o governo brasileiro decidiu 
fechar acordo para a compra dos 
caças Gripen NG da empresa sueca 
Saab. Segundo ele, o projeto FX-2 
envolve transferência de tecnolo-
gia, política industrial, formação de 
mão-de-obra especializada, desen-
volvimento de ciência e pesquisa.
 A reunião entre os dois mi-
nistros da Defesa têm o objetivo de 
intensificar a cooperação Brasil-
-Suécia, por meio de projetos em 
novas áreas, como a cooperação 
industrial, a troca de experiências 
em operações de paz e o desenvol-
vimento de software voltado aos 
projetos SISFRON e SISGAAZ.

 No primeiro dia da visita ofi-
cial à Suécia, o ministro Aldo Rebe-
lo acompanhou a Presidenta Dilma 
Rousseff e sua comitiva no encon-
tro com o Rei Carlos XVI Gustavo 
e a Rainha Sílvia, no Palácio Real. 
Também participou de reunião com 
empresários brasileiros que possuem 
negócios na Suécia. O objetivo do 
encontro empresarial é discutir pos-
sibilidades de maior interação entre 
os negócios suecos e brasileiros.
 Na segunda-feira (19), o mi-
nistro visitou, junto à Dilma Rousse-
ff, a empresa Saab. Rebelo se reuniu 
com o presidente do Conselho de 
Administração da empresa, Peter 
Vallenberg, e com o CEO Hakan 
Bushke. Também encontrou 46 en-
genheiros brasileiros, sendo 44 da 
Embraer e 2 da AEL Sistemas. Es-
ses profissionais são os precursores 
do processo de transferência de tec-
nologia do Gripen para o Brasil. No 
total, mais de 200 engenheiros serão 
enviados à Suécia com esse objetivo.
 Na terça-feira (20), Aldo 
Rebelo viajou com a comitiva pre-
sidencial para Finlândia. Na capital, 
Rebelo se reuniu com o Ministro 
da Defesa finlandês, Jussi Niinistö.
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Governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), senador Humberto Costa (PT-PE)
 e a deputada federal Luciana Santos (PCdoB-PE) participaram de encontro com 

ministro da Defesa, Aldo Rebelo
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Aldo Rebelo e a comitiva presidencial conhecem 
a produção do caça Gripen

Ministro Aldo debate cooperação em defesa 
com a Finlândia

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, visitou no dia 19 de 
outubro, junto à Presidenta Dilma 
Rousseff e sua comitiva, a em-
presa sueca Saab, que desenvol-
ve o projeto do caça Gripen NG.
 Na oportunidade, a comiti-
va presidencial conheceu as etapas 
de produção, a linha de montagem 
da aeronave e as demais instala-
ções da fábrica. Durante a visita, 
Rebelo encontrou-se com os 46 
engenheiros brasileiros, sendo 
44 da Embraer e 2 da AEL Sis-
temas. Esses profissionais são os 
precursores do processo de trans-
ferência de tecnologia do Gripen 
para o Brasil. No total, mais de 
200 engenheiros serão envia-
dos à Suécia com esse objetivo.
 Ainda nesta data, o minis-

 Em visita oficial da Presi-
denta Dilma Rousseff à Finlândia, 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebe-
lo, teve encontro, no dia 20 de ou-
tubro, com seu contraparte, Jussi 
Niinistö. Eles debateram sobre a 
ampliação da cooperação para o se-
tor de Defesa entre os dois países.
 Na reunião ministerial fo-
ram discutidos temas como o desen-
volvimento de áreas de pesquisa, 
apoio logístico, material e serviços 
de defesa; a partilha de conhecimen-
tos científicos e tecnológicos; e a 
colaboração para sistemas e equipa-
mentos, incluindo os de uso militar 
nacional e estrangeiro. O ministro 
finlandês virá ao Brasil, em breve.
 A primeira ida da Presiden-
ta Dilma à nação escandinava tem 
o objetivo de aprofundar o diálogo 
em setores prioritários como edu-
cação e ciência, tecnologia e ino-
vação. Também estão sendo trata-
dos temas da agenda internacional 

tro Rebelo viajou com a comitiva 
presidencial para Helsinque, ca-
pital da Finlândia, onde se reuniu 
com o Ministro da Defesa finlan-
dês, Jussi Niinistö, para tratar de 
acordos. O objetivo do encontro é 
intensificar as relações bilaterais 
para a promoção da cooperação 
na área da defesa, especialmen-
te nos setores de pesquisa e de-
senvolvimento, apoio logístico, 
material e serviços de defesa.
 Os dois ministros também 
discutiram o compartilhamento 
de conhecimentos e experiências 
nas áreas científica e tecnológi-
ca e a colaboração em assuntos 
relacionados a sistemas e equi-
pamentos no domínio da defesa, 
incluindo o uso de equipamento 
militar produzido nos dois países.

nas áreas de comércio e finanças, 
meio ambiente, mudança do cli-
ma e reforma das Nações Unidas.
 Ainda na terça-feira (20), 
Dilma foi recebida no Palácio Presi-
dencial da Finlândia pelo Presiden-
te, Sauli Niinistö. Ela participou de 
reunião com empresários e investi-
dores, na sede da entidade dedicada 
ao estímulo à exportação do país, a 
Finpro. Na ocasião, explicou que o 
governo praticou, nos últimos seis 
anos, uma política anticíclica, que 
foi responsável por garantir, durante 
este período de crise internacional, 
uma das menores taxas de desem-
prego em toda a história do Brasil.
 A visita acontece após passa-
gem da comitiva brasileira pela Su-
écia, onde a Presidenta e o Ministro 
da Defesa Aldo Rebelo, entre outras 
ações, visitaram a sede da empre-
sa SAAB, que está desenvolvendo 
os novos caças para a Força Aérea 
Brasileira (FAB), os Gripen NG.

Foto: R
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Indústria de Defesa é tema de encontro com ministro

Foto: Tereza Sobreira / M
D

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, recebeu em audi-

ência no dia 22 de outubro o pre-
sidente da Avibrás, Sami Hassuni.

 Durante o encontro, Hassuni 
apresentou os programas correntes 
de trabalho da empresa, assim como 
os planos futuros e de exportação. 
“Essa primeira visita foi uma opor-
tunidade para apresentar ao minis-
tro o potencial nacional das indús-
trias de defesa e a capacidade de 
geração de emprego de alto nível”, 
ressaltou o presidente da Avibrás, 
empresa de engenharia brasileira 
voltada para o setor aeroespacial.
 O ministro Aldo preten-
de realizar uma série de visitas 
às indústrias de defesa do Brasil 

e participar de reuniões rotinei-
ras com representantes do setor.
 Atualmente, o Ministério 
da Defesa tem registrado no Siste-
ma de Cadastramento de Produtos 
e Empresas de Defesa (Siscaped) 
334 empresas, das quais 63 são 
Empresas Estratégicas de Defe-
sa (EED) e 12 são Empresas de 
Defesa (ED). Também estão ca-
dastrados 2.394 produtos, sendo 
312 classificados como Produto 
Estratégico de Defesa (PED) e 30 
como Produto de Defesa (PRODE).

(MD ASCOM/ FM)
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ESG realiza painel 
sobre Constituição

 Os estagiários do Curso de 
Altos Estudos de Política e Estraté-
gia assistiram, no dia 30 de setembro 
de 2015, o painel sobre Constituição 
e Pós-Modernidade no auditório da 
Escola Superior de Guerra (ESG).
O painel teve início com a palestra 
do Professor Doutor Ives Gandra 
da Silva Martins, que falou sobre 
constitucionalismo moderno, as 
constituições de outros países e ex-
plicou os ''direitos fundamentais''.
Em seguida, o Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho do Distrito Fe-
deral, Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, proferiu a palestra ''O Siste-
ma Judiciário Brasileiro à Luz das 
Constituições'' e abordou a história 
do Poder Judiciário, o passado da 
Instituição, sua atuação no presen-
te e as perspectivas para o futuro.
 
 O Curso
 O CAEPE é um curso mi-
nistrado pela ESG no campus Rio 
de Janeiro, com a duração de qua-
renta e uma semanas, e tem por ob-
jetivo proporcionar conhecimentos 
para o exercício de funções de dire-
ção e assessoramento de alto nível 
na administração pública, em es-
pecial na área de Defesa Nacional.

(ESG ASCOM/ FM)
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Subsecretário de Defesa do Chile 
realiza palestra para CAD-SUL

 O Curso Superior de De-
fesa (CSD) da Escola Superior de 
Guerra (ESG), ano letivo de 2015, 
realizou a solenidade de encerra-
mento e diplomação em 01 de ou-
tubro de 2015. Participam do CSD 
os estagiários da ESG, alunos da 
Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (ECEME), da 
Escola de Comando e Estado-Maior 
da Aeronáutica (ECEMAR) e da 
Escola de Guerra Naval (EGN).
Depois do canto do hino nacional 
brasileiro, o Tenente-Brigadeiro do 
Ar Rafael Rodrigues Filho, acom-
panhado do Subcomandante da 
ESG, General de Divisão Eduardo 
Diniz, do Assistente da Aeronáuti-
ca na ESG, Brigadeiro Intendente 
Marco Antonio Diniz Chagas, do 
Diretor da EGN, Contra-Almirante 
Antonio Fernando Garcez Faria 
e, do Comandante da ECEMAR, 

Brigadeiro do Ar Aldo Matsuhiro 
Myaguti, deu inicio à cerimônia.
Em continuidade teve início a entre-
ga dos diplomas pelos integrantes 
da Mesa de Honra. Ao dirigir-se aos 
formandos, o Brigadeiro Rodrigues 
Filho falou da satisfação pela con-
clusão da terceira edição do CSD. 
Destacou que o Curso foi propos-
to pelo Ministério da Defesa (MD) 
a fim de atender a uma demanda 
prevista na Estratégia Nacional de 
Defesa, explicitada na Política de 
Ensino de Defesa, que estabele-
ce como objetivo a interação en-
tre cursos congêneres das Forças 
Armadas e da Escola Superior de 
Guerra, com ênfase nos cursos de 
Altos Estudos. Por fim, parabeni-
zou aos formandos e declarou seu 
entusiasmo em comprovar a evolu-
ção do Curso Superior de Defesa.

(ESG ASCOM/ FM)
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Saiba mais 
sobre a ESG 

em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
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FOLHA MILITAR Outubro 2015 11

Escola Superior de Guerra recebe a visita 
da ADESG Uberlândia/MG

 A Escola Superior de Guerra 
(ESG) recebeu, no dia 15 de outubro 
de 2015, representantes da Delega-
cia da Associação dos Diplomados 
da Escola Superior de Guerra da 
cidade de Uberlândia no Estado de 
Minas Gerais (ADESG Uberlândia/
MG). O grupo foi recepcionado pelo 
Subcomandante da ESG, General 
de Divisão Eduardo Diniz, e por in-
tegrantes do Centro de Atividades 
Externas e de Extensão (CAExt).
Na ocasião, a Delegada Regional 
Helena Maria Gomes, chefe da co-
mitiva, apresentou as atividades 
da representação de Uberlândia e 
o andamento da Turma do Curso 
de Estudos de Política Estratégica 
(CEPE). Em sua exposição, des-

tacou as atividades desenvolvidas 
pela associação, e concluiu profe-
rindo sobre as adaptações e a nova 
estrutura da ADESG Uberlândia.
Em continuidade ao evento, o Con-
tra-Almirante (RM1-FN) Nilton 
Moreira Salgado, Diretor do CAExt, 
fez uma breve explanação sobre a 
ESG. Por fim, o General Diniz agra-
deceu a presença dos convidados 
em nome do Comandante da ESG 
e, em seguida, o Contra-Almirante 
(RM1-FN) Nilton realizou a entre-
ga do diploma de agradecimento.
Finalizando a visita, o grupo co-
nheceu as instalações da Fortaleza 
de São João, onde o Campus ESG 
- Rio de Janeiro está localizado.

(ESG ASCOM/ FM)
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Escola Superior de Guerra Conjunta 
das Forças Armadas da Argentina na ESG

 Composta por 18 integran-
tes, a comitiva da Escola Superior 
de Guerra Conjunta das Forças Ar-
madas (ESGCFFAA) da Argentina, 
chefiada pelo General de Brigada 
Federico Sidders, visitou a Escola 
Superior de Guerra (ESG) no perí-
odo de 5 a 9 de outubro de 2015.
O grupo foi recebido pelo Diretor do 
Centro de Atividades Externas (CA-
EXT) da ESG, o Contra-Almirante 
(RM1-FN) Nilton Moreira Salgado, 
e, na ocasião, o Comandante da Es-
cola, Tenente Brigadeiro do Ar Ra-
fael Rodrigues Filho, e o Subcoman-
dante, General de Divisão Eduardo 
Diniz, deram as boas-vindas aos 
membros da ESGCFFAA e proce-
deram as respectivas apresentações.
Na abertura da atividade, o che-
fe da delegação Argentina, Gene-
ral Sidders, fez uma comunicação 
em nome dos integrantes da Es-
cola Superior de Guerra Conjunta 
das Forças Armadas daquele país 
e, em seguida, o diretor do Centro 
de Conhecimento Científico e Cul-

tural da ESG, General de Brigada 
Amauri Pereira Leite, proferiu uma 
palestra aos participantes do evento.
No segundo dia, cumprindo a pro-
gramação prevista, a comitiva co-
nheceu a Escola de Guerra Naval, 
a Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército e a Fortaleza de 
São João; e, no terceiro, em visita 
à Força de Submarino, quando foi 
recepcionada pelo Contra-Almi-
rante Oscar Moreira da Silva Fi-
lho, pôde ver o submarino Timbi-
ra e o Grupo de Mergulhadores de 
Combate da Marinha (GRUMEC).
Em 8 de outubro, o grupo este-
ve na Brigada de Infantaria Pára-
-quedista do Exército, e, logo após, 
no Centro Conjunto de Operações 
de Paz do Brasil (CCOPAB), sen-
do recebido pelo General de Bri-
gada Georges Felippe Abrahão. 
Para encerrar, no último dia, a de-
legação foi à Base Aérea de Santa 
Cruz e, na oportunidade, assistiu 
a uma palestra e apreciou a ex-
posição estática de aeronaves.

(ESG ASCOM/ FM)
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(MD ASCOM/ FM)

Aeronáutica comemora Dia do Aviador 
e da Força Aérea Brasileira

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, presidiu, no dia 23 
de outubro, na Base Aérea de Bra-
sília, as comemorações do Dia do 
Aviador e da Força Aérea Brasi-
leira (FAB). A data de 23 de ou-
tubro é uma homenagem ao pri-
meiro voo realizado por Alberto 
Santos Dumont – patrono da Força.
 O ministro destacou que “é 
uma honra, alegria e responsabi-
lidade participar da cerimônia do 
Dia do Aviador”. Ele disse, tam-
bém, em coletiva à imprensa, que 
tem consciência do que as Forças 
Armadas representam para o Bra-
sil e especialmente a Força Aérea.
 Na solenidade, foram en-
tregues medalhas da Ordem do 
Mérito Aeronáutico, concedidas a 
militares da FAB, a oficiais e pra-
ças da Marinha e do Exército e a 
civis que se destacaram a serviço 
da Nação. Ao todo, receberam a co-
menda 377 personalidades civis e 
militares em diversas partes do Bra-
sil e mais 60 no exterior. Somen-
te no DF, foram 160 agraciados.
 O ministro condecorou os 
estandartes de cinco instituições 
com a insígnia da Ordem do Mé-
rito Aeronáutico: Secretaria Geral 
da Marinha, Instituto Histórico-
-Cultural da Aeronáutica, Parque 
de Material Aeronáutico do Ga-
leão, Quinto Grupo de Artilharia 
de Campanha Autopropulsado do 
Comando do Exército e Centro de 
Lançamento da Barreira do Inferno.

 Mensagens
 A Presidenta Dilma Rous-
seff, em mensagem encaminhada 

à Força Aérea, afirmou que as ati-
vidades aeronáuticas são impor-
tantes “na integração e no desen-
volvimento de uma Nação como a 
nossa de dimensões continentais”. 
E completou: “O Governo Federal 
tem investido no reaparelhamen-
to da Força Aérea, na adequação 
da infraestrutura aeroportuária e 
no estimulo à aviação regional.”
 O Comandante da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, destacou em sua mensa-
gem, a  nobreza de Santos Dumont, 
“figura representada por homens e 
mulheres que alçam voo sob a égi-
de da perícia e da responsabilidade, 
engajados na constante vigilância 
e defesa dos valores mais puros”.
 E completou lembrando-se 
dos projetos estratégicos de sua For-
ça, que estão em andamento. “O su-
cesso do KC-390, a maior aeronave 
projetada e produzida no Brasil, tra-
rá consigo a versatilidade e a rapi-
dez necessárias para o cumprimen-
to de uma vasta gama de missões 
de extrema importância”, falou.
 Sobre a aquisição dos ca-
ças Gripen NG, o brigadeiro disse 
que eles vão proporcionar “a im-
plantação de novos conceitos ope-
racionais e organizacionais, que 
certamente conduzirão à uma Força 
Aérea mais eficiente e moderna”.
 Estiveram presentes na so-
lenidade o Comandante da Mari-
nha, Almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira; o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, General José Carlos De Nardi; 
entre autoridades civis e militares. 

Foto: Tereza Sobreira / M
D

(MD ASCOM/ FM)

Ministro enaltece a ousadia de Santos Dumont 
e da indústria aeronáutica brasileira

 Na Fazenda Cabangu, no 
município de Santos Dumont (MG), 
onde nasceu o aviador, o Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, recebeu, 
no dia 29 de outubro, do governa-
dor de Minas Gerais, Fernando Pi-
mentel, a Medalha Santos Dumont 
no grau Grande Colar. A solenidade 
foi realizada durante as festividades 
da Semana da Asa, que comemo-
ra o primeiro voo do mais pesado 
do que o ar, em outubro de 1906.
 "O primeiro voo tripula-
do de um equipamento mais pesa-
do do que o ar foi uma revolução 
científica e tecnológica que trans-
formou a vida da humanidade", 
disse o ministro, em seu discurso. 
"Santos Dumont já sabia que esse 
feito democratizaria a aproximação 
e a convivência entre as pessoas, 
mudando as relações humanas de 
uma forma absolutamente nova".
A Medalha Santos Dumont foi cria-
da pela Lei 1.493, de 16 de outubro 
de 1956. Tem o objetivo de home-
nagear o reconhecimento do mérito 
cívico de pessoas e entidades que 
contribuem para o desenvolvimen-
to da aviação do País. A medalha 
compreende os graus Grande Co-
lar, Ouro, Prata e Bronze. Até hoje, 
o mais alto grau, o Grande Colar, 
foi concedido em três ocasiões: em 
1996, ao então presidente Fernan-
do Henrique Cardoso; em 1999, ao 
presidente de Cuba, Fidel Castro; e 
ao presidente do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento, Enrique 
Iglesias, no ano de 2006. Na soleni-
dade 120 pessoas foram agraciadas.
 Durante seu discurso, o mi-
nistro exaltou a personalidade de 

Santos Dumont, que segundo ele, 
com sua ambição, ousadia, persistên-
cia e disciplina, inspirou outros bra-
sileiros, como o Brigadeiro Casimi-
ro Montenegro. "Brasileiros que nos 
legaram uma moderna indústria ae-
ronáutica, como o Brigadeiro Mon-
tenegro, que buscou a tecnologia do 
Instituto de Massachussets para criar 
o Instituto de Tecnologia Aeronáuti-
ca, que deu origem ao Departamento 
de Ciência e Tecnologia da Aeronáu-
tica, e, por conseguinte, à Embraer".
 O ministro ressaltou a posi-
ção da Embraer no mercado como 
grande empresa de alta tecnologia 
e única com superávit na balança 
comercial. "Essa ousadia não teria 
sido possível sem os feitos de Santos 
Dumont, sem os sonhos de Casimi-
ro, sem o ITA e o DCTA", afirmou. 
A Embraer, segundo ele, mostra 
que o País pode ser bem sucedi-
do na indústria de alta tecnologia.
 Rebelo citou o desenvolvi-
mento do KC-390, "um moderno e 
competitivo avião de transporte que 
vai colocar o Brasil em patamar de 
igualdade com os grandes fabrican-
tes de avião de transporte no mun-
do". Também mencionou a relevân-
cia do acordo com a Suécia para o 
desenvolvimento dos caças Gripen, 
que serão 80% fabricados no Brasil.
 O governador de Minas Ge-
rais, em seu discurso, também elevou 
a figura de Santos Dumont. "Ele é a 
expressão de nossa inventividade e 
do poder de superação de nossos obs-
táculos", afirmou. A solenidade foi 
acompanhada por cerca de 400 pes-
soas entre agraciados, seus familia-
res e autoridades nacionais e locais.
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 Em comemoração ao Dia do 
Aviador e da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), o Comando da Aeronáu-
tica realizou, no dia 23 de outubro, 
a entrega da Medalha da Ordem 
do Mérito Aeronáutico (OMA). A 
maior comenda concedida pela For-
ça Aérea Brasileira a militares e ci-
vis em reconhecimento a serviços 
prestados à Aeronáutica e ao país. 
O evento, presidido pelo Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, aconteceu 
na Base Aérea de Brasília (BABR) 
e homenageou 160 agraciados.
 A solenidade de entrega da 
medalha contou com a guarda de 
honra composta pela tropa formada 
por cadetes da Academia da Força 
Aérea (AFA) e a Banda de Músi-
ca da Base Aérea de Brasília. Além 
do Ministro da Defesa, Aldo Rebe-
lo, o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, e autoridades dos três 
poderes compareceram ao evento.
 Aldo Rebelo, que partici-
pou pela primeira vez da cerimô-
nia, ressaltou a importância de co-
memorar um dia tão importante, o 
dia 23 de outubro. “Esse dia deriva 
de um grande brasileiro, Alberto 
Santos-Dumont, que cobriu nosso 
país de glórias ao ser responsável 
pelo voo que, em poucos segundos, 
consagrou os céus de Paris. Parti-
cipo como Ministro da Defesa des-
sa cerimônia e esse é o momento 
de reconhecer e homenagear essa 
história e essa trajetória”, afirmou.
 O Comandante da Aeronáuti-
ca, Tenente-Brigadeiro do Ar Nival-
do Luiz Rossato, destacou na Ordem 
do Dia o exemplo e a persistência de 
Alberto Santos Dumont. “Neste dia 
tão especial, sinto-me honrado por 
ter a oportunidade de homenagear 
o Pai da Aviação e Patrono da Ae-
ronáutica Brasileira, Alberto Santos-
-Dumont. Hoje, comemoramos 109 
anos do voo do mais pesado que o 
ar. Santos-Dumont concedeu-nos, 
com pura generosidade, a conquis-
ta da terceira dimensão. Ao afirmar 
que - “A atmosfera é o nosso ocea-
no” – profetizou o desenvolvimento 
da aviação, que logo se descortinaria 
com o surgimento dos primeiros voos 
intercontinentais, e em décadas pos-
teriores, com a conquista do espaço”.

 Entre os agraciados com a 
OMA estavam Ministros de Esta-
do, do Supremo Tribunal Federal, 
políticos, militares, empresários, 
advogados e jornalistas. O Tenente-
-Brigadeiro do Ar Raul Botelho, 
Comandante do Comando-Geral do 
Pessoal (COMGEP) e Diretor-Geral 
do Departamento de Ensino da Ae-
ronáutica (DEPENS), foi um dos 
agraciados e sente-se honrado em 
receber uma comenda tão importan-
te em 42 anos de serviço prestados à 
Aeronáutica. “Tenho muito orgulho 
em receber mais uma homenagem 
da FAB. Estou de pé, mas meu co-
ração está de joelhos agradecendo 
por essa tão importante comenda”. 
 Antes da entrega da OMA, 
Exército e Marinha realizaram 
uma cerimônia de saudação à For-
ça Aérea Brasileira em homena-
gem ao Dia do Aviador no salão 
nobre da Base Aérea de Brasília.

 Data comemorativa
 O dia 23 de outubro foi insti-
tuído como o Dia do Aviador e o Dia 
da Força Aérea Brasileira por ser 
a data em que o brasileiro Alberto 
Santos-Dumont realizou o primeiro 
voo com o avião mais pesado que o 
ar, o 14 Bis. O fato histórico ocorreu 
no Campo de Bagatelle, em Paris, 
em 23 de outubro de 1906, quando 
o brasileiro percorreu 60 metros em 
7 segundos, voando a uma altura 
de 2 metros de solo, perante mais 
de mil espectadores e da Comissão 
Oficial do Aeroclube da França.

(CECOMSAER/ FM)

Comando da Aeronáutica homenageia 
160 agraciados no Dia do Aviador e da FAB

(CECOMSAER/ FM)
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Assembleia Legislativa de São Paulo 
faz homenagem a FAB

 A Assembleia Legislativa 
de São Paulo (ALESP) promoveu 
sessão solene para homenagear a 
Força Aérea Brasileira, no dia 19 
de outubro. O troféu foi entregue ao 
Comandante do Quarto Comando 
Aéreo Regional (IV COMAR), Ma-
jor-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz 
Damasceno, pelo deputado estadual 
Alvaro Batista Camilo. A homena-
gem destaca a importância da insti-
tuição para o País, que preserva as 
tradições e os valores da história.
 A solenidade também con-
tou com participação de aproxi-
madamente 200 militares da Ae-
ronáutica e 40 crianças da Escola 
Estadual Santos-Dumont, dentre 
outros representantes de institui-
ções civis e militares. Também es-
tiveram presentes o ex-ministro do 
Superior Tribunal Militar Flávio 
Bierrenbach, e o Comandante Geral 

da Políci  a Militar do Estado de São 
Paulo, Coronel Ricardo Gambaroni. 
 Em sua apresentação, o 
Comandante do IV COMAR des-
tacou as atividades realizada pela 
Força Aérea Brasileira, responsá-
vel pelo controle do espaço aéreo  
brasileiro e em águas internacio-
nais sob responsabilidade do Bra-
sil - o que soma uma dimensão de 
de 22 milhões de quilômetros qua-
drados; e a reativação da Base Aé-
rea de Santos realizada em 2015.
 O oficial-general também 
ressaltou a importância do projeto de 
construção do Museu Aeronáutico 
em São Paulo, no Campo de Marte, 
localizado na zona norte da cidade.
 "Entre as metrópoles do 
mundo, São Paulo é a única que não 
possui um museu voltado para a 
aviação", citou o Major-Brigadeiro 
Damasceno.
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CLBI completa 50 anos com a marca 
de três mil lançamentos de engenhos espaciais

 O Centro de Lançamento da 
Barreira do Inferno (CLBI), respon-
sável, junto com o Centro de Lan-
çamento de Alcântara (CLA), pelo 
lançamento e rastreio de engenhos es-
paciais no Brasil, completou 50 anos 
no dia 12 de outubro.  Nesse período, 
a unidade, localizada em Parnami-
rim (RN), serviu como base de onde 
foram lançados aproximadamente 3 
mil foguetes e rastreados mais de du-
zentos veículos espaciais lançados a 
partir da Guiana Francesa, entre eles 
os foguetes Ariane, Soyuz e Vega.
 Para marcar o jubileu de 
ouro, o CLBI recebeu, no dia 23 de 
outubro, a medalha Ordem do Mé-
rito Aeronáutico (OMA), comenda 
concedida a pessoas e instituições 
que prestam serviços relevantes à 
sociedade brasileira e à Aeronáutica.
Segundo o Diretor do Centro, Co-
ronel Maurício Lima de Alcântara, 
a unidade está remanejando sua es-
trutura para englobar atividades nas 
áreas acadêmicas voltadas ao co-
nhecimento do espaço e do clima. 
Por meio de uma parceria com a 
Universidade Federal do Rio Gran-
de do Norte (UFRN), o Centro tem 
sediado diversos eventos científicos 
nos últimos anos. O mais recente, VI 
Simpósio Internacional de Clima-
tologia, reuniu mais de cem partici-
pantes para debater as vulnerabilida-
des climáticas e suas consequências 
para o Brasil e o mundo. No último 
dia, os pesquisadores acompanha-
ram o lançamento de um Fogue-
te de Treinamento Básico (FTB).
 “O CLBI tem direcionado 
seus esforços e projetos não somen-
te aos lançamentos, mas a ações de 
comprometimento social e educa-

cional”, afirma o Coronel Alcântara.   
 Nesse sentido, até o final 
deste ano será inaugurado dentro das 
instalações do CLBI o Centro Voca-
cional Tecnológico (CVT), que obje-
tiva receber estudantes e despertá-los 
ao estudo de assuntos de interesses 
da área aeroespacial, além de capaci-
tar professores para que disseminem 
o conhecimento em sala de aula.
 “Queremos contribuir para 
que a sociedade local passe a ter ou-
tro olhar sobre as atividades espa-
ciais brasileiras e amplie sua visão 
sobre as necessidades que o País tem 
de dominar cada vez mais as tecno-
logias do setor”, analisa o Diretor.

 Comemorações - Para mar-
car o chamado Jubileu de Ouro da 
unidade, além da formatura militar, 
foram realizados diversos even-
tos para congregar o público inter-
no e a comunidade local. No início 
do mês (02/10), aproximadamente 
300 militares e civis participaram 
de uma corrida de 5Km na Rodo-
via do Sol, que dá acesso ao Centro. 
No dia 05, houve apresenta-
ção de coral no Centro de Cul-
tura Espacial e Informações 
Turística – CCEIT, seguida da en-
trega do título ‘Amigos da Barreira’.
 Dia 07, aconteceu uma mar-
cha de 8Km, onde foram ministra-
das instruções militares de resgate 
na selva e de sobrevivência em re-
giões semiáridas, a cargo da Com-
panhia de Infantaria Isolada. Já no 
dia seguinte, para encerrar as festi-
vidades, a Banda de Música da Base 
Aérea de Natal (BANT) realizou um 
concerto no teatro de Parnamirim.

(CECOMSAER/ FM)
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Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica 
comemora 43 anos

 A Secretaria de Economia e Fi-
nanças da Aeronáutica (SEFA) realizou 
uma cerimônia militar em celebração 
aos 43 anos da unidade. A organiza-
ção é responsável pelas atividades de 
execução orçamentária, de adminis-
tração financeira e de contabilidade 
relativas aos recursos de qualquer na-
tureza do Comando da Aeronáutica 
(COMAER). Durante a solenidade, 
foi realizado o lançamento da 8ª edi-
ção da revista “Seiva”, publicação da 
SEFA, que traz entre os destaques a 
contabilidade de custos e o novo pla-
no de contas aplicado ao setor público.
 Nos seus 43 anos de existên-
cia, a unidade sempre buscou a melho-
ria na gestão. Dentre as iniciativas da 
SEFA estão a capacitação dos militares 
que atuam em execuções contratuais 
da FAB, para aprimorar os processos 
de prestação de contas, transparência 
e responsabilização em relação aos 
contratos; e a utilização de novas ferra-
mentas digitais para melhor gestão de 
processos e recursos, como o sistema 
A5-WEB, para atender às solicitações 
de descentralização e alteração dos cré-
ditos dos órgãos de direção-geral e se-
torial. O recurso trouxe mais agilidade 
e transparência, já que as solicitações 
e alterações orçamentárias passaram 
a ser realizadas online e com retorno 
de atendimento automático às uni-
dades do Comando da Aeronáutica.
 “A visão de futuro, descrita em 
nossa política, determina que a SEFA 
deve buscar a excelência, bem como 
ser percebida como líder de qualidade 
nos processos e nas atividades de eco-
nomia e finanças no âmbito do governo 
federal”, disse o Secretário de Econo-
mia de Finanças da Aeronáutica, Te-
nente-Brigadeiro do Ar Antonio Fran-
ciscangelis Neto, durante seu discurso.
 O oficial-general destaca ain-
da o reconhecimento do trabalho da 

unidade. “Podemos citar o Tribunal 
de Contas da União, ao mencionar 
em seus relatórios o fato de o CO-
MAER não apresentar restrições na 
conformidade contábil desde 2011, 
além de outras menções, ao nível de 
“referência”, em diversos seminários 
e congressos promovidos por órgãos 
afetos do governo federal”, afirmou.  
 A SEFA também incentiva as 
unidades militares a melhorar a gestão 
dos recursos da FAB. Em 2015, a Se-
cretaria de Economia e Finanças con-
cedeu ao Instituto de Controle do Espa-
ço Aéreo (ICEA) o Prêmio "Destaque 
Execução Contábil do Comando da Ae-
ronáutica". O órgão, responsável pelo 
treinamento de profissionais que traba-
lham com a prestação do serviço tráfe-
go aéreo, alcançou 99,76% de média 
no grau de performance contábil entre 
julho de 2014 e junho de 2015. A medi-
ção é realizada por meio das conformi-
dades de procedimentos realizados no 
Sistema Integrado de Administração Fi-
nanceira do Governo Federal (SIAFI).
 Durante a solenidade, foram en-
tregues as medalhas de 20 e 30 anos de 
serviço e os diplomas de graduado-pa-
drão ao Sargento Nilton Magno Pereira 
Soares, de servidor padrão ao senhor 
Fábio José de Oliveira e praça padrão 
ao Cabo Marcelo Rodrigues do Carmo.
 O título de membro honorário, 
que homenageia cidadãos que prestam 
relevantes serviços às organizações do 
Comando da Aeronáutica, foi entregue 
ao professor universitário, doutor Jor-
ge Ulisses Jacoby Fernandes; ao ad-
vogado, professor e diretor do Instituto 
Protege, Murilo Queiroz Melo Jacoby 
Fernandes; e ao gerente de informações 
contábeis-fiscais da Coordenação Geral 
de Contabilidade e Custos da União, da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), 
Tiago Maranhão Barreto Pereira.

(CECOMSAER/ FM)
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Tenente-Brigadeiro Rossato recebe 
Medalha Tiradentes no Rio de Janeiro

 A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), 
em sessão comemorativa ao Dia do 
Ex-aluno da Escola Preparatória de 
Cadetes do Ar (EPCAR), concedeu 
a Medalha Tiradentes ao Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. 
A honraria é a mais alta condecora-
ção da ALERJ e tem o objetivo de 
recordar os tempos de escola, além 
de homenagear o Dia do Aviador e 
da Força Aérea Brasileira, celebra-
dos em 23 de outubro. O evento 
foi realizado no dia 05 de outubro.
 Em seu discurso, o Deputa-
do Estadual Samuel Malafaia, cria-
dor do dia do ex-aluno da EPCAR, 
destacou qualidades e atitudes de 
excelência dos agraciados da noite 
e falou das principais responsabili-
dade da FAB. “A Força Aérea Bra-
sileira é responsável por defender o 
nosso País através dos ares, realizan-
do a fiscalização do território e de 
suas fronteiras, o patrulhamento de 
aviões desconhecidos que adentram 
o nosso espaço aéreo, o gerencia-
mento da aviação civil, a fiscaliza-
ção do correio aéreo nacional e da 
infraestrutura dos nossos aeroportos, 
além do sistema de vigilância e con-
trole aéreo”, ressaltou o deputado.
 O Tenente-Brigadeiro Ros-
sato recebeu a medalha ao som do 
Hino da Aviação de Caça, que foi 
executado pela Banda Sinfônica 
da Base Aérea do Galeão (BAGL). 
“Ser agraciado com a condecoração 
máxima desta casa, me faz sentir 
permeado por sentimentos de ou-

trora, como a honra, o júbilo e or-
gulho semelhantes àqueles vividos 
em meus primeiros dias junto às fi-
leiras de nossa querida Força Aérea 
Brasileira”, afirmou o Comandante.  
 Durante o discurso, o Co-
mandante relembrou momentos 
vividos em seus anos de estudo na 
EPCAR, o sentimento de saudade, 
honra e orgulho de ter feito parte 
da EPCAR. “Não quantidade, mas 
sim qualidade. Esse é o lema que 
há 66 anos inspira a nobre missão 
dessa organização do Comando da 
Aeronáutica. Destinada a conduzir 
a preparação dos futuros cadetes, 
rapidamente transformou-se em um 
estabelecimento dotado dos mais 
modernos projetos educacionais, o 
que lhe assegurou o pronto reconhe-
cimento de cunho Nacional”, afir-
mou o Tenente-Brigadeiro Rossato, 
que estudou na EPCAR em 1969.
 O Plenário Barbosa Lima 
Sobrinho, no Rio de Janeiro, rece-
beu aproximadamente 180 mili-
tares da FAB. A ALERJ agraciou 
também o Comandante do Tercei-
ro Comando Aéreo Regional (III 
COMAR), Major-Brigadeiro do Ar 
José Euclides da Silva Gonçalves, 
com a Moção de Congratulações 
e Aplausos. O Diretor do Hospital 
Central da Aeronáutica (HCA), Bri-
gadeiro Médico Armando Celente 
Soares, e o Comandante da Base 
Aérea de Santa Cruz (BASC), Co-
ronel Luiz Claudio Macedo San-
tos, receberam o Título Benemé-
rito do Estado do Rio de Janeiro.

(CECOMSAER/ FM)
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Militar da FAB completa 50 anos 
de serviços prestados ao GABAER

 Em cerimônia militar, o Ca-
pitão Especialista em Serviços Ad-
ministrativos Arnaldo Jorge foi ho-
menageado pelo trabalho prestado 
à Força Aérea Brasileira (FAB). O 
oficial completou 50 anos de serviço 
dedicado ao Gabinete do Coman-
dante da Aeronáutica (GABAER).
 O evento contou com a 
presença do Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, e do Chefe 
do GABAER, Major-Brigadeiro do 
Ar José Magno Resende de Araujo. 
 Desde o começo da car-
reira na FAB, Capitão Arnaldo 
acompanhou a gestão de todos os 
comandantes e ministros, com ex-
ceção de Salgado Filho. Como 
oficial do GABAER, o militar tra-
balhou diretamente com doze co-
mandantes. “Acho que contribui 
um pouco para a Força Aérea, senão 
não estaria aqui até hoje”, afirma.

 A história do militar
 Capitão Arnaldo entrou na 
Força Aérea Brasileira (FAB) como 
civil, em fevereiro de 1947, no Par-
que de Material Aeronáutico dos 
Afonsos (PAMA-AF), no Rio de Ja-
neiro (RJ). Como também estudava 
numa escola técnica, foi convocado 
a prestar serviços militares. Desta 
vez, de farda, como soldado na an-
tiga Diretoria de Pessoal (DPAer).
 Como cabo da unidade, o mi-
litar fez o curso de preparação para 
sargentos. Em seguida, foi aprovado 
para a Escola de Oficiais Especia-
listas da Aeronáutica (EOEAR), em 
1964. Após a formatura, agora como 
Aspirante Arnaldo, retornou à DPAer.
 Na gestão do Marechal-do-
-Ar Eduardo Gomes, Ministro da 
Aeronáutica, em 1965, o Tenente 
Arnaldo foi convidado para o GA-
BAER, onde permanece até hoje.

(CECOMSAER/ FM)
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ComemCh comemora o 73º Aniversário 
de Criação da Força Naval do Nordeste

 O Comando-em-Chefe da 
Esquadra (ComemCh) realizou, 
no dia 08 de outubro, na Praça da 
Bandeira da Base Naval do Rio de 
Janeiro (BNRJ), a cerimônia alusi-
va ao 73º Aniversário da Criação da 
Força Naval do Nordeste (FNNE).
 Durante o evento, foi re-
alizado um discurso pelo Contra-
-Almirante Paulo Lafayette Pin-

to, ressaltando a bravura dos 
militares que integraram a FNNE.
 Ao final da cerimônia, hou-
ve uma aposição floral junto ao bus-
to do Almirante Soares Dutra, Co-
mandante da FNNE, momento em 
que o Capelão realizou uma oração 
em memória aos ex-integrantes da 
FNNE relembrando que esses mili-
tares morreram defendendo o Brasil.
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Ministro da Defesa do Timor-Leste visita 
Comandante da Marinha do Brasil

          O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra..Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, recebeu, no 
dia 29 de outubro, a visita do Mi-
nistro da Defesa da República De-
mocrática do Timor-Leste (RDTL), 
Excelentíssimo Senhor Cirilo José 
Jacob Valadares Cristovão, e do Em-
baixador da RDTL no Brasil, Exce-
lentíssimo Senhor Gregório José 
da Conceição Ferreira de Sousa.
 O propósito da visita foi o 

estreitamento das relações entre 
a Marinha do Brasil (MB) e a re-
cém-criada Força Naval do Timor-
-Leste, na qualidade de ambos os 
países pertencerem à Comunidade 
de Países de Língua Portuguesa.
 Essas..relações..consis-
tem, principalmente, no apoio da 
MB na área de instrução e ades-
tramento aos militares da Mari-
nha de Guerra do Timor-Leste.
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Diretoria de Portos e Costas é homenageada pela Comunidade Marítima

 O Sindicato das Agências 
de Navegação Marítima e Ativida-
des Afins do Estado do Rio de Ja-
neiro (SINDARIO), representando 
a comunidade marítima e portu-
ária do Rio de Janeiro, organizou 
no dia 07 de outubro um evento 
de boas-vindas ao Vice-Almirante 
Wilson Pereira de Lima Filho, Di-
retor de Portos e Costas (DPC).
 Na ocasião, o DPC expres-
sou a sua satisfação em retornar à 
comunidade marítima do Rio de 
Janeiro e ressaltou a importância da 
harmonização, do diálogo e do en-
tendimento para que sejam vencidos 
os variados desafios que a comunida-

de marítima enfrenta no momento.
 O evento ocorreu no salão 
nobre da Associação Comercial 
do Rio de Janeiro e contou com a 
presença da presidente do SINDA-
RIO, Marianne Lachmann, do pre-
sidente da Federação Nacional das 
Agências de Navegação Marítima 
(FENAMAR), Waldemar Rocha 
Júnior, do presidente do Centro 
dos Capitães da Marinha Mercan-
te (CCMM), CLC Álvaro José de 
Almeida Junior, do Capitão dos 
Portos do Rio de Janeiro, CMG 
Alexandre Cursino de Oliveira, 
além de outras autoridades civis.
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Comandante da Marinha recebe Parlamentares
do Estado do Rio de Janeiro

 O Comandante da Marinha 
recebeu em seu Gabinete, em 29 de 
outubro, uma comitiva de Deputa-
dos Federais pertencentes à Ban-
cada do Estado do Rio de Janeiro. 
Compareceram o Deputado Hugo 
Leal (PROS/RJ), a Deputada So-
raya Santos (PMDB/RJ), o Depu-
tado Jair Bolsonaro (PP/RJ), o De-
putado Leonardo Picciani (PMDB/
RJ), o Deputado Otávio Leite e o 
Deputado Felipe Bornier (PSD/RJ).
 A reunião serviu para des-
tacar a presença da Marinha do Bra-
sil no Rio de Janeiro e apresentar os 
principais projetos que envolvem o 
estado. Estiveram ainda presentes 

o Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha, o Chefe do 
Gabinete do Comandante da Mari-
nha, o Diretor de Coordenação do 
Orçamento da Marinha, o Secretário 
da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar e o Diretor do 
Centro de Inteligência da Marinha.
 O evento foi considerado uma 
oportunidade para o estreitamento das 
relações institucionais com represen-
tantes do Congresso Nacional e para 
reforçar a parceria com a Bancada, 
além de apresentar as demandas or-
çamentárias da Força para os proje-
tos em desenvolvimento no Estado.
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Comandante da Marinha fala ao ministro Aldo 
sobre principais projetos e desafios da Força

 Os principais projetos e de-
safios da Marinha do Brasil foram 
apresentados no dia 22 de outubro
ao ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
pelo Comandante da Força, Almiran-
te Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
 Durante visita ao Alto Co-
mando da Força Marítima, em Bra-
sília, o ministro pôde conhecer a 
atual situação da Marinha, sua mis-
são, meios e atividades operativas, 
situação orçamentária, além de re-
ceber informações sobre os atuais 
estágios do Programa Antártico Bra-
sileiro e dos Projetos Estratégicos.
 O Almirante Leal Fer-
reira destacou também a impor-
tância da atuação da Marinha na 
Missão das Nações Unidas para a 
Estabilização do Haiti (MINUS-
TAH) e também na Força Interi-
na das Nações Unidas no Líbano 
(UNIFIL), que atualmente tem um 
brasileiro à sua frente, o Contra-
-Almirante, Flavio Macedo Brasil.
 “Nossa atuação nessas mis-
sões nos dá uma excelente experi-
ência operacional”, disse o Coman-
dante da Marinha, lembrando do 
bem sucedido resgate de mais de 
200 imigrantes realizado mês pas-
sado pela corveta Barroso (V-34), 
que se dirigia rumo a Beirute, no 
Líbano, quando recebeu o pedido 
de ajuda. “Nossa tripulação muito 

bem preparada conseguiu realizar 
o resgate de forma exemplar, inclu-
sive de crianças pequenas e idosos 
que estavam a bordo”, ressaltou.
 Ao falar sobre os Projetos 
Estratégicos, Leal Ferreira alertou 
o ministro quanto a necessidade 
de recursos mínimos para evitar 
riscos de atrasos. O ministro reco-
nheceu as dificuldades orçamen-
tárias e se comprometeu a buscar 
maneiras regulares de assegurar 
recursos para as Forças Armadas.
“Tenho consciência dos nossos de-
safios e também das nossas limi-
tações conjunturais, por isso, me 
comprometo a fazer um esforço 
para diminuir os danos e negociar 
soluções de caráter permanente 
para contornarmos essas dificul-
dades”, disse o ministro. “Precisa-
mos buscar soluções orçamentárias 
que já são aplicadas em outras áre-
as para a de Defesa. Contem com 
meu empenho, onde eu puder, vou 
dedicar meu tempo e minha ener-
gia nisso”, completou o ministro.
 Além do ministro e do co-
mandante, participaram do encon-
tro o secretário-geral do Minis-
tério da Defesa, Joaquim Silva e 
Luna, o chefe de Operações Con-
juntas da Defesa, Almirante Ade-
mir Sobrinho, além de oficiais 
do Alto Comando da Marinha.

Foto: G
ilberto Alves / M
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Jornalista e Juiz Federal recebem
Comenda da Ordem do Mérito Naval

 O Comando do 1º Distrito 
Naval (Com1ºDN) condecorou, no 
dia 08 de outubro com a Ordem do 
Mérito Naval, a jornalista e apre-
sentadora da Rede Globo, Fáti-
ma Bernardes e o juiz titular da 1ª 
Vara Federal de Duque de Caxias 

(RJ), Osair Victor de Oliveira Ju-
nior, em reconhecimento aos traba-
lhos prestados à Marinha do Brasil.
 A cerimônia aconteceu 
no Salão Histórico do Com1ºDN 
e foi presidida pelo Vice-Al-
mirante Luiz Henrique Caroli.
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Dia dos Inativos é comemorado com cerimônia 
no Rio de Janeiro

 Criado em 2010, o Dia dos 
Inativos é uma forma de valorizar 
e reconhecer aqueles que, ao longo 
de suas vidas, contribuíram para 
a construção e fortalecimento da 
imagem institucional da Marinha 
do Brasil (MB) perante a sociedade.
Este ano, a cerimônia em cele-
bração ao Dia dos Inativos da 
Marinha foi realizada, no dia 08 
de outubro, na Casa do Mari-
nheiro (RJ), e foi presidida pelo 
Diretor-Geral do Pessoal da Ma-
rinha (DGPM), Almirante-de-
-Esquadra Ilques Barbosa Júnior.
 Durante o evento, repre-
sentantes militares e servidores 

civis inativos foram agraciados 
com o Distintivo Militar Ina-
tivo (DMI) e o Distintivo Ci-
vil Inativo (DCI) da Marinha.
 Além da cerimônia, diver-
sas Organizações Militares, como 
o Serviço de Assistência Social 
da Marinha (SASM), a Caixa de 
Construções de Casas para o Pes-
soal da Marinha (CCCPM), o Hos-
pital Naval Marcílio Dias (HNMD) 
e a Diretoria de Patrimônio Histó-
rico e Documentação da Marinha 
(DPHDM) apresentaram seus servi-
ços voltados para o público inativo.
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AVCFN recebe visita do Comandante da Marinha do Brasil
 A Associação de Vetera-
nos do Corpo de Fuzileiros Navais 
(AVCFN) recebeu, no dia 13 de 
outubro, pela primeira vez, em sua 
Sede Nacional, a visita do Coman-
dante da Marinha, Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, acompanhado pelo Co-
mandante-Geral do Corpo de Fuzi-
leiros Navais (CFN), Almirante-de-
-Esquadra (FN) Fernando Antonio.
 Durante o encontro, foi reno-
vado o Acordo de Cooperação Mú-
tua entre a Marinha e a AVCFN, com 
o objetivo de atuação conjunta, tan-

to em instalações da MB, como na 
condução das atividades da AVCFN 
de promoção de eventos de caráter 
social, esportivo, judiciário, cultu-
ral, educacional e de serviço social.
 O Comandante da Marinha 
visitou as instalações da Associação, 
assistiu à apresentação sobre a mis-
são, organização e atividades desen-
volvidas no local e, ao final, recebeu 
o Diploma de Associado Grande 
Benemérito, pelo apreço e distinção 
conferidos à AVCFN, e a estatueta 
que representa o Prêmio AVCFN de 
Liderança.
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Escola Naval inaugura Centro de Treinamento 
de Tiro Esportivo

 A Escola Naval (EN), no dia 
28 de setembro, inaugurou o Centro 
de Treinamento de Tiro Esportivo 
(CTTE-EN). Considerado um dos 
mais modernos, a nível mundial, o 
Centro de Treinamento possui cerca 
de 3.000 m², dispõe de três estandes, 
sendo um de 10 m, um de 25 m e 
outro de 50 m, com capacidade para 
acolher competições e treinamentos 
de tiro de carabina, pistola standard 
e pistola de ar, além de um moder-
no estande dotado de um Sistema 
de Tiro Assistido por Computador.
 Construído pela Marinha 
do Brasil e equipado com o apor-
te financeiro do Ministério do Es-
porte, em decorrência de parceria 
firmada com o Comitê Olímpico 
Brasileiro e o Comitê Organizador 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 
o Centro reúne todas as facilida-
des para a prática dessa tradicional 

modalidade olímpica em um pro-
jeto que foi apoiado por diversos 
órgãos atrelados ao esporte, como 
a Confederação Brasileira de Tiro 
Esportivo, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro, a Autoridade Pública 
Olímpica e o Departamento de Des-
porto Militar do Ministério da Defesa.
 Esteve presente no evento 
de inauguração, o Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, o 
ex-Comandante da Marinha, Al-
mirante-de-Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto, o Comandante de 
Operações Navais, Almirante-de-
-Esquadra Elis Treidler Öberg, o 
Diretor Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Ilques 
Barbosa Junior e do Diretor de En-
sino da Marinha, Vice-Almirante 
Renato Rodrigues de Aguiar Freire.
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Comando do 2º Distrito Naval realiza 
III Simpósio de Guerra de Minas em Salvador

Diretoria de Portos e Costas realiza evento 
em comemoração ao Dia Marítimo Mundial

 O Comando do 2º Distrito 
Naval (Com2ºDN) realizou, nos 
dias 20 e 21 de outubro, no Centro 
Militar de Convenções e Hospeda-
gem da Aeronáutica, em Salvador 
(CEMCOHA), o III Simpósio de 
Guerra de Minas. O evento reu-
niu especialistas civis e militares 
do Brasil e do exterior para apre-
sentar e trocar experiências em 
diversos temas relacionados à 
Guerra de Minas, que continua a 
influenciar o planejamento e con-
dução de operações navais, bem 
como a navegação de forma geral.
 Ao todo, foram proferidas 20 
palestras que contaram com debates 
e abordaram desde o histórico da 
guerra de minas, até novas doutrinas 
e equipamentos para o emprego de 
minas marítimas e das Contramedi-
das de Minagem (CMM) no futuro. 
No evento, as principais fabricantes 
mundiais de equipamentos de de-
fesa dividiram as atenções com as 
experiências brasileiras no desen-
volvimento de tecnologias aplica-
das às CMM, tanto no campo mili-
tar como na esfera acadêmica civil.
 O Comandante do 2º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Cláu-
dio Portugal de Viveiros realizou a 
abertura e proferiu a palestra inicial 
do III Simpósio de Guerra de Mi-
nas. Ao falar com a imprensa, des-
tacou que “a importância da Guerra 
de Minas para a sociedade se insere 
no contexto da proteção da 'Amazô-
nia Azul'. Para exercermos sobera-
nia sobre o nosso mar, precisamos 
estar prontos para nos defender”.
 O III Simpósio de Guerra 

 Como acontece tradicio-
nalmente, a Organização Maríti-
ma Internacional (IMO) celebra, 
na última semana de setembro, o 
Dia Marítimo Mundial. Em ní-
vel nacional, a comemoração é 
organizada pela Diretoria de Por-
tos e Costas (DPC), e ocorreu 
no dia 29 de setembro de 2015, 
no Centro de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA).
A cerimônia foi presidida pelo 
Chefe do Estado-Maior da Arma-
da, o Almirante-de-Esquadra Wil-
son Barbosa Guerra, e contou com 
a presença do Diretor-Geral de Na-
vegação, Almirante-de-Esquadra 
Paulo Cezar de Quadros Küster, de 
outros membros do Almirantado, de 
diversas autoridades e de persona-
lidades da Comunidade Marítima.
O tema do evento deste ano foi a 
"Formação e Treinamento Maríti-
mo", chamando a atenção para a 
importância do desenvolvimento 
do Ensino Profissional Marítimo, 
um dos pilares de atuação da DPC. 
O Vice-Almirante Wilson Pereira 
de Lima Filho, Diretor de Portos 
e Costas, destacou o potencial dos 
profissionais da Marinha Mercan-
te, “podemos assegurar que o nosso 
Sistema de Ensino Profissional Ma-
rítimo vem alcançando, plenamen-
te, o seu propósito ao constatarmos 

de Minas também promoveu um 
concurso de artigos sobre o tema. 
O artigo “Dificuldades, Adventos 
e Perspectivas no Uso do Biomi-
metismo nas Contramedidas de 
Minagem” de autoria do Primeiro-
-Tenente Davidson Tony Silva 
Mesquita, da tripulação do Navio-
-Varredor Atalaia, foi o vencedor.
 Nos intervalos das palestras, 
os participantes do III Simpósio de 
Guerra de Minas também puderam 
conhecer o que há de mais avança-
do em soluções tecnológicas para a 
Guerra de Minas no mar, em um es-
paço que contou com estandes das 
empresas Abeking & Rasmussen, 
SAAB, Thales, Elbit Systems, ECA 
Group, Atlas Eletronik, Rheinme-
tall e da Universidade de São Paulo.
 Com sede em Salvador, o 
Com2ºDN é a Organização Militar 
referência em Guerra de Minas na 
Marinha do Brasil. A ele está subor-
dinada a Força de Minagem e Var-
redura, que mantém e emprega os 
Navios-Varredores da classe “Ara-
tu”, especialmente projetados para 
atividades de contramedidas de mi-
nagem, que consistem em manter 
livres da ameaça de minas as rotas 
marítimas estratégicas para o país.
 Por meio do Grupo de Ava-
liação e Adestramento de Guer-
ra de Minas (GAAGueM), uma 
das seções de seu Estado-Maior, o 
Com2ºDN atua para manter, am-
pliar e difundir os conhecimentos 
de Guerra de Minas, através de ati-
vidades de pesquisa e da realização 
de cursos e eventos acadêmicos.

a competência e qualidade dos ma-
rítimos e fluviários que integram 
a Marinha Mercante brasileira”.
Entre as homenagens realizadas, 
destacou-se a entrega do Distintivo 
de Comodoro ao Capitão de Lon-
go Curso José William Mendes 
Andrade. Concedido pela DPC, 
o distintivo representa um reco-
nhecimento ao Comandante pe-
los relevantes serviços prestados 
à Marinha Mercante Brasileira. 
Houve também a aposição floral 
ao busto de Irineu Evangelista de 
Souza, Visconde de Mauá, patrono 
da Marinha Mercante Brasileira.
Já ao Capitão de Longo Curso, Ál-
varo José de Almeida Junior, pre-
sidente do Centro de Capitães da 
Marinha Mercante, coube a leitura 
da mensagem do Secretário-Geral 
da IMO, Koji Sekimizu, destacan-
do a relevância da data. Para o Se-
cretário-Geral, padrões eficazes de 
instrução são a base de uma indús-
tria de transporte marítimo segura.
O Dia Marítimo Mundial é come-
morado em todo o mundo, des-
de 1978, para chamar a atenção 
sobre a importância do transpor-
te marítimo internacional, pro-
mover a segurança da navega-
ção e divulgar ações que ajudem 
a proteger o ambiente marinho.
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Forte de Copacabana completa 101 anos

 No dia 28 de setembro, o 
Museu Histórico do Exército e Forte 
de Copacabana realizou uma forma-
tura alusiva ao seu 101º aniversário. 
em cerimônia presidida pelo Vice-
Chefe do Departamento de Edu-
cação e Cultura do Exército, Gen-
eral de Divisão Roberto Jungthon.
 Dentre outas autoridades, o 
evento contou com a presença do 
General de Exército R1 Gilberto 
Barbosa de Figueiredo; do Coorde-
nador Geral da Assessoria Especial 
para os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016 (AJO), General de 
Divisão Walter Sousa Braga Neto; 
do Assessor de Ensino, Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação do 
Departamento de Ciência e Tecno-
logia, General de Divisão Ubiratan 

de Salles;  do General de Divisão R1  
Ronald Silva Marques; do Chefe do 
Estado-Maior do Comando Militar 
do Leste, General de Brigada Fer-
nando José Sant'Ana Soares e Silva 
e da Consulesa-Geral do Equador 
no Rio de Janeiro, Sra Mónica Pa-
tricia Delgado Morales de Loaiza.
 A atividade fechou a sema-
na de comemorações, que incluíram 
as apresentações da Orquestra 
Violões do Forte de Copacabana, 
com participação especial da can-
tora Fernanda Brum; da Big Band 
Peck Music Jazz; da Banda do 
Primeiro Batalhão de Guardas e 
um show de MPB. Além dessas 
atividades, também foi realizada 
a tradicional Corrida entre Fortes, 
na manhã do dia 27 de setembro.

(CCOMSEX/ FM)
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ECEME comemora 110 anos

 Em comemoração os 110º 
anos da Escola de Comando e Esta-
do-Maior do Exército (ECEME), no 
período de 28 de setembro a 13 de 
outubro, foram realizadas diversas 
atividades a fim de integrar militares e 
suas famílias com os amigos da Escola.
 As comemorações iniciaram-
-se com uma homenagem ao Mare-
chal Castello Branco, seguindo-se de 
passeios de barco pela Baía de Guana-
bara, uma caminhada ecológica na tri-
lha da Urca, competições desportivas, 
uma exposição artística (o II Salão de 
Artes), cultos religiosos, culminando 
com uma solenidade militar, no dia 2 de 
outubro, data do aniversário da Escola.
 O evento contou com a pre-
sença do antigo Comandante Militar 
do Leste, General de Exército Carlos 
Annibal Pacheco; do antigo Chefe do 
Departamento de Educação e Cultura 
do Exército (DECEx) e Comandante 
da ECEME nos anos de 2000 a 2002, 
General de Exército Paulo Cesar de 
Castro; do Vice-Chefe do DECEx, 
General de Divisão Roberto Jung-

thon; do Comandante do Instituto 
Militar de Engenharia (IME), General 
de Divisão Waldemar Barroso Magno 
Neto; do Diretor de Educação Técnica 
Militar, General de Divisão Lourival 
Carvalho Silva; do Diretor da Escola 
de Guerra Naval, Contra-Almirante 
Antonio Fernando Garcez Farias; do 
antigo Comandante da ECEME, Ge-
neral de Brigada Sergio José Pereira; 
do Chefe do Centro Tecnológico do 
Exército, General de Brigada Hil-
do Vieira Prado Filho; do Diretor de 
Educação Preparatória e Assistencial, 
General de Brigada Luis Claudio 
Gomes Gonçalves; e do atual Co-
mandante da Escola, General de Bri-
gada Elias Rodrigues Martins Filho.
 Durante a solenidade, fo-
ram entregues prêmios referentes 
ao Concurso de Redação para os 
alunos da Escola Municipal de Mi-
nas Gerais, Diplomas de Amigo da 
ECEME e Títulos Honoríficos. Foi 
inaugurada, ainda, uma pintura alu-
siva ao evento, de autoria do Coronel 
Pedro Paulo Cantalice Estigarríbia.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército inicia 
Estágio de Preparação de Comandantes

 No período de 05 a 09 
de outubro, ocorre o Estágio de 
Preparação.de .Comandantes , 
Chefes e Diretores de Organizações 
Militares (EPCOM) 2015, no 
Teatro Pedro Calmon, em Brasília. 

O objetivo do EPCOM é atualizar 
os estagiários no que diz respeito à 
legislação e à doutrina vigentes, com 
o intuito de ampliar a capacitação 
profissional dos oficiais nomeados 
para o comando de Unidade e 
de Subunidades Independentes.
 Ao longo da semana, os 
oficiais receberam orientações so-
bre procedimentos operacionais 
e administrativos que deverão ser 
adotados no exercício de suas fun-
ções como comandante, chefe ou 
diretor de organizações militares.
A abertura do evento foi feita 
pelo Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, que abordou 
os aspectos práticos da liderança 
e, ao final, cumprimentou cada 
um dos futuros comandantes.

(CCOMSEX/ FM)
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Ministro do TCU recebe Ordem do Mérito Militar 
no Quartel General do Exército

 O Ministro Benjamim Zym-
ler, ex-presidente do Tribunal de 
Contas da União (TCU), mestre em 
Direito pela Universidade de Brasí-
lia (UNB) e Graduado em Engenha-
ria Elétrica pelo Instituto Militar de 
Engenharia (IME) na turma de 1978, 
recebeu, no dia 08 de outubro, a Me-
dalha da Ordem do Mérito Militar.
 A comenda, referenda-
da pela Presidência da República, 
é imposta em autoridades civis e 
militares que tenham prestado ser-
viços relevantes à Nação brasilei-
ra. Foi criada durante o Governo 
do Presidente Getúlio Vargas, por 
meio do Decreto-Lei nº 24660, 
de 11 de junho de 1934, e sua re-
gulamentação foi posteriormente 
aprovada pelo Decreto nº 48461, 
de 05 de julho de 1960. Sucessivos 
decretos alteraram suas disposi-

ções, até o atual, emitido em 2000.
 Durante a cerimônia de im-
posição, o Comandante do Exér-
cito, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, 
destacou a satisfação da Força 
Terrestre em condecorar um im-
portante membro de uma for-
te instituição nacional, o TCU.
 O Ministro aproveitou a 
oportunidade para expressar sua 
satisfação com a Comenda. “É 
um grande prazer estar aqui e ser 
condecorado pelo Exército Brasi-
leiro. Deveria prestar continência 
a todos os senhores, pois fui As-
pirante a Oficial do IME. Trago 
comigo os valores da hierarquia 
e da disciplina que aprendi nessa 
Instituição e me conduzi por eles 
por toda a minha vida”, declarou.

(CCOMSEX/ FM)
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Militares do Contingente Brasileiro no Haiti 
recebem a Medalha da ONU

 No dia 15 de outubro, os 
militares do 22º Contingente Bra-
sileiro no Haiti (CONTBRAS) 
foram condecorados com a Me-
dalha das Nações Unidas (ONU), 
em cerimônia militar realizada no 
pátio da Base General Bacellar.
 O evento foi presidido pela 
Representante Especial do Secre-
tário-Geral da Organização das 
Nações Unidas, Sra Sandra Hono-
ré, e contou com as presenças do 
Force Commander da MINUSTAH, 
General de Divisão Ajax Porto Pi-
nheiro, do Comandante da Força 
de Fuzileiros da Esquadra, Vice-
-Almirante Fuzileiro Naval Ale-
xandre José Barreto de Mattos, do 
Embaixador do Brasil no Haiti, Sr 
Fernando de Mello Vidal, além de 
outras autoridades civis e milita-
res e dos Comandantes de Unida-
des integrantes da MINUSTAH.
 A Medalha da ONU é en-
tregue aos militares pelos serviços 
a favor da paz, após o decurso de 
mais de 90 dias ininterruptos de 
missão. A que é entregue aos mi-
litares que compõem a MINUS-
TAH possui uma faixa de quatro 
cores: o azul, representando as Na-
ções Unidas; o verde que simboli-
za a exuberante paisagem verde e 
o potencial econômico do Haiti; o 
azul royal, simbolizando o ocea-
no ao redor da Ilha “Hispaniola” 

e o branco, que simboliza a pro-
messa de paz para o povo haitiano.
 O Coronel Gustavo Henri-
que Dutra de Menezes, Comandan-
te do 22° Contingente do Batalhão 
Brasileiro de Força de Paz, em seu 
discurso, enfatizou o elevado grau 
de desempenho alcançado pela tro-
pa que está recebendo uma conde-
coração internacional de forma me-
recida pela extremada dedicação e 
profissionalismo, mostrando-se me-
recedores da confiança depositada 
pela ONU e pelo povo haitiano. Ao 
término, cumprimentou os familia-
res dos peacekeepers brasileiros (aos 
que puderam acompanhar a trans-
missão ao vivo da cerimônia), por 
toda força e confiança depositadas 
no contingente brasileiro ao longo 
de mais de quatro meses de missão.
 Nas palavras do Gen Ajax, 
o Brasil sempre tem se apresentado 
em um papel de destaque nas diver-
sas missões que tem participado o 
que o tem levado a uma posição de 
respeito e admiração no contexto 
internacional, proporcionando cre-
dibilidade para a contínua participa-
ção brasileira em favor da seguran-
ça e da paz mundiais. Ele ressaltou, 
também, que o contingente brasilei-
ro, em 25 de outubro, tem o grande 
desafio de cooperar com a segurança 
durante as Eleições Presidenciais.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército visita 
a Guarnição de Santa Maria

 A Guarnição de Santa Ma-
ria recebeu, no dia 21 de outubro, 
a visita do Comandante do Exér-
cito, General de Exército Eduar-
do Dias da Costa Villas Bôas. O 
Comandante foi recepcionado na 
Base Aérea de Santa Maria pelo 
Comandante da 3ª Divisão de Exér-
cito, General de Divisão José Car-
los Cardoso, e pelo Comandante 
da 6ª Brigada de Infantaria Blin-
dada (6ª Bda Inf Bld), General de 
Brigada Fábio Benvenutti Castro.
 A atividade teve início com 
uma formatura no 1º Regimen-
to de Carros de Combate, onde a 
comitiva acompanhou o apronto 
operacional do Regimento. Logo 
após, o Gen Villas Bôas reuniu-

-se com os Comandantes das Uni-
dades da Guarnição de Santa 
Maria e subordinadas à Brigada.
 O Comandante do Exército 
proferiu, ainda, uma palestra sobre 
a Amazônia, para as integrantes do 
Curso de Extensão Cultural da Mu-
lher, atividade que contou com a 
presença de autoridades militares e 
civis de Santa Maria e convidados. 
A palestra teve como objetivo de-
monstrar a importância da Região 
Amazônica para o Brasil, dentro de 
um contexto político e econômico.
 O Gen Villas Bôas finalizou 
sua visita no 3º Grupo de Artilharia 
de Campanha, onde dirigiu a pala-
vra para o universo de oficiais, sub-
tenentes e sargentos da Guarnição.

(CCOMSEX/ FM)
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Aluna do CMPA conquista ouro para o Brasil 
em Olimpíada Internacional

 A Aluna Ana Paula Lopes 
Schuch, do 3º Ano do Ensino Médio, 
está finalizando seu ciclo no Colé-
gio Militar de Porto Alegre (CMPA) 
com chave de ouro, ou melhor, com 
uma Medalha Internacional de Ouro 
na VII Olimpíada Latino-Americana 
de Astronomia e Astronáutica (VII 
OLAA), realizada entre os dias 27 
de setembro e 4 de outubro de 2015.
 Integrando a equipe de 
cinco estudantes que representou 
o Brasil, Ana Paula conquistou a 
Medalha de Ouro e também as dis-
tinções de melhor prova individual 
e melhor prova de foguetes. A equi-
pe brasileira levou cinco medalhas 
na competição. Além de Ana Paula 
(do CMPA), Gustavo Guedes Faria, 
Renner Leite Lucena e Vitor Gomes 
(de outros estabelecimentos de en-
sino) também receberam Medalha 
de Ouro e Leonardo Martins ficou 
com a Medalha de Prata. Gustavo 
teve a maior nota geral dentre os 
38 participantes de oito países.
 A . O l i m p í a d a . L a t i n o -
A m e r i c a n a . d e . A s t r o n o m i a . e 
Astronáutica.(OLAA),.fundada 
em 2008, é um evento acadêmico 
e científico sobre Astronomia 
e Ciências afins, em que cerca 
de 10 países latino-americanos 
encontram-se para compartilhar 
conhecimentos, criar links de 
comunicação, além de colaboração, 
conhecer e trocar experiências 
educacionais e práticas de ensino 

e promover o desenvolvimento 
dos conhecimentos científicos em 
Astronomia e Astronáutica. Em 
2009, o Brasil realizou a primeira 
edição da OLAA.
 A VII OLAA foi realizada 
outra vez no Brasil, agora no Hotel 
Fazenda Ribeirão, localizado a 200 
km da cidade do Rio de Janeiro, 
entre as cidades de Barra do Piraí 
e Vassouras. Participaram do evento 
equipes representantes da Argen-
tina, do Paraguai, do Uruguai, do 
Chile, da Bolívia, da Colômbia e 
do México. A equipe brasileira foi 
composta pelos melhores alunos da 
Olimpíada Brasileira de Astrono-
mia e Astronáutica (OBA) do ano 
passado, selecionados entre 100 
mil estudantes do Ensino Médio.
 Essa olimpíada científica 
tem provas teóricas individuais e 
em grupos de três alunos de países 
diferentes. Há uma prova indi-
vidual de reconhecimento do céu 
dentro de um planetário e uma 
prova de céu real envolvendo o 
manuseio de telescópio. Outra 
prova em grupo, também multina-
cional, visa à construção de uma 
base de lançamento de foguetes, 
além da construção de um foguete 
próprio e a simulação do lançamen-
to. Tudo é feito com garrafas PET.
 Ana Paula é uma das mais 
destacadas e laureadas alunas do 
CMPA em olimpíadas científicas, 
sendo multimedalhista de ouro 
em várias competições locais 
e nacionais, principalmente de 
Matemática, Física e Astronomia. 
Além de estudante dedicada, também 
é membro da Legião de Honra do 
Colégio Militar, destacando-se, 
ainda, pela simplicidade, humildade, 
simpatia e auxílio aos colegas.
 Seu Orientador é o Professor 
Mestre Luiz Carlos Gomes, criador 
e orientador do Clube de Astrono-
mia, que, desde o ano de 2001, já 
teve oito alunos selecionados para 
representar o Brasil em Olimpía-
das Internacionais dessa área.

(CCOMSEX/ FM)
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12-14 DE ABRIL DE 2016 
RIOCENTRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL

SEGURANÇA 
INTEGRADA

SEGURANÇA 
INTEGRADA

SEGURANÇA 
INTEGRADA

FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CORPORATIVA

www.laadsecurity.com.br
OrganizaçãoAssociado àParceiro de MídiaApoio Associação Publicação Oficial

AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Maiores informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br e www.concursosmilitares.com.br 

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Exército 
Brasileiro

Estágio de Servi-
ço Técnico (EST) Nível Superior 

   
 

    
-- Gratuita

 

28/10/15 à 
13/11/15 

Marinha do 
Brasil

Corpo de Saúde 
(CP-CSM-Md)

Nível 
Superior 77 R$ 60,00

10/09/2015 à 
10/10/15 

Marinha do 
Brasil

Serviço Militar Vo-
luntário - Centro 
Tecnológico da 

Marinha

Nível 
Superior

-- R$ 60,00 01/10/2015


