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Ministro Aldo Rebelo recebe
 Arcebispo Dom Fernando Guimarães

 O Ministro Aldo Rebelo, rece-
beu, no dia 11 de novembro, a visita 
do Arcebispo Ordinário Militar, Dom 
Fernando José Monteiro Guimarães.
 O Ordinariado Militar do 
Brasil é uma circunscrição ecle-
siástica da Igreja Católica no Brasil 
subordinada diretamente à Santa 
Sé, que participa do Conselho Epis-
copal Regional Centro-Oeste da 

Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil. A sé episcopal está na 
Catedral Militar Santa Maria dos 
Militares ‘Rainha da Paz’, na ci-
dade de Brasília, no Distrito Federal.
 O Ordinariado Militar 
do Brasil organiza e coordena 
os serviços de todas as capela-
nias militares católicas do Brasil.

Foto: PH
 Freitas / M

D

(MD ASCOM/ FM)

Editor da Folha Militar recebe no  1° Distrito Naval
a Medalha Amigo da Marinha

Parlamentares conhecem estrutura da FAB 
e projetos na área aeroespacial

 O Departamento de Ciência 
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 
recebeu, no dia 20 de novembro, a 
visita de uma comitiva formada por 
parlamentares e acompanhada por 
militares da Assessoria Parlamentar 
da Aeronáutica (ASPAER). O obje-
tivo foi conhecer o trabalho desen-
volvido na área de ciência e tecnolo-
gia aeronáutica e os projetos ligados 
especificamente ao andamento do 
Programa Espacial Brasileiro.
 “Aqui está o futuro do nos-
so País", salientou a Senadora Ana 
Amélia Lemos. Para ela, a indústria 
de defesa engloba conhecimento 
e avanço tecnológico que abran-
gem diversos setores industriais do 
País. “A tecnologia pura, comple-

xa e ampla está aqui dentro, então 
quanto maior for o investimen-
to em projetos, melhor será o de-
senvolvimento do País em termos 
de ciência e tecnologia”, afirma. 
 Os visitantes foram recebi-
dos pelo Diretor-Geral do DCTA, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Alvani 
Adão da Silva, que fez uma apre-
sentação institucional e conduziu 
a comitiva aos principais laborató-
rios do Instituto de Aeronáutica e 
Espaço (IAE), acompanhado pelo 
Diretor do Instituto, Brigadeiro 
Engenheiro Leonardo Magalhães 
Nunes da Silva. O Brigadeiro do 
Ar Rui Chagas Mesquita também 
fez parte da comitiva da ASPAER 
que acompanhou os parlamentares.
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Comandantes do Exército e da Aeronáutica
são condecorados pelo Ministério Público Militar

No dia 10 de novembro, o General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas 
e o Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz Rossato receberam a Ordem do Mérito 

do Ministério Público Militar no grau de Grã-Cruz
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Diretor de Aeronáutica da Marinha, Contra-Almirante Carlos Frederico Carneiro Primo, 
editor da Folha Militar, Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho e o seu paraninfo na cerimônia, 
o Diretor de Sistemas de Armas da Marinha, Vice-Almirante José Carlos Mathias. Página 13
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Ministro da Defesa recebe 
presidente da Telebras

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, conversou, no dia 
05 de novembro, com o presi-
dente da Telebras, Jorge Bittar, 

sobre o projeto do Satélite Geo-
estacionário de Defesa e Comu-
nicações Estratégicas (SGDC).
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Aldo Rebelo visita presidente da Comissão 
de Relações Exteriores e Defesa Nacional

 O Ministro da Defe-
sa, Aldo Rebelo, visitou no dia 
10 de novembro a Comissão 
de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional (CRE) do Sena-
do Federal, em Brasília (DF).
Aldo Rebelo reúne com represen-
tantes da Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional (CRE)
Na ocasião, Aldo conversou com o 
presidente da CRE, senador Aloy-
sio Nunes (PSDB/SP), com o vice-
-presidente da Comissão, senador 
Valdir Raupp (PMDB/RO), e com o 
senador Vicentinho Alves (PR/TO).
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Ministro recebe governador do Maranhão 
e presidente do PCdoB

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, recebeu em seu ga-
binete, no dia 10 de novembro, o 

governador do Maranhão, Flávio 
Dino, e a presidente do PCdoB, 
deputada Luciana Santos (PE).

Foto: Tereza Sobreira/ M
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Ministro Aldo visita Comissão de Defesa 
na Câmara dos Deputados

 Na tarde do dia 28 de outubro, 
o Ministro Aldo Rebelo esteve na Co-
missão de Relações Exteriores e De-
fesa Nacional (CREDN), na Câmara 
dos Deputados, em Brasília (DF). O 
titular da pasta de Defesa foi recebido 
pela presidente da CREDN, deputada 
Jô Moraes (PCdoB- MG), e pelos par-
lamentares que compõem a Comissão.
 Esta foi a primeira vez que 
Aldo Rebelo esteve na Comissão, após 
ter assumido a Pasta. “É uma alegria 
poder encontrar as senhoras deputa-
das e senhores deputados”, comentou. 
Aldo também se colocou à disposição 
dos parlamentares para os assuntos 
relacionados à Defesa e relembrou 
a época em que presidiu CREDN.
 Durante o encontro, a depu-
tada Jô Moraes abordou temas que 
devem ser discutidos com o minis-
tro, como a revisão do Livro Bran-

co de Defesa, a Política Nacional 
de Defesa e a Estratégia Nacional 
de Defesa. Rebelo comentou so-
bre a importância de cumprir os ca-
lendários de atualização dos livros.
 O ministro discorreu aos 
parlamentares que pretende acom-
panhar de perto os assuntos rela-
cionados à Pasta que estiverem em 
discussão na CREDN. Ele também 
relatou sobre a viagem à Operação 
Ágata 10, que atua em parceria com 
órgãos governamentais. Para o mi-
nistro, a política de reequipamento 
das Forças Armadas é um dos temas 
que deve ser debatido para passar a 
ter orçamento de caráter permanente.
 Ao final do encontro, Aldo 
Rebelo retribuiu a recepção cordial 
dos parlamentares e os convidou para 
um almoço no Ministério da Defesa.
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Ministro, militares e empresários 
enfatizam unidade pela Defesa

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, e os Comandantes da Ma-
rinha, Eduardo Bacelar Leal Fer-
reira, do Exército, General Eduar-
do da Costa Villas Bôas, da Força 
Aérea, Brigadeiro Nivaldo Luís 
Rossato, e o chefe do Estado Maior 
Conjunto das Forças Armadas, 
José Carlos de Nardi, participaram 
do jantar que Federação das In-
dústrias de São Paulo (Fiesp) pro-
moveu no dia 30 de outubro, em 
homenagem às Forças Armadas.
 Desde de 2007, o Depar-
tamento da Indústria de Defesa da 
Fiesp (Comdefesa) desenvolve pro-
jetos alinhados com as premissas 
da Política Nacional de Defesa e 
com a situação estratégica do Bra-
sil para o desenvolvimento do setor. 
Durante a homenagem, o diretor 
do departamento, Jairo Cândido, 
destacou que as Forças Armadas 
e a indústria nacional lançaram di-
versos programas estratégicos que 
alcançaram objetivos importantes 
e concluiu reforçando que “a Fiesp 
e o seu Departamento de Defe-
sa estarão sempre ombreados com 
as visões das Forças Armadas”.
 Em seu pronunciamento, o 
ministro Aldo Rebelo ressaltou que 
a homenagem que a Fiesp presta às 

Forças Armadas do Brasil confirma 
a vocação e compromisso da insti-
tuição com os interesses nacionais. 
Segundo ele, programas estraté-
gicos de defesa das Forças Arma-
das, como o Sisfron, do Éxército, o 
Prosub, da Marinha, e o Gripen, da 
Força Aérea, só são viáveis quando 
apoiados em uma importante indús-
tria de defesa no Brasil. Sua missão 
é fortalecer a agenda de defesa e 
valorizar o papel das Forças junto 
ao Poder Executivo, ao Congresso 
Nacional e à sociedade. "Fazer com 
que a presença das Forças Arma-
das na sociedade brasileira tenha a 
sua correspondência na valoriza-
ção orçamentária, e essa valoriza-
ção pressupõe também reconhecer 
a indústria de Defesa do Brasil”
 O presidente da Fiesp, Pau-
lo Skaf, que também é Segundo Te-
nente de Infantaria, agradeceu ao 
ministro e aos comandantes pelo 
serviço prestado pelas Forças e ex-
plicou que a cadeia produtiva da de-
fesa é diferenciada: “Defesa trata de 
soberania, não pode ser a indústria 
de um lado e o governo de outro. 
Temos que trabalhar em conjunto e 
é por isso essa integração, esse nos-
so entrosamento com as Forças".
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Militares das Forças Armadas poderão 
dar aula de música em escolas públicas

 Aulas de música ministra-
das por militares das Forças Arma-
das para alunos de escolas públicas. 
Esta foi a proposta que o Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, apresentou, 
no dia 17 de novembro, ao Ministro 
da Educação, Aloizio Mercadante.
 A partir de agora, representan-
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tes do MEC e da Defesa irão elaborar 
o projeto de acordo de cooperação en-
tre os dois ministérios. As aulas seriam 
ministradas por músicos de bandas 
da Marinha, Exército e Aeronáutica.
 As Forças Armadas con-
tam com músicos em várias regi-
ões do país. Eles se apresentam em 
eventos como Sete de Setembro, 
aniversário das Forças, cerimô-
nias de condecoração entre outras.
 Um exemplo é a “Banda 
Marcial do Corpo de Fuzileiros Na-
vais”, conhecida internacionalmen-
te. Ela já se apresentou em eventos 
como, abertura do desfile de 14 de 
Julho, em Paris, no "Ano do Bra-
sil na França" e no 39º Festival In-
tercéltico de Lorient, na França.



FOLHA MILITAR Novembro 2015 4

(MD ASCOM/ FM)

Brasil conquista medalhas inéditas e judô deixa o país em 1º no ranking da modalidade 
em Jogos Mundiais Militares

 O time militar brasileiro 
que disputou os 6º Jogos Mundiais 
Militares, na República da Coreia, 
encerrou o primeiro ciclo da com-
petição com desempenho melhor se 
comparado ao obtido na edição an-
terior, em 2011, no Rio de Janeiro. 
A equipe do judô, por exemplo, fe-
chou a participação com duas meda-
lhas de ouro por equipe e mais nove 
medalhas individuais, sendo três de 
ouro, três de prata e três de bronze. 
Com essa quantidade de medalhas 
o Brasil terminou em primeiro lu-
gar no ranking nessa modalidade.
 Para deixar os atletas e os 
integrantes da delegação mais em-
polgados, o país obteve um ouro 
inédito no ciclismo com o sargen-
to da Força Aérea Brasileira (FAB) 
Magno do Prado Nazaret, na pro-
va contra o relógio. Com a marca, 
o Sargento Magno foi considera-
do o mais rápido desta modalida-
de no mundo. Já a Sargento Ana 
Paula Polegatch, também da FAB, 
na prova contra o relógio, ganhou 
medalha de prata para o Brasil.
 O dia fechou com o Sar-
gento Renzo Agresta, do Exército, 
que conseguiu medalha de ouro 
na esgrima. Essa conquista é iné-
dita nesse esporte para o país. A 
euforia foi tamanha que após sair 
do local onde lutou, os demais 
integrantes da equipe o carrega-
ram nos ombros, jogando-o para 
cima e mostrando que a conquis-
ta serviu para consolidar esse es-
porte pouco conhecido no Brasil.
No atletismo, a Sargento Rosân-
gela dos Santos assegurou um 
ouro nos 100 m. A enxurrada de 
medalhas foi somada com a equi-

pe do tiro, medalha ouro na mo-
dalidade fogo central por equipes.
 Deste modo, o Brasil fechou 
mais um dia de competição em se-
gundo lugar no quadro de meda-
lhas: são 10 de ouro, seis de prata 
e três de bronze. A China, em ter-
ceiro lugar, tem seis de ouro, três 
de prata e 12 de bronze. A anfitriã 
Coreia ocupa o quarto lugar com 
13 medalhas. A liderança é da Rús-
sia com 34 medalhas, sendo 18 de 
ouro, sete de prata e nove de bronze.

 Ouro na esgrima
 O Sargento do Exército 
Renzo Agresta fez história no dia 
06 de outubro ao ganhar a primei-
ra medalha para o Brasil na esgri-
ma em edições de Jogos Mundiais 
Militares. A conquista inédita veio 
logo com um ouro, ao vencer por 
15 a 4 o italiano Giovanni Re-
petti, na arma sabre, no KAFAC 
Indoor Courts, em Mungyeong.
 “Estou muito feliz. Acre-
dito que essa medalha represen-
ta o momento de evolução pelo 
qual a esgrima vem passando. 
É uma experiência incrível. É o 
melhor resultado da minha car-
reira”, comemorou Agresta.
 Para o chefe da equipe de 
esgrima, Major do Exército Fábio 
Loureiro, a medalha de ouro deve 
servir para incentivar o esporte no 
Brasil. “Essa conquista sintetiza 
todo um trabalho que vem sendo de-
senvolvido desde 2011, era um re-
sultado que estávamos precisando. 
O número de praticantes de esgri-
ma vem crescendo no Brasil e uma 
medalha como esta certamente aju-
da a difundir ainda mais o esporte 

Foto: Felipe Barra / M
D

no país”, analisa o Major Loureiro.

 Atletismo
 Os atletas brasileiros garan-
tiram sua fatia nas medalhas distri-
buídas nessa terça-feira, nas moda-
lidades do atletismo. O Sargento da 
FAB Darlan Romani ganhou o ouro 
no arremesso de peso, enquanto 
a Sargento do Exército Rosange-
la Cristina Oliveira Santos garan-
tiu o ouro nos 100 metros rasos. 
Romani conseguiu a liderança da 
prova logo no primeiro arremesso, 
com uma marca de 20, 08 metros.
 “É um sonho subir no pódio 
e ouvir o Hino do Brasil tocar”, afir-
mou o atleta, recordista brasileiro da 
modalidade. “A gente luta muito e 
agradece as Forças Armadas, a Força 
Aérea em especial, por estar dando 
essa oportunidade. É muito gratifi-
cante. A gente trabalha duro, sem-
pre quer ganhar, mas quando chega, 
acaba ficando sem palavras, é algo 
muito emocionante, é uma história 
a mais para contar”, complementou.
 Tanto para Romani como 
para Rosangela, essa é primeira pro-
va no esporte militar. “Estou bastan-
te emocionada. Não esperava o tem-
po, foi bastante forte em relação ao 
que eu vinha treinando. Estava pre-
ocupada em estar bem aqui, porém 
não me machucar para o ano que 
vem. Estou muito contente em poder 
ter levado essa medalha pra casa”, 
declarou Rosangela. Ela percorreu 
os 100 metros em 11,17 segundos.

 Ouro também no tiro
 Já na cidade de Daegu, 
a manhã foi de medalha de ouro 
para a equipe masculina de tiro, 
que conseguiu o primeiro lugar 
na pistola tiro central, 25 metros. 
O time é composto pelo Coronel 
da Força Aérea Júlio Antonio de 
Souza e Almeida e pelos Tenentes-
-coronéis do Exército Emerson 
Duarte e José Carlos Iengo Batis-
ta. O Brasil é bicampeão na prova.
 Os atletas militares retomam 
as competições no dia 07 de outubro. 
A delegação brasileira aposta em 

mais medalhas na natação, nos pen-
tatlos militar e moderno, taekwondo.

 Judô
 Os judocas encerraram sua 
participação no judô, nos 6º Jogos 
Mundiais Militares, com chave de 
ouro. O Brasil levou uma medalha 
de ouro, duas de prata e duas de 
bronze nas competições individu-
ais que aconteceram no dia 06 de 
outubro no KAFAC Sports Center.
 As medalhas de prata fo-
ram conquistadas pelos judocas 
Walter Costa dos Santos (mais 
de 100 kg) e Maria Portela (até 
70 kg). O bronze ficou com Na-
dia Bagnatori Merli (até 78 Kg) 
e Rochele Nunes (mais de 78 kg).
 Eduardo Bettoni (até 90 Kg), 
medalha de ouro, disputou a final 
com Rachid Assameur, da Argélia.
 “Eu já saiba que não seria 
fácil. Todos os atletas que com-
petiram eram de um nível alto, e 
minha categoria (até 90 kg) era a 
mais cheia. Mas estou bem treina-
do e bem preparado e isso valeu”, 
diz o medalhista. “O foco agora é 
treinar cada vez mais, pensando 
nos jogos olímpicos de 2016”, diz.
 O técnico da equipe mas-
culina de judô, capitão do Exército 
Rafael Pereira Bezerra, acredita que 
o Brasil teve um bom desempenho 
nesse segundo dia de competições 
individuais, ainda mais contando 
que Leandro Guilheiro (até 81 Kg) 
estava machucado e não participou.
 “Decidimos preservar o 
Guilheiro para outras competi-
ções. Acho que o resultado geral 
foi positivo, temos treinado mui-
to para isso”, avalia o capitão.

 Liderança no judô
 O Brasil foi o primeiro colo-
cado no quadro de medalhas no judô 
dos 6º Jogos Mundiais Militares com 
11 medalhas, seguido por Rússia 
(oito) e República da Coreia (sete).
 A equipe brasileira ganhou 
ouro pelas equipes masculino e fe-
minino; três ouros, três pratas e três 
bronzes nas disputas individuais.
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General Joaquim Silva e Luna toma posse como Secretário-geral do Ministério da Defesa

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, deu posse no dia 05 
de novembro ao novo Secretário-
-geral do Ministério da Defesa, 
General Joaquim Silva e Luna, 
que assumiu o cargo em subs-
tituição a Eva Maria Chiavon.
 Na cerimônia de posse, Aldo 
agradeceu o trabalho prestado pela 
ex-secretária Eva e destacou a con-
fiança do General Joaquim Silva e 
Luna em aceitar o desafio de assumir 
o novo cargo. “Conduzimos o Mi-
nistério da Defesa em um momento 
de transição, de ajustes, de dificul-
dades e o secretário-geral escolhi-
do para o exercício dessa missão 
tem uma biografia e personalidade 
formada para esse desafio”, disse.
 Na ocasião, o ministro res-
saltou a importância do trabalho da 
Secretaria Geral (SG) para a Pasta. 
“Digo que trabalharemos juntos e 
que juntos venceremos as adversi-
dades e desafios do nosso país e do 
nosso ministério”, lembrou Aldo.
 Em seu discurso, o general 
Silva e Luna disse acreditar que o 
que se espera do novo secretário é a 
produção em equipe. “Foco: atender 
as demandas conjunturais do presen-
te; e construir uma Agenda, orienta-
do pelo ministro, em conjunto com 
as nossas Forças Armadas, capaz de 
modelar o futuro de forma consisten-
te e institucionalizada. Essa é a minha 
percepção inicial”, afirmou o general.
 O novo secretário ressaltou 
também o papel da Secretaria Ge-
ral. “Cabem à SG, genericamente, as 

ações referentes à organização insti-
tucional, a pessoal, ensino, saúde e 
desporto, a produtos de defesa, ao 
sistema de proteção da Amazônia e 
ao Programa Calha Norte. E ainda, 
prover os meios necessários para o 
emprego das Forças Armadas. No 
dia a dia, a SG trava batalhas do 
imediato no que tange a orçamentos 
e finanças”, destacou Silva e Luna.
Ao se despedir do cargo, Eva Chia-
von ressaltou que a experiência no 
Ministério da Defesa foi curta, mas 
muito gratificante. “Quero agradecer 
aos comandantes das Forças, ressal-
tar a minha gratidão pela parceria, 
articulação e diálogo sempre franco 
e aberto no desenvolvimento das 
atividades e projetos que construí-
mos nesse curto período”, declarou.
 A atual secretária-execu-
tiva da Casa Civil falou também 
sobre o esforço à frente da secre-
taria. “Reforcei meu aprendiza-
do e espírito nacionalista. A busca 
sempre pela excelência, o compro-
metimento com o Estado e o pro-
fissionalismo dos militares é uma 
lição que aliarei à minha vida pro-
fissional”, salientou Eva Chiavon.

 Novo secretário-geral
 Silva e Luna incorporou-
-se ao Exército em 10 de fevereiro 
de 1969, na Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN). Foi de-
clarado aspirante-a-oficial de Enge-
nharia em 16 de dezembro de 1972.
 Possui pós-graduação em 
Política, Estratégia e Alta Adminis-
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tração do Exército e em Projetos e 
Análise de Sistemas. Mestrado em 
Operações Militares e Doutorado 
em Ciências Militares. O general 
tem, também, os cursos de Guer-
ra na Selva e de Combate Bási-
co das Forças de Defesa de Israel.
 Já comandou a 16ª Brigada 
de Infantaria de Selva, foi chefe de 
gabinete do comandante do Exército 
e chefe do Estado-Maior do Exér-
cito e participou da Missão Militar 
Brasileira de Instrução no Paraguai.

Brasil na vanguarda em pesquisas 
de exploração de minério no Atlântico Sul

 O Brasil passou a ter direi-
to exclusivo de exploração de mi-
nério, por pelo menos 15 anos, em 
águas profundas na Elevação do 
Rio Grande no Atlântico Sul – área 
de cerca de três mil Km². O direito 
de exploração está previsto no Con-
trato de Exploração de Crostas Fer-
romangnesíferas, ricas em cobalto, 
entre a Companhia de Pesquisa de 
Recursos Minerais S/A (CPRM) do 
Brasil e a Autoridade Internacio-
nal dos Fundos Marinhos (ISBA).
 O documento, assinado no 
dia 09 de novembro, no Ministério 
de Minas e Energia (MME), prevê 
uma exploração da feição fisiográ-
fica com amplitudes de relevo de 
até 3.500 metros em relação ao fun-
do oceânico, localizada a cerca de 
1.100 km da costa do Rio Grande, 
a 1,5 mil quilômetros da costa do 
Rio de Janeiro. Esse é o primeiro 
contrato firmado com um país do 
Hemisfério Sul, colocando o Bra-
sil no pequeno grupo de países que 
estão na vanguarda das pesquisas 
minerais nos oceanos, entre eles, 
Rússia, Noruega, França, China, 

Alemanha, Japão e Coréia do Sul.
 O plano de trabalho de ex-
ploração, apresentado na ISBA em 
2013, é de interesse estratégico para 
o País. Além de alavancar o desen-
volvimento de tecnologia de ponta, 
qualidade de pessoal e geração de 
emprego, pode possibilitar, no futu-
ro, que a Elevação do Rio Grande 
seja incorporada à proposta de ex-
tensão da Plataforma Continental 
Jurídica Brasileira. Assunto que 
atualmente está em trâmite junto à 
Comissão de Limites da Platafor-
ma Continental (CLPC) da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).
 O Ministério da Defesa 
(MD) teve participação ativa na ela-
boração deste projeto. Membro da 
Comissão Interministerial para os 
Recursos do Mar (CIRM), o MD, 
juntamente com os ministérios de 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), de Relações Exteriores 
(MRE) e o de Minas e Energia fo-
ram responsáveis pela elaboração 
e tramitação da proposta de Plano 
de Trabalho apresentada à ISBA.

Foto: Francisco Stuckert/ M
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 A cerimônia de transmis-
são de cargo da Secretaria Geral 
do Ministério da Defesa foi acom-
panhada pelos Comandantes da 
Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; da Aeronáuti-
ca, Brigadeiro Nivaldo Luís Rossa-
to; além do chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, Ge-
neral José Carlos De Nardi, e do 
General Joaquim Brandão Jr., re-
presentando o Comte do Exército. 
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Empresas alimentícias apresentam soluções tecnológicas para as Forças Armadas

 O VI Seminário de Alimen-
tação das Forças Armadas (SEAL) 
recebeu no segundo e último dia do 
encontro, 29 de outubro, o depoimen-
to de empresários da cadeia produ-
tiva alimentar e serviços, disposta a 
fornecer soluções tecnológicas para 
a Marinha, Exército e Aeronáutica.
 O diretor da Cellier Alimen-
tos, José Luiz Favrin, apresentou 
o aprimoramento da ração opera-
cional ao longo dos tempos. Lem-
brou fatos épicos do General car-
taginês Aníbal (247-183 aC), um 
dos maiores estrategistas militares, 
que derrotou os romanos na bata-
lha de Canas, considerada a mais 
sangrenta, até então, da história.
Em apenas 4 horas, cerca de 50 
mil cartagineses, entre Infantaria 
e Cavalaria, derrotaram o exército 
romano composto por 86 mil ho-
mens, sendo que 50 mil morreram 
em combate. "Os romanos apren-
deram muito com a perda e melho-
raram a sua Intendência, e perce-
beram, mais do que nunca, que era 
fundamental suprimentos. Desta 
forma, a área militar foi pioneira 
no uso da alimentação e tecnolo-
gias, proporcionando às tropas uma 
boa condição sensorial", comentou.
 Favrin citou o cônsul ro-
mano Paulo Emílio que, em apro-
ximadamente 10 AC, disse que 
"o acampamento é uma segunda 
pátria e, para cada soldado, a ten-
da é a casa e o lar". Este conceito 
fez com que o Império Romano se 
expandisse rapidamente e a preo-
cupação com a subsistência fosse 
um premissa dentro dos exércitos.

 De acordo com o empre-
sário paulista, em 1795 o cientista 
Nicolas Appert recebeu um prêmio 
do imperador Napoleão por preser-
var alimentos por uma semana. Mas 
foi a partir do século XX que se ini-
ciaram os primeiros estudos para 
a conservação dos alimentos, até 
chegar aos dias atuais, das rações 
termoprocessadas com alimento 
pronto para o consumo, em pouchs 
esterilizados (embalagens flexíveis).
 Com sede em Campinas 
(SP), a Cellier é atualmente a única 
empresa que fornece rações opera-
cionais termoprocessadas às Forças 
Armadas. A fábrica produz cerca 
400 mil rações. Ao Exército, são 
fornecidos seis cardápios; para a 
Marinha, são cinco pratos; e a Aero-
náutica recebe três opções de rações.
 A Cellier, em 2003, forne-
ceu ração coletiva para o programa 
de inserção social de Angola e, em 
2010, para as vítimas do terremoto 
no Haiti. A empresa não fornece ali-
mentos apenas na área militar. No 
seu portfólio, há grandes e conhe-
cidos clientes do setor de fast food.

 Inovações da Vapza
 A Vapza Alimentos, locali-
zada em Castro (PR), relatou as ino-
vações, praticidades e segurança na 
produção de alimentos longa vida. A 
gerente de marketing, Rose Sachet, 
relatou que a empresa atua desde 
1995 no mercado de varejo e food 
service. Produz 20 toneladas de ali-
mentos por ano, embaladas a vácuo, 
sem conservantes, e cozidos a vapor 
dentro das próprias embalagens.

 Segundo a gerente, a empre-
sa possui um mix de cerca de 19 pro-
dutos, incluindo vegetais, carnes, 
grãos e orgânicos, que têm validade 
de seis a 24 meses, dispensando re-
frigeração. "É umas das poucas em-
presas autorizadas a exportar pratos 
prontos, possuindo diversos certifi-
cados de órgãos reguladores, inclu-
sive nos Estados Unidos, e de pa-
íses árabes", complementou Rose.
 Conforme a gerente, a tec-
nologia empregada do retort pouch, 
embalagem flexível esterilizável, 
onde o alimento recebe um trata-
mento térmico, permite que o pro-
duto tenha uma maior tempo de 
vida nas prateleiras, conservando 
o sabor dos alimentos, redução do 
peso da mercadoria, racionalização 
de estocagem e facilidade de trans-
portar. "A esterilização elimina os 
microorganismos e a embalagem 
protege e impede a contamina-
ção do alimento", completa Rose.
 A segunda maior empresa 
global de alimentos, o grupo JBS, 
presente em 20 países e mais de 
215 mil colaboradores ao redor do 
mundo, apresentou soluções tecno-
lógicas e sua capacidade de aten-
der os mercados interno e externo.
 O gerente de produtos da 
JBS, Marcos Roque, detalhou as 
novas tecnologias em produção de 
alimentos. Segundo Roque, a JBS 
possui vários métodos de congela-
mento. "O processo mais comum 
é o túnel contínuo, por ventila-
ção forçada, levando em torno de 
18 a 24 horas para finalização".
 No túnel em espiral, por 

exemplo, são processados produtos 
supergelados, como hambúrgue-
res, kibes e almôndegas. Também 
existem processos de congelamen-
to para produtos já cozidos para 
o mercado institucional e para o 
varejo, prontos para o consumo. 
Roque acrescentou que a empre-
sa possui produtos com a técnica 
de esterilização, garantindo maior 
segurança dos alimentos, como a 
carne cozida, o feijão, entre outros.
 A FoodBox Tecnologia 
de Alimentos detalhou soluções 
em pontos remotos de alimenta-
ção. Conforme o diretor Amauri 
Pelloso, a empresa oferece cozi-
nhas modulares, em conteineres, 
capazes de produzirem de 100 a 
10.000 refeições diárias. "Ofere-
cemos meios para diagnósticos e 
planos de operações, consegui-
mos preparar alimentos mantendo 
o índice de nutrientes adequados e 
higienização", informou Pelloso.
 Há 40 anos no mercado, 
a FoodBox elabora também pro-
jetos para eventos com cardápios 
temáticos, praças de alimentação 
e outros equipamentos de entrete-
nimentos. A empresa disponiliza 
espaços para a triagem e recebi-
mentos dos produtos, passando 
por câmaras frias, vestiários, res-
taurante, até chegar na captação 
e tratamento de água e efluentes.
 Ao final do evento, que visa 
lançar as bases do Projeto Estraté-
gico de Defesa e Cultura Alimentar 
das Forças Armadas, os participan-
tes do seminário puderam degus-
tar alguns produtos das empresas.

Foto: Felipe Barra/ M
D
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Guaratiba abrigará centro de excelência em Ciência e Tecnologia

 Assegurar a independência 
tecnológica do País e a transforma-
ção do Exército. Estes são os obje-
tivos do futuro Polo de Ciência e 
Tecnologia do Exército em Guara-
tiba (PCTEG), no Rio de Janeiro, 
que será implantado em 2023, jun-
tamente com as novas instalações 
do Instituto Militar de Engenharia 
(IME), localizado, hoje, na Praia 
Vermelha, na capital fluminense.
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, esteve no dia 04 de novem-
bro , acompanhado do Comandante 
do Exército, General Eduardo Villas 
Bôas; do Comandante Militar do 
Leste, General Fernando Azevedo 
e Silva; do Chefe do Departamento 
de Ciência e Tecnologia do Exército, 
General Juarez Aparecido de Paula 
Cunha; e de grupo de Oficiais Ge-
nerais e Superiores, no Centro Tec-
nológico do Exército (CTEx), que 
abrigará todo o complexo tecnológi-
co, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
O CTEx está instalado numa área 
de 24,9 km quadrados. Quando o 
Polo estiver em funcionamento, será 
um vetor de crescimento na região.
 Na ocasião, o Ministro 
Aldo conheceu o projeto, que além 
da transferência do IME, vai atrair 
organizações civis e militares. A 
finalidade é integrar as etapas de 
ensino, pesquisa, desenvolvimen-
to, produção e uso de sistemas de 
produtos de defesa inovadores, que 
possibilitem ampliar a capacida-
de operacional da Força Terrestre.
 O Ministro da Defesa clas-
sificou o PCTEG como um projeto 
de inovação tecnológica. “O Polo 

reúne ousadia, mas já é uma rea-
lidade de integração entre a ciên-
cia, a pesquisa, a indústria de alta 
tecnologia e as necessidades de 
defesa do País. Nós já temos aqui 
uma série de produtos desenvolvi-
dos a partir do conceito do Polo de 
Tecnologia”, ressaltou o ministro.
 Ainda segundo Aldo Rebe-
lo, muitos dos equipamentos desen-
volvidos no CTEx têm aplicação 
dual (civil e militar) e vão contri-
buir para agregar valor a cadeia 
produtiva de defesa e segurança.
 De acordo com o gerente 
executivo do projeto, General João 
Edison Minnicelli, os investimentos 
para implantação do IME estão na 
ordem de R$ 870 milhões, ao longo 
de oito anos, e irão triplicar a capa-
cidade de absorção de alunos, pas-
sando para 300 formandos. O IME 
será instalado numa área de 400 mil 
metros quadrados e contará com a 
parceria do Ministério da Educação.
 “Nós já desenvolvemos 
muitos produtos, mas, com a im-
plantação do Polo, tudo que nós 
fazemos será potencializado, com 
inovação e rapidez. Quando tiver-
mos um grupo de empresas, a si-
nergia entre a academia, o Estado, 
institutos e indústria vai incremen-
tar a ciência e tecnologia nacio-
nal”, comentou o General Prado.
 O futuro PCTEG, inseri-
do no contexto do projeto de trans-
formação do Sistema de Ciência e 
Tecnologia do Exército (SCTEx), 
está fundamentado na tríplice héli-
ce: ensino, tecnologia e indústria. O 
Polo ainda contará com a Agência 

Foto: Felipe Barra/ M
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de Gestão da Inovação Tecnológi-
ca, o Instituto de Defesa Química, 
Biológica, Radiológica e Nuclear, o 
Centro de Avaliações do Exército, o 
Centro de Desenvolvimento Indus-
trial, o Instituto de Pesquisa Tecno-
lógica Avançada, a Incubadora de 
Empresas de Defesa, o Arsenal de 
Guerra do Rio de Janeiro, a Base 
Administrativa do PCTEG e o Ba-
talhão de Comando e Serviços. A 
configuração do Polo permitirá atrair 
agências de fomento, institutos e la-
boratórios, garantindo a transferên-
cia de conhecimento e a obtenção e 
exploração de tecnologias sensíveis.

 Áreas de Atuação e Produtos
 Atualmente, o CTEX, subor-
dinado ao Departamento de Ciência e 
Tecnologia do Exército, em Brasília, 
possui 17 projetos em fase de pes-
quisa e desenvolvimento, 16 labora-
tórios e um efetivo de cerca de 700 
profissionais (civis e militares). Atua 
no desenvolvimento de projetos nas 
áreas de armamento e munição, mís-
seis e foguetes, veículos aéreos não 
tripulados, guerra eletrônica, simu-
ladores, entre outros equipamentos.
 O Ministro Aldo conheceu 
alguns destes projetos do CTEX, 
que recebem recursos financeiros da 
Finep, empresa pública de fomento 
à ciência, tecnologia e inovação. Os 
radares Saber M60 e M200 foram 
alguns dos produtos apresentados. O 
Brasil é o único país na América La-
tina fabricante desses radares. O veí-
culo leve de emprego geral aerotrans-
portável Chivunk foi outro produto 
mostrado ao Ministro Aldo Rebelo, 

que foi informado que o Exérci-
to já adquiriu dez deles para testes.
 Desde 2003, em parce-
ria com a Petrobras, o Centro 
pesquisa uma fibra de carbono 
a partir do piche de petróleo. O 
material é usado na indústria ae-
roespacial por resistir a altas tem-
peraturas e ser extremamente leve.

 Sobrevoo
 O Ministro Aldo Rebelo fez 
um sobrevoo de helicóptero sobre as 
obras do Parque Olímpico da Barra e 
Complexo Esportivo Deodoro, onde 
serão disputadas 25 modalidades dos 
Jogos Olímpicos Rio 2016. Segundo 
ele, a participação das Forças Arma-
das nos grandes eventos é exercida 
com a capacidade de cumprir missões 
de alta complexidade e integração.
 Ao final do roteiro, o minis-
tro foi recebido pelo Comandante 
da 1ª Divisão de Exército, Gene-
ral Luiz Eduardo Ramos Baptista 
Pereira, e demais oficiais generais 
do Comando Militar do Leste.
 Cerca de 38 mil militares 
das Forças Armadas devem atuar 
durante os Jogos. Apenas no Rio de 
Janeiro, serão utilizados 20 mil ho-
mens. O plano integrado de seguran-
ça possui ações como segurança de 
dignitários, segurança de rotas pro-
tocolares, apronto operacional, além 
da utilização de comando e contro-
le móvel e centros de operações.
 A Defesa está aprovei-
tando os testes esportivos previs-
tos para acontecer até maio de 
2016 para aperfeiçoar o emprego 
e a atuação das Forças Armadas.

Foto: Felipe Barra/ M
D
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Jornada de Estudos Estratégicos vai subsidiar documentos da Defesa

 Os temas indígena, meio 
ambiente e direitos humanos de-
vem ser levados em consideração 
no contexto geopolítico, segundo 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebe-
lo, que participou da abertura da II 
Jornada de Estudos Estratégicos, 
no dia 11 de novemmbro, em Bra-
sília. Em discurso, o ministro tam-
bém disse que vai trabalhar para a 
valorização da agenda de defesa.
 “Eu tenho compromis-
so de valorizar a agenda de defe-
sa e reconhecer seu papel e sua 
história, defender os recursos es-
senciais para o cumprimento de 
suas tarefas e para que o Brasil 
possa continuar contando com as 
Forças Armadas para construí-
-lo e defendê-lo”, disse Rebelo.
 O evento, que aconteceu até 
a quinta-feira (12), foi organizado 
pela Chefia de Assuntos Estratégi-
cos do Ministério da Defesa, e tem 
como tema central “A Transversa-
lidade da Política Nacional de De-
fesa". A Jornada visa estimular a 
integração dos atores governamen-
tais, contribuir para a conscienti-
zação da sociedade brasileira em 
prol do assunto e, principalmente, 
colher subsídios para atualização 
da Política Nacional de Defesa, da 
Estratégia Nacional de Defesa, bem 
como do Livro Branco de Defesa.
 Para o ministro, as revisões 
dos três documentos, previstas para 
2016, já contêm as linhas gerais e 
ações que estruturam a política e 
a estratégia de defesa. “O deba-
te deve se encarregar de apontar 

onde e de que forma essa atualiza-
ção precisa ser feita”, completou.
 No início do seu discurso, 
o ministro lembrou a unificação, 
em 1996, das comissões de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacio-
nal em uma única comissão no 
poder legislativo federal, permi-
tindo fomentar o debate entre os 
temas internacionais e dos temas 
de defesa, intimamente ligados.
 “Desde, então, houve um es-
forço de todos os governos no senti-
do de produzir um pensamento que 
fundamentasse a Política Nacional 
de Defesa, a Estratégia Nacional 
de Defesa e o Livro Branco de De-
fesa”, salientou.  Ainda segundo 
o Ministro Aldo, os  documentos 
norteiam a doutrina e as práticas de 
defesa, porém carecem periodica-
mente da atualização, levando em 
consideração as circunstâncias das 
realidades nacional e internacional.
 Aldo citou também a diplo-
macia de defesa, como os acordos 
de cooperação, e uma interação 
maior com os vizinhos da Amé-
rica do Sul, da África Ocidental e 
com os países da Comunidade de 
Língua Portuguesa, com os mem-
bros do BRICS (Brasil Rússia, Ín-
dia, China e África do Sul), além 
“do nosso vizinho mais poderoso 
e um dos mais importantes, os Es-
tados Unidos, com quem devemos 
cultivar relações próximas de coo-
peração, mantendo sempre a nos-
sa soberania e independência”.
 Os projetos desenvolvi-
dos com parceiros, como o míssil 
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A-Darter, com a África do Sul, e 
o Satélite Sino-Brasileiro de Re-
cursos Terrestres (CBERS), com 
a China, foram alguns exemplos 
de programas de cooperação men-
cionados pelo Ministro Aldo.
 Outra questão levantada 
em sua mensagem foi sobre a se-
gurança alimentar e as infraestru-
turas estratégicas que integram o 
País, como as estradas, ferrovias, 
hidrovias e aeroportos. Aldo res-
saltou que são condições funda-
mentais e capazes de dar suporte à 
política de defesa, e que os atores 
públicos e a sociedade são funda-
mentais para o planejamento da De-
fesa Nacional. “Não podem existir 
Forças Armadas aptas com um Es-
tado frágil”, finalizou o ministro.
 O Chefe de Assuntos Estra-
tégicos, General Gerson Menandro 
Garcia de Freitas, em suas palavras 
de boas-vindas aos civis, milita-
res, acadêmicos, pesquisadores e 
autoridades presentes, disse que o 
evento serve para “pensar defesa 
nacional” e com documentos coe-
rentes e atualizados com a realidade.
 Menandro lembrou ain-
da que os documentos vão para 
sua quarta edição, com uma base 
muito sólida, porém necessitam 
de revisões para acompanhar as 
transformações do mundo, que 
ocorrem cada vez mais rápido.
 Participaram também da 
cerimônia de abertura, o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das For-
ças Armadas, General José Carlos 
De Nardi; o Chefe de Logística do 
Ministério da Defesa, Brigadeiro 
Antonio Carlos Moreti Bermu-
dez; o Diretor-geral do Centro 
Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia (CEN-
SIPAN), Rogério Guedes Soares; 
o assessor especial para Assuntos 
de Defesa da Secretaria-Geral do 
Ministério das Relações Exterio-
res, Embaixador Nelson Antonio 
Tabajara de Oliveira, além de ou-
tras autoridades civis e militares.



FOLHA MILITAR Novembro 2015 9

(MD ASCOM/ FM)

Brasil estreita cooperação na área de defesa 
com Índia e Itália

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, recebeu, no dia 27 
de outubro, autoridades da Índia 
e da Itália. O objetivo foi estreitar 
as parcerias para o setor e deba-
ter encontros futuros. As reuniões 
aconteceram em Brasília (DF). 
 Primeiro, o ministro teve 
audiência com o Comandante da 
Força Aérea Indiana, Marechal-do-
-ar Arup Raha. O oficial indiano e 
sua comitiva realizaram, esta se-
mana, uma série de visitas a em-
presas, entre elas, a Embraer, em 
São José dos Campos (SP). Eles 
também passaram por organiza-
ções do Exército e da Aeronáutica.
 Em junho, militares do Bra-
sil e da Índia discutiram a ampliação 
da cooperação bilateral nas áreas 
científicas e tecnológicas, além de 
intercâmbios acadêmicos buscando 
cooperação em projetos de constru-
ção naval e outros tópicos de defesa.
 Ao final do encontro, Aldo 
Rebelo convidou, por intermédio 
do marechal Raha, o Ministro da 
Defesa indiano para uma visita ao 

País no próximo ano. Raha seguiu 
na quarta (28) para Manaus (AM) 
onde conheceu a região Amazônica.

 Itália
 Na segunda reunião, o mi-
nistro recebeu o embaixador da Itá-
lia no Brasil, Raffaele Trombetta. 
A audiência tratou dos preparativos 
para a vinda do chanceler italiano 
ao Brasil, Paolo Gentiloni. A comi-
tiva do país europeu está prevista 
para chegar ainda em novembro.
Foram debatidas, também, nessa 
tarde, ideias para aumentar a parce-
ria entre as duas nações, principal-
mente na área de produtos de defesa.
 Brasil e Itália já possuem 
histórico antigo de relações bila-
terais no setor militar. Entre eles, 
a produção de embarcações de 
diversos tipos para a Marinha, o 
desenvolvimento dos blindados 
Guarani do Exército pela empre-
sa italiana Iveco e o modelo de 
cooperação em longo prazo no 
projeto AM-X da Força Aérea 
com transferência de tecnologia. 

Foto: Tereza Sobreira / M
D

Foto: Tereza Sobreira / M
D

Ministro da Defesa trata de cooperação bilateral 
com delegação italiana

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, reuniu-se no dia 05 de no-
vembro com o Ministro dos Negó-
cios Estrangeiros e da Cooperação 
Internacional da República Italiana, 
Paolo Gentiloni, com os membros 
da delegação italiana e com em-
presários da Itália para tratar sobre 
cooperação bilateral em Defesa.
 Durante o encontro, realiza-
do no Ministério da Defesa, foram 
discutidos a possibilidade de proje-
tos de cooperação em áreas como 
segurança cibernética, construção 
de navios com a atuação da Marinha 
do Brasil e empresários da Itália, e 
o uso de alta tecnologia em Defesa.
 Na reunião, o Ministro 
Aldo Rebelo ressaltou que, “a 
cooperação entre Brasil e Itá-
lia em matéria de Defesa é uma 
cooperação natural e vitoriosa”.
 A crise econômica não será 
um obstáculo para a cooperação 
entre os dois países. De acordo 
com o ministro Paolo Gentiloni “a 
Itália também teve anos difíceis, 
mas consideramos que os inves-
timentos e as relações com o Bra-
sil vão além das circunstâncias”.
 Com a reunião, a equipe téc-
nica da pasta e a delegação italiana 

se comprometeram a buscar manei-
ras de institucionalizar um diálo-
go bilateral sobre Defesa de forma 
mais sistemática, a fim de buscar 
a cooperação entre os dois países.
 Na ocasião, o minis-
tro também entregou uma ca-
misa do Palmeiras a Paolo, uma 
vez que o time foi fundado em 
1914 por imigrantes italianos.
 O Ministro Paolo Gentilo-
ni chegou no Brasil na terça-feira 
(03) para tratar de temas da agen-
da bilateral, como comércio e in-
vestimentos, defesa e educação, 
e parcerias na área de pequenas e 
médias empresas. A visita ao Bra-
sil se encerrou na sexta-feira (06).

 Brasil e Itália
 A Itália ocupa a 10ª posi-
ção entre os países que mais in-
vestem no Brasil, com estoque de 
investimentos da ordem US$ 17,8 
bilhões. Em 2014, foi o 9° princi-
pal parceiro comercial do Brasil e 
conta com mais de 1.200 empresas 
atuando no território brasileiro. Já 
o Brasil conta com investimentos 
na Itália em áreas de transporte aé-
reo, de comunicações e alimentício.

(MD ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

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

Foto: Tereza Sobreira / M
D
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Brasil e Vietnã fortalecem cooperação 
na área de Defesa

Ministro da Defesa Aldo Rebelo recebe 
embaixador de Portugal no Brasil

 Brasil e Vietnã mantêm 
mais de 26 anos de uma relação bi-
lateral crescente. Como forma de 
ampliar essa parceria, Aldo Rebe-
lo recebeu no dia 10 de novembro 
no Ministério da Defesa, em Bra-
sília (DF), o embaixador do Vie-
tnã no Brasil, Nguyen Van Kien.
 O embaixador lembrou que 
ultrapassados muitos anos de guer-
ra, o País tem por missão construir e 
defender seu território. “Apesar das 
dificuldades, queremos manter a paz 
para investir no desenvolvimento 
do nosso país. Queremos que a co-
operação entre o Brasil e Vietnã ve-
nha se fortalecer mais em um futuro 
próximo”, ressaltou o vietnamita.
 Na área de defesa, o Bra-
sil contribui com o treinamen-
to de militares vietnamitas, mis-
sões de manutenção da paz e 
no ensino da língua portuguesa.

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, recebeu no dia 10 de 
novembro o embaixador de Por-
tugal no Brasil, Francisco Ribei-
ro Telles. Em visita de cortesia, 
a comitiva portuguesa lembrou a 
cooperação consolidada entre os 
dois países e a aproximação por 
meio da Comunidade de Países 
da Língua Portuguesa (CPLP).
 “Julgamos prioridade e va-
lorizamos muito a cooperação com 
Portugal. São laços históricos, de 
identidade, de familiaridade. É o 
que temos de mais próximo. Nos-
sa porta de entrada natural. É prio-
ritária a relação com os países da 
CPLP. Nossa tarefa é fortalecer os 
laços com os países de língua por-
tuguesa”, destacou o ministro Aldo.

 “Consideramos muito im-
portante a cooperação dos dois 
países. Pode transmitir ao mi-
nistro da Defesa do Vietnã que 
queremos ampliar, aprofundar e 
firmar o acordo de cooperação 
na área de Defesa”, disse o Mi-
nistro Aldo ao embaixador Kien.
 Durante o encontro, foram 
tratados temas de oportunidade 
como operações de manutenção de 
paz, desativação de minas e explo-
sivos, operação na selva, desenvol-
vimento cientifico e tecnológico, in-
tercâmbio, treinamento de militares 
e aprendizado da língua portuguesa.
 O ministro lembrou ainda o 
Acordo-Quadro sobre cooperação 
em matéria de defesa que está em 
fase de conclusão. O acordo é im-
portante para fortalecer a relação 
dos dois países na área militar e civil.

 O embaixador Ribeiro Tel-
les frisou que a próxima reunião da 
Comunidade de Países da Língua 
Portuguesa está prevista para acon-
tecer em junho de 2016 no Brasil. 
“Será uma boa oportunidade para 
nós desenvolvermos mais as rela-
ções com Portugal”, disse Telles.
 Atualmente, a CPLP é com-
posta por nove países: Angola, 
Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Guiné Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Ti-
mor-Leste. Com sede em Lisboa, 
Portugal, a CPLP é uma organiza-
ção internacional formada por pa-
íses lusófonos, com o objetivo de 
aprofundar a amizade mútua e a 
cooperação entre os seus membros.

Foto: Tereza Sobreira/ M
D

Foto: PH
 Freitas/ M

D

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

Ministro Aldo quer intensificar relação com Paraguai

 O embaixador do Paraguai 
no Brasil, Manuel Maria Cáce-
res Cardoso, visitou no dia 11 de 

novembro, o Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo. Durante o encon-
tro, foram tratados temas relacio-

Foto: Tereza Sobreira / M
D

(MD ASCOM/ FM)

nados as atividades bilaterais na 
área de defesa, assim como assun-
tos de interesse dos dois países.
 “O nosso esforço de co-
operação nessa área de defesa é 
antigo e muito bem sucedido. Va-
mos intensificar, ampliar e bus-
car novos meios para torná-la 
um fator dinâmico entre Brasil e 
Paraguai”, destacou o ministro.
 O embaixador paraguaio 
lembrou que os países possuem te-
mas importantes na área de defesa e 
que o trabalho conjunto é o melhor 
caminho para obter resultados satis-
fatórios. “Temos também convites 

permanentes do Exército Brasileiro 
para treinamento e a melhor for-
ma de prepararmos pessoas é com 
intercâmbio”, ressaltou Cáceres.
 O ministro disse que den-
tre suas prioridades de agenda está 
uma viagem oficial ao Paraguai 
para realizar um primeiro diálogo 
político-estratégico entre os dois 
países, em conjunto com o Minis-
tério das Relações Exteriores. “O 
primeiro esforço nosso é preservar 
a nossa história. Conte comigo para 
apoiá-lo em outras esferas, além 
do tema defesa”, encerrou Rebelo.
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Escola Superior de Guerra forma turma 
Marechal Rondon

 No dia 06 de novembro, foi 
realizada a cerimônia de formatu-
ra da 5ª edição do Curso Superior de 
Política e Estratégia da Escola Su-
perior de Guerra, nas dependências 
do Ministério da Defesa em Brasília.
 Os formandos assistiram a 
uma palestra ministrada pelo General 
Carlos Roberto Pinto de Souza do Cen-
tro de Comunicações e Guerra Eletrô-
nica do Exercito no auditório do MD. 
A apresentação discorreu sobre a vida, 
a obra e o legado do patrono da Arma 
de Comunicações do Exército, Mare-
chal Rondon, que nasceu há 150 anos.
 Em homenagem ao patrono 
do Exército, os alunos se intitularam 
de turma “Marechal Rondon”. Para o 
diretor do Campus Brasília, Brigadei-
ro Delano Teixeira Menezes, o encer-
ramento da turma é muito importante, 
porque os estagiários se tornam difuso-
res das políticas de defesa e dos pro-
blemas da Defesa Nacional. O CSU-
PE contou com a participação de 48 
alunos, sendo 38 civis e 10 militares.
 Segundo a tradição da ESG, o 
instituto não possui alunos, e sim estagi-
ários, já que eles entendem que o nível 
do corpo discente, que são os alunos, é o 
mesmo daqueles que ministram as au-
las e palestras. O 5ª Curso Superior de 
Política e Estratégia da ESG teve como 
alunos profissionais de instituições e 
organizações; bem como oficiais supe-
riores indicados pelas Forças Armadas.
O programa de estudo, oferecido ao 
longo dos últimos três meses, abor-
dou os fundamentos da defesa, das 
relações internacionais e da geopo-
lítica; a estrutura do Ministério da 
Defesa e das Forças Armadas; áreas 
de interesse estratégico para o Bra-
sil, atuação das Forças Armadas nas 
ações subsidiárias, na MINUSTAH 
e na UNIFIL; os Projetos Estratégi-
cos de Defesa, entre outros assuntos.

 O concluinte da turma “Ma-
rechal Rondon”, Wilson Lima Ju-
nior, da Confederação Nacional da 
Indústria, disse que o interesse pelo 
curso decorreu na oportunidade de 
uma maior aproximação na coopera-
ção civil militar. Wilson explica que 
o curso foi importante para se apro-
fundar em temas relativos à Defesa.
 Sobre os Projetos Estratégi-
cos de Defesa, Wilson explica sobre 
o off set, que é um tipo de compen-
sação comercial. “O off set é uma 
compensação oferecida pelo forne-
cedor de equipamentos de defesa ao 
governo brasileiro como contrapar-
tida a uma grande compra efetuada 
pelo país”, esclarece. Segundo ele, 
atualmente a ferramenta contribui 
para o desenvolvimento nacional e 
apoia a geração de emprego e renda.
 Wilson elucida ainda que o 
off set é usado em compras de gran-
de vulto que exigem contrapartida 
comercial, tecnológica ou industrial. 
“Pela compra dos caças Gripen, o 
governo exige compensações tecno-
lógicas da empresa sueca Saab, como 
o treinamento dos pilotos, a formação 
de engenheiros Aeronáutica, na Su-
écia; e a inserção do Brasil na cadeia 
global de valor do Gripen”, finaliza.
 Pela manhã, os formandos 
foram homenageados com um café 
da manhã, que foi oferecido aos esta-
giários que integraram o CSUPE, ao 
corpo docente e às autoridades. Es-
tiveram presentes o comandante da 
ESG, Brigadeiro Rafael Rodrigues 
Filho; o diretor do Campus Brasília, 
Brigadeiro Delano Teixeira Mene-
zes; o assistente do Ministério das 
Relações Exteriores na ESG, embai-
xador Arthur Meyer; o coordenador 
do curso, Coronel Paulo Roberto 
Laraburu, entre outras autoridades.

(MD ASCOM/ FM)

Solenidade de encerramento 
do Programa de Atualização da Mulher

 O Programa de Atualiza-
ção da Mulher (PAM), da Escola 
Superior de Guerra (ESG), rea-
lizou, em 11 de novembro, uma 
solenidade para marcar o encer-
ramento das atividades de 2015.
 Iniciado em 05 de agosto, 
o programa teve por objetivo pro-
porcionar a participação do seg-
mento feminino em temas atuais, 
por meio de palestras, conferências, 
painéis e demais atividades de ca-
ráter cultural, social e informativo.
 Após o canto do Hino Na-
cional Brasileiro, foi composta a 
mesa de honra pelo Comandante da 
ESG, Tenente-Brigadeiro do Ar Ra-
fael Rodrigues Filho, pelo Almiran-
te-de Esquadra (RM1) Júlio Soares 
de Moura Neto, ex Comandante 
da Marinha do Brasil, pelo Almi-
rante-de-Esquadra (RM1) Luiz 
Umberto de Mendonça (RM1), ex 
Comandante da ESG, pelo Assis-
tente do Exército na ESG, Gene-
ral de Brigada Angelo Kawakami 
Okamura, e pelo Diretor do PAM, 
Contra-Almirante RM1 Nilton Mo-
reira Salgado, que efetuaram a en-
trega dos distintivos às senhoras.
 A oradora da turma, Senho-
ra Sheila Royo de Moura, discursou 
em nome do grupo. Após as palavras 
da Senhora Sheila, o Comandante 
da ESG e a Representante da Turma, 
Senhora Fernanda Martini Diniz 
inauguraram a placa comemorativa.

 Ao dirigir-se a turma ''Rio-
450'', o Brigadeiro Rodrigues Filho 
falou da satisfação pela conclu-
são de mais um Programa de Atu-
alização da Mulher, iniciado em 
2006, cuja finalidade é conduzir 
atividades de extensão, de caráter 
flexível, em proveito da socieda-
de. Fez questão de registrar a feliz 
escolha da patronesse Francisca 
Edwiges Neves Gonzaga, mais 
conhecida como Chiquinha Gon-
zaga, insigne brasileira, ícone da 
música, sendo a primeira mulher a 
reger uma orquestra no Brasil e, da 
homenagem a cidade Maravilho-
sa na escolha do nome ''Rio-450''.
 Prestigiaram o evento o Vi-
ce-Almirante RM1 Ricardo Antônio 
da Veiga Cabral, Presidente da As-
sociação dos Diplomados da Escola 
Superior de Guerra, Vice-Almirante 
RM1 Marcélio Pereira, General de 
Brigada Hildo Vieira Prado Filho, 
Chefe do Centro Tecnológico do 
Exército, General de Brigada Elias 
Rodrigues Martins Filho, Coman-
dante da Escola de Comando de Es-
tado Maior do Exército, General de 
Brigada Antonio Carlos de Souza, 
Chefe do Centro de Coordenação 
de Operações do Comando Militar 
do Leste, General de Brigada R1 
Glénio Pinheiro, Contra-Almirante 
RM1 Umberto Moraes Ruivo, além 
de outras autoridades presentes.

(ESG ASCOM/ FM)
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Saiba mais sobre a ESG em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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José Antonio de Souza Batista 
é o novo presidente da SOAMAR-RIO

 A Sociedade Amigo da Ma-
rinha – Rio deu posse a seu novo 
presidente em cerimônia realizada 
no Centro de Instrução Almiran-
te Wandenkolk, Ilha das Enxadas 
(RJ), na noite do dia 05 de novem-
bro. O ato formal da Transmissão 
de Cargo ao novo Presidente, Dr. 
José Antonio de Souza Batista, que 
sucede ao Dr. Silvio Vasco Cam-
pos Jorge, foi presidido pelo Vice-
-Almirante Luiz Henrique Caroli, 
Comandante do 1º Distrito Naval.
 Como parte das ativida-
des, celebrou-se o Dia Nacional 
do Amigo da Marinha e a tradi-
cional Confraternização de Fi-
nal de Ano, com a presença do
Comandante da Marinha, Almi-

rante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, integrantes 
do Almirantado, Soamarinos e de-
mais convidados.
 Em seu primeiro discurso, 
o Dr José Antonio enfatizou que 
a SOAMAR-RIO estará diuturna-
mente ao lado da Marinha do Bra-
sil, fomentando junto a sociedade 
civil a conscientização da impor-
tância dos recursos do mar e das 
águas interiores, o que exige uma 
Marinha Forte e moderna, tecno-
logicamente atualizada e dotada 
dos meios necessários para defe-
sa da nossa soberania, encerrando 
sua alocução com a citação dos 
históricos “Sinais de Barroso”.
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Estagiários do CAEPE da ESG visitam
 o Navio Aeródromo São Paulo

 No dia 11 de novembro 
de 2015, o Curso de Altos Estu-
dos e Política e Estratégia (CA-
EPE), da Escola Superior de 
Guerra (ESG), visitou o Navio 
Aeródromo São Paulo (Nae São 
Paulo/ A-12), atracado no Arse-
nal de Marinha do Rio de Janeiro.
 A comitiva presidida pelo 
Diretor do CAEPE e Assistente 
da Aeronáutica da ESG, Briga-
deiro Intendente Marcos Antô-
nio Diniz Chagas, foi recebida 
pelo Comandante do Navio, Ca-
pitão de Mar-e-Guerra (CGM) 
Amaury Calheiros Boit Júnior.
 Após as boas vindas, Co-
mandante do A-12 ministrou uma 
palestra institucional, onde falou 
sobre a Amazônia Azul, as ca-
racterísticas e a importância do 
Nae São Paulo nas áreas de inte-
resse do Brasil no Atlântico Sul. 
O CGM Calheiros destacou, ain-
da, a relação dos brasileiros com 

o mar, Economia, Petróleo, Tu-
rismo, Terrorismo e salvamento.
 Na sequência, os estagiá-
rios assistiram a um filme institu-
cional, percorreram algumas das 
instalações do Porta Aviões, tais 
como: o Comvoo (local de de-
colagem das aeronaves), o Pas-
sadiço (Cabine de Comando) e o 
Centro de Operações de Combate.
 O A-12 operou em sua capa-
cidade máxima até o ano de 2006, 
esteve em reparo até 2012 e, atual-
mente, aguarda a conclusão de estu-
dos técnicos para sua modernização. 
O NAe São Paulo chega a cerca de 21 
andares de altura e possui 34 mil to-
neladas e possui estimativa de apro-
veitamento por mais duas décadas.
Ao término, o estagiário CMG Bru-
no Moraes Bittencourt Neto fez os 
agradecimentos finais e entregou 
um certificado ao Comandante do 
Navio Aeródromo São Paulo, CMG 
Amaury Calheiros Boit Júnior.

(ESG ASCOM/ FM)
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Editor da Folha Militar recebe no 1° Distrito Naval a Medalha Amigo da Marinha

 O Comando do 1° Distrito 
Naval (Com1ºDN) comemorou, no 
dia 6 de novembro, o Dia Nacional 
do Amigo da Marinha. A cerimônia 
ocorreu no Salão Nobre do edifí-
cio Barão de Ladário, e foi presi-
dida pelo Almirante-de-Esquadra 
Elis Treidler Öberg e prestigiada 
por membros do Almirantado. Na 
ocasião, cerca de 100 civis e mili-
tares de outras Forças receberam 
a Medalha Amigo da Marinha, em 
reconhecimento ao apoio presta-
do à Instituição no cumprimen-
to de sua missão constitucional.
 Empossado na véspera do 

evento, o novo presidente da SOA-
MAR-Rio, José Antonio de Souza 
Batista, enfatizou, em seu primeiro 
discurso, sobre a importância de tra-
balhar junto com a Marinha do Bra-
sil na conscientização dos assuntos 
ligados ao mar e às águas interiores.
 O dia 06 de novembro foi 
escolhido para comemorar o Dia 
Nacional do Amigo da Marinha, 
por remeter ao aniversário do Al-
mirante Maximiano Eduardo da 
Silva Fonseca, ex-Ministro da Ma-
rinha e Patrono da Sociedade Ami-
gos da Marinha (SOAMAR), que 
hoje congrega 57 sedes regionais.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Capitania Fluvial de Porto Alegre Comemora 
 o Dia Nacional do Amigo da Marinha

 A Capitania Fluvial de Por-
to Alegre (CFPA) comemorou, no 
dia 06 de novembro, o Dia Nacio-
nal do Amigo da Marinha. Na ce-
rimônia, além da leitura do Bono 
Especial do Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Barcellar Leal Ferreira, alu-
sivo à data, foi feita a entrega de 
medalhas aos novos agraciados.
 O Capitão dos Portos de 
Porto Alegre e o Presidente da SO-
AMAR de Porto Alegre, Geraldo 
Sperb, entregaram as medalhas a 

Aristides Germani, Chefe do Ceri-
monial do Palácio Piratini, atual sede 
do governo estadual do Rio Grande 
do Sul; ao Tenente-Coronel Everton 
Santos Oltramari, Secretário-Chefe 
da Casa Militar do Rio Grande do 
Sul; a Francisco Miguel Schmi-
dt, Presidente do Grêmio Náutico 
União; e a Ático Scherer, Diretor 
Operacional da Navegação Aliança.
 Todos os agraciados se dis-
tinguiram no trabalho de divulgação 
da mentalidade marítima e no rela-
cionamento com a Marinha do Brasil.

Foto: C
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O jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho com o Vice-Almirante Paulo Mauricio Farias Alves,
Diretor de Comunicações e Tecnologia da Informação da Marinha

O jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho com o Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho,
 Diretor da Diretoria de Portos e Costas (DPC)
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O professor Edson Schettine de Aguiar, Capitão-de-Mar-e-Guerra Cesar da Silva Santos, 
Diretor do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha,  autor da indicação do  jornalista 

Luiz Carlos Pereira Coelho  para o recebimento da medalha Amigo da Marinha
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Ex-comandante da Força-Tarefa Marítima 
no Líbano relata experiências vividas no país

 Militares brasileiros que vão 
para o Líbano, integrar a missão de 
paz no país, assistiram a palestra 
do Ex-comandante Contra-almi-
rante Walter Eduardo Bombarda. 
A atividade foi realizada no dia 20 
de outubro, no auditório do Minis-
tério da Defesa, em Brasília (DF).
 A exposição é parte da se-
mana de preparação do 11º contin-
gente da Força-Tarefa Marítima da 
Força-Interina das Nações Unidas 
no Líbano (FTM-Unifil), que acon-
teceu até a sexta-feira (23). Duran-
te sua apresentação, o Almirante 
Bombarda detalhou as experiências 
vividas na nação no período em 
que chefiou a FTM-Unifil, de feve-
reiro de 2014 a fevereiro de 2015.
 “Encarem a missão com 
tudo de bom que ela oferece. O 
Líbano tem sete, oito mil anos de 
história”, aconselhou. Além de re-
passar, detalhadamente, fatos im-
portantes acerca da política do país, 
o ex-comandante mostrou as áreas 
de atuação e as principais ações 
realizadas pela tropa brasileira.
 O almirante explicou que a 
cada 30 dias de missão, são 24 no 
mar a bordo do navio-capitânea. 

Os militares da Marinha são res-
ponsáveis pela detecção de embar-
cações no perímetro da operação, 
além de dar treinamento com a 
Força Naval libanesa em exercícios 
de manobras, combinados e ades-
tramentos de operações especiais.
 Os oficiais que estão na De-
fesa vão assumir o 11º contingente 
em fevereiro de 2016. Eles vão fi-
car cerca de oito meses fora de casa.

 Sobre a Unifil
 Criada inicialmente em 
1978, durante a Guerra Civil Liba-
nesa – que envolvia também palesti-
nos e israelenses –, a missão de paz 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU) teve o reforço da Força-Ta-
refa Marítima em 2006, após a inva-
são de Israel ao sul do Líbano para 
combater o grupo xiita Hezbollah.
 Depois de ser liderada pela 
Alemanha e por um grupo euro-
peu composto por Portugal, Espa-
nha, França e Itália, a FTM-Unifil 
passou ao comando brasileiro em 
2011. Desde então, cabe à Mari-
nha do Brasil indicar o comandan-
te da missão e também a nau-ca-
pitânia da esquadra internacional.

Foto: Tereza Sobreira

Comando do 1º Distrito Naval realiza homenagem 
ao Dia do Armistício da Primeira Guerra Mundial

 O Comando do 1º Distri-
to Naval (Com1°DN) realizou, 
no dia 11 de novembro, na Pra-
ça Mauá, no centro da cidade do 
Rio de Janeiro, a cerimônia em 
homenagem ao Dia do Armistí-
cio da Primeira Guerra Mundial.
 A solenidade foi iniciada 
com a execução do Hino Nacional, 
seguida da leitura da Ordem do Dia 
e aposição floral, junto ao Busto 
do Almirante Pedro Max Fernan-
do de Frontin, feita pelo Chefe do 
Estado-Maior do Comando do 1º 
Distrito Naval, Contra-Almirante 
Fernando Ranauro Cozzolino e 
pelo Cônsul Geral da França no 
Rio de Janeiro, Brice Roquefeuil.
 Participaram da cerimônia 
representantes das Associações 
de Ex-Combatentes e Veteranos 
de Guerra do Brasil, Bélgica, Es-

tados Unidos, Inglaterra, França 
e Polônia, bem como Oficiais e 
Titulares de Organizações Mili-
tares da área do Rio de Janeiro.
 A guerra no mar, para o 
Brasil, teve início no dia 7 de 
maio de 1918, quando as primei-
ras unidades da Divisão Naval 
em Operações de Guerra saíram 
do Rio de Janeiro com destino a 
Dacar na África. Após passar por 
diversas dificuldades, como o ata-
que de um submarino alemão e a 
epidemia de gripe espanhola, os 
combatentes brasileiros consegui-
ram fundear em Gibraltar, entre 
os continentes europeu e africano. 
Isso só foi possível pela determi-
nação do Almirante Pedro Max 
Fernando de Frontin. No dia se-
guinte, o armistício foi assinado.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)
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AROU e Marinha do Brasil realizam abertura oficial 
da Operação ATLANTIS III/2015

 A abertura oficial da Ope-
ração ATLANTIS III/2015 aconte-
ceu no dia 03 de novembro, após 
a chegada da Fragata “Liberal” ao 
porto de Montevidéu, no Uruguai. 
Os militares brasileiros foram re-
cepcionados pela Armada da Repú-
blica Oriental do Uruguai (AROU).
 Na ocasião, o Comandante 
da Operação, o Contra-Almirante 
Newton Calvoso Pinto Homem, 
comandante da 2ª Divisão da Es-
quadra (ComDiv-2), e o Coman-
dante de La Flota da Armada da 
República Oriental do Uruguai, o 
Contra-Almirante Daniel Menini 

Alvarez, reforçaram a importân-
cia dessa missão, na garantia da 
interoperabilidade entre os países.
 Posteriormente, os alunos da 
Escola Naval do Uruguai visitaram 
a Fragata “Liberal”, percorreram os 
principais compartimentos do navio 
e tiveram a oportunidade de tirar dú-
vidas e ampliar seus conhecimentos.
 A Operação ATLANTIS III 
tem como propósito aperfeiçoar o 
nível de adestramento das unida-
des navais no planejamento e na 
execução de operações conjuntas, e 
reforçar os laços de amizade entre 
as Marinhas do Brasil e do Uruguai.

(CCSM/ FM)

Com2ºDN comemora o aniversário do Armistício 
da Primeira Guerra Mundial

 O Comando do 2º Distri-
to Naval (Com2ºDN) realizou, 
no dia 11 de novembro, a cerimô-
nia alusiva ao 97º aniversário da 
assinatura do Armistício da Pri-
meira Guerra Mundial, que ocor-
reu em Rethondes, na França, 
no dia 11 de novembro de 1918.
 O Armistício chancelou o 
fim da guerra, na qual o Brasil es-
teve envolvido com o envio de uma 
força de oito navios da Marinha, de-
nominada Divisão Naval em Ope-
rações de Guerra, com a missão de 
patrulhar a área marítima entre Da-
car, na costa africana; o arquipélago 
de São Vicente, no Atlântico; e Gi-
braltar, na entrada do Mediterrâneo.
 A cerimônia contou com 

a presença de membros da As-
sociação de Ex-combatentes da 
Bahia, além da tripulação do 
Com2ºDN e de titulares de Orga-
nizações Militares subordinadas.
 Após a leitura da Ordem do 
Dia do Comandante de Operações 
Navais, Almirante-de-Esquadra 
Elis Treidler Öberg, o Vice-Almi-
rante Cláudio Portugal de Vivei-
ros, juntamente com o presidente 
da Associação dos Ex-combatentes 
do Brasil – Seccional Salvador, 
Primeiro-Sargento João de Azere-
do Coutinho Neto, realizou apo-
sição floral no busto do Contra-
-Almirante Pedro Max Fernando 
de Frontin, Comandante da Divisão 
Naval em Operações de Guerra.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

SecCTM da Marinha recebe a visita 
do Chefe do Estado-Maior da Armada

 A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Marinha 
(SecCTM) recebeu, no dia 04 de 
novembro, a visita do Almirante-de-
-Esquadra Wilson Barbosa Guerra, 
Chefe do Estado-Maior da Armada 
(CEMA), que exerceu o cargo de 
Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha no período 
de abril de 2012 a abril de 2014.
 O evento de recepção foi 

presidido pelo Almirante-de-Esqua-
dra Sergio Roberto Fernandes dos 
Santos, atual Secretário, que home-
nageou o Almirante-de-Esquadra 
Guerra, em virtude da proximidade 
de sua despedida do serviço ativo 
da Marinha do Brasil, por ter sido 
designado como o representante 
permanente do Brasil junto à Or-
ganização Marítima Internacional.

Foto: C
C

SM
Foto: C

C
SM

(CCSM/ FM)
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ADESG de Juiz de Fora visita 
o Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais

 O Comando-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais recebeu, 
no dia 12 de novembro, a visita 
da Associação dos Diplomados da 
Escola Superior de Guerra de Juiz 
de Fora (ADESG–JF). O objetivo 
da visita foi estreitar relações entre 
as instituições e atualizar os diplo-
mados quanto à situação do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CFN) nas 
suas diferentes áreas de atuação.
 Recebidos na Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras pelo 
Comandante do Material de Fuzilei-
ros Navais, Contra-Almirante (FN) 
Paulo Martino Zuccaro, os visitan-
tes assistiram a uma palestra sobre 

o CFN, abordando seus aspectos 
históricos, doutrinários, de pessoal 
e de material. Após a palestra, o Al-
mirante Zuccaro afirmou que “uma 
visita como essa é uma das múltiplas 
formas que temos de nos aproximar, 
a quem nos cabe proteger, que é a 
sociedade brasileira e suas institui-
ções. É uma alegria ter, em nossas 
instalações, a visita da ADESG-JF”.
 Os visitantes foram con-
templados com as apresentações 
do Pelotão de Ordem Unida Silen-
ciosa e das Bandas Marcial e Sin-
fônica, e com uma visita ao Museu 
do Corpo de Fuzileiros Navais.

(CCSM/ FM)

Foto: C
C

SM

Dia Nacional da Amazônia Azul é sancionado
por Lei Federal

 A Presidenta da Repúbli-
ca  Dilma Rousseff sancionou, 
no dia 11 de novembro de 2015, 
a Lei nº 13.187/2015, que insti-
tui o dia 16 de novembro como o 
Dia Nacional da Amazônia Azul.
 O dia 16 de novembro, 
escolhido como o Dia Nacional 
da Amazônia Azul, é uma refe-
rência à entrada em vigor, in-

ternacional e para o Brasil, da 
Convenção das Nações Unidas 
sobre Direito do Mar, em 1994.
 O Dia Nacional da Amazônia 
Azul é mais uma conquista da qual a 
Marinha do Brasil se orgulha e bus-
ca conscientizar a população sobre a 
importância dessa área oceânica com 
aproximadamente 4,5 milhões de km².

Foto: C
C

SM

Navio-Escola "Brasil" atraca pela primeira 
vez em Jacksonville (EUA)

 O Navio-Escola "Brasil" 
(NEBrasil) esteve atracado, pela 
primeira vez, no período de 30 de 
outubro a 4 de novembro, na tercei-
ra maior Base Naval americana no 
continente, a Base Naval de May-
port, na cidade de Jacksonville, nos 
Estados Unidos da América (EUA).
 No dia da atracação, foi 
realizada uma visita a bordo do 
NEBrasil, com a presença do Co-
mandante-em-Chefe da Esquadra, 
Vice-Almirante Liseo Zampronio, 
que estava em visita oficial ao Co-
mando da Quarta Esquadra da Ma-
rinha dos EUA; do Adido Naval do 
Brasil nos Estados Unidos e Cana-
dá, Contra-Almirante José Roberto 
Bueno Junior; do Contra-Almirante 

George Ballance, Comandante das 
Forças Navais do Comando Sul dos 
EUA e Comandante da Quarta Es-
quadra; do Contra-Almirante Victor 
Guillory, Ex-Comandante da Quar-
ta Esquadra e de Oficiais Marinha 
do Brasil e da Marinha dos EUA.
 No dia 4 de novembro, foi 
realizado, um Cerimonial à Ban-
deira Nacional brasileira com a 
participação de uma representa-
ção da tripulação, além de auto-
ridades militares da Marinha do 
Brasil e da Marinha dos EUA.
 A visita do NEBrasil à 
Base Naval de Mayport contri-
buiu, certamente, para reforçar 
os laços de cooperação entre as 
Marinhas do Brasil e dos EUA.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

(CCSM/ FM)

Prefeitura Municipal de Uruguaiana recebe 
Marinha do Brasil em Cerimônia

 O Delegado Fluvial de 
Uruguaiana, no dia 20 de novem-
bro, foi agraciado com a meda-
lha Mérito Municipal de Uru-
guaiana (Rio Grande do Sul).
 A referida medalha é con-
cedida a pessoas, personalidades e 
instituições que prestam relevantes 

serviços ao município e à comuni-
dade uruguaianense.
 A cerimônia de entrega foi 
realizada no Salão Nobre da Pre-
feitura Municipal de Uruguaiana, 
e contou com a presença de vá-
rias autoridades civis e militares.

(CCSM/ FM)

Foto: C
C

SM
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 Os estagiários do Curso de 
Altos Estudos de Política e Estraté-
gia (CAEPE) da Escola Superior de 
Guerra (ESG) assistiram, no dia 04 
de novembro de 2015, a uma con-
ferência ministrada pelo General 
de Exercito Joaquim Maia Bran-
dão Júnior, Chefe do Departamen-
to de Engenharia e Construção. O 
General, que fez sua última pales-
tra como Oficial da ativa, após 46 
anos de serviço, abordou o tema: 
"O Exército Brasileiro em apoio 
ao Desenvolvimento Nacional".
 Em sua exposição o General 
Brandão apresentou um panorama 
histórico do Exército Brasileiro ao 
longo de mais de um século de con-
tribuição para o desenvolvimento 

nacional, a infraestrutura disponí-
vel e o emprego dual das Forças em 
ações subsidiárias, como em Opera-
ções de Apoio à Defesa Civil. Des-
tacou a importância do efetivo (civis 
e militares) empregado no setor, os 
benefícios gerados pelas Operações 
de Engenharia e a Transposição do 
Rio São Francisco. Citou, ainda, 
a construção de pontes, ferrovias, 
rodovias, obras hídricas (poços, 
açudes, cisternas, etc), aeroportos, 
dutovias, portos e portos fluviais.
 Ao término, o Auditor 
Fiscal Flávio Cabo fez os agra-
decimentos finais e entregou um 
certificado ao Chefe do Depar-
tamento de Engenharia e Cons-
trução do Exército Brasileiro.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
S

G

Comandante do Exército fala na ESG sobre 
"O Exército Brasileiro e suas relações institucionais" 

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) recebeu, no dia 05 de 
novembro de 2015, a visita do Co-
mandante do Exército Brasileiro, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas. Recepcionado 
pelo Subcomandante da ESG, Ge-
neral de Divisão Eduardo Diniz, o 
Comandante do Exército ministrou 
a conferência "O Exército Brasi-
leiro e suas relações institucionais" 
para os estagiários do Curso de 
Altos Estudos de Política e Estra-
tégia e do Curso de Estado-Maior 
Conjunto, na jornada da manhã.
 Em sua abordagem do tema, 
o General Villas Bôas destacou as 
múltiplas atividades desempenha-
das pelo Exército Brasileiro, em 
particular as missões humanitárias, 

citando, como exemplos, a opera-
ção no Haiti e o apoio prestado em 
comunidades do Rio de Janeiro. O 
general ressaltou ainda a importân-
cia do desenvolvimento tecnológico 
da Força Terrestre e do investimen-
to na área de defesa, além de apre-
sentar os equipamentos que estão 
sendo desenvolvidos pela Força.
 Na parte da tarde, os in-
tegrantes do Corpo Permanente e 
Administrativo da Escola tiveram 
também a oportunidade de assis-
tir a palestra do Comandante de 
Exército, e, encerrando o evento, 
o General Diniz entregou ao con-
ferencista uma lembrança pela 
participação na atividade docente 
deste estabelecimento de ensino.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
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General do Exército Joaquim Maia fala na ESG sobre 
"O Exército em apoio ao Desenvolvimento Nacional"
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Comando de Operações Terrestres  comemora 
seu Jubileu de Prata

 O Comando de Operações 
Terrestres (COTER) realizou, no 
Quartel-General do Comando Mi-
litar do Planalto/11ª Região Mi-
litar, no dia 06 de novembro, os 
eventos comemorativos ao seu 25º 
aniversário, seu Jubileu de Prata.
 As atividades foram inicia-
das com uma solenidade militar 
que contou com as presenças do 
Comandante do Exército, General 
de Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas; do Chefe do Departa-
mento-Geral do Pessoal, General 
de Exército Francisco Carlos Mo-
desto; do Chefe do Estado-Maior 
do Exército (EME), General de 
Exército Sergio Westphalen Etche-
goyen; de eternos Comandantes do 
COTER, General de Exército Paulo 
Neves de Aquino, General de Exér-
cito Luiz de Góes Nogueira Filho, 
General de Exército Roberto Ju-
gurtha Camara Senna e General de 

Exército Renaldo Quintas Magio-
li; e de outros oficiais-generais do 
Alto-Comando de ontem e de hoje.
 Durante a formatura, foi, 
também, efetuada a formalização da 
transferência do Centro de Doutrina 
do Exército do EME para o COTER, 
representando um passo muito im-
portante para a modernização do Sis-
tema Operacional Militar Terrestre.
 Em prosseguimento às co-
memorações do Jubileu de Prata, 
após a solenidade, foi ministra-
da a palestra pelo Comandante 
de Operações Terrestres, General 
de Exército Araken de Albuquer-
que, que apresentou atividades de-
senvolvidas pelo COTER duran-
te os seus 25 anos de existência e 
discorreu sobre a visão de futuro 
para a evolução deste Órgão de 
Direção Setorial, ajustada aos Pro-
jetos Estratégicos do Exército.

(CCOMSEX/ FM)

General de Exército José Carlos De Nardi 
visita o Comando Militar do Leste

Especial para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos Rio 2016, Gene-
ral de Divisão Walter Souza Braga 
Netto, e com o Chefe do Centro 
de Operações do CML, General de 
Brigada Antonio Carlos De Souza.
 Na sequência, o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas visitou as instalações do 
novo Coordenador-Geral de De-
fesa de Área (CGDA) do Rio de 
Janeiro e do Centro de Operações 
do Comando Militar do Leste. O 
CGDA tem a missão de acompa-
nhar, em tempo real, as ações de 
defesa e segurança previstas para 
as Olimpíadas Rio 2016, por meio 
de equipamentos e programas de 
informática de última geração.

(CCOMSEX/ FM)
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 O Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), General de Exército José 
Carlos De Nardi, visitou o Comando 
Militar do Leste (CML) no dia 03 de 
novembro. A comitiva que o acom-
panhou foi composta pelo Chefe de 
Operações Conjuntas do EMCFA, 
Almirante de Esquadra Ademir So-
brinho, e pelo Chefe de Assuntos 
Estratégicos do EMCFA, General 
de Exército Gerson Menandro Gar-
cia de Freitas, dentre outras auto-
ridades do Ministério da Defesa.
 Enquanto esteve no Palácio 
Duque de Caxias, sede do CML, o 
Gen De Nardi participou da apre-
sentação de oficiais, na Sala Dom 
João VI, e de uma reunião com o 
Coordenador-Geral da Assessoria 

Foto: C
C

O
M

SEX



FOLHA MILITAR Novembro 2015 19

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, recebeu, no 
dia 10 de novembro, a Ordem do 
Mérito do Ministério Público Mili-
tar (OMMPM), no grau Grã-Cruz. 
Na solenidade, que ocorreu na sede 
do órgão, foram condecoradas 61 
personalidades e três instituições 
que desenvolveram atividades re-
levantes em prol do Ministério 
Público Militar (MPM). Nessa 17ª 
edição de entrega da Condecora-
ção, três organizações militares da 
Força Terrestre também recebe-
ram a honraria: a 8ª Brigada de In-
fantaria Motorizada, a Academia 
Militar das Agulhas Negras e o 3º 
Batalhão de Polícia do Exército.
 Além do Gen Villas Bôas, 
foram condecorados, dentre ou-
tras autoridades, o Presidente do 
Superior Tribunal Militar (STM), 

Tenente-Brigadeiro-do-ArWilliam 
de Oliveira Barros; o Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz 
Rossato e o Procurador-Geral de 
Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios, Leonardo Roscoe Bessa. A 
OMMPM é concedida nos graus 
Grã-Cruz, Grande Oficial, Alta Dis-
tinção, Distinção e Bons Serviços.
 A solenidade marcou os 95 
anos do MPM, instituição que re-
cebeu, em 2015, dentre 31 ramos 
e unidades do Ministério Públi-
co, o quarto lugar no ranking de 
transparência estabelecido pelo 
Conselho Nacional do Ministério 
Público. Na ocasião, foi lançada, 
também, a 25ª edição da Revis-
ta do Ministério Público Militar, 
cujos exemplares foram distribu-
ídos entre agraciados, familiares 
e convidados, após a cerimônia.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército participa da Conferência 
de Comandantes dos Exércitos Americanos 

 O Comandante do Exérci-
to Brasileiro, General de Exérci-
to Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, participou da Conferên-
cia de Comandantes dos Exérci-
tos Americanos (CCEA), de 17 
a 20 de novembro de 2015, na ci-
dade de Bogotá, Colômbia, país 
que sedia o XXXI Ciclo, corres-
pondente ao biênio 2014-2015.
 A Conferência dos Exér-
citos Americanos (CEA) foi cria-
da em 1960 por decisão dos Co-
mandantes dos Exércitos das três 
Américas, com o propósito de 
formar um foro de debates so-
bre temas de interesse comum 
das forças armadas do continente.
 A finalidade da CEA é 
aumentar a colaboração e integração 
entre os Exércitos e contribuir, do ponto 
de vista do pensamento militar, para a 
segurança e para o desenvolvimento 
democrático dos países membros.
 Atualmente existem 20 exér-
citos membros, 5 exércitos obser-
vadores e 2 organizações militares 

internacionais que também exercem 
a função de observadores: a Jun-
ta Interamericana de Defesa (JID) 
e a Conferência das Forças Arma-
das Centro-Americanas (CFAC).
 A Conferência de Coman-
dantes é o evento culminante da 
CEA. Dela participam os Coman-
dantes ou Chefes de Estado-Maior 
dos exércitos membros, represen-
tantes de exércitos observadores e 
os presidentes da JID e da CFAC. 
Durante a CCEA, os comandantes 
ratificam ou retificam as propostas 
que foram formuladas nas diversas 
conferências especializadas e exer-
cícios ocorridos durante o ciclo, bem 
como definem o tema obrigatório e 
os eventos para o próximo ciclo.
 Na ocasião, o Gen Villas 
Bôas será agraciado com a Meda-
lha da CEA, que visa estimular e 
promover o reconhecimento aos 
comandantes de exércitos membros 
que, com seu trabalho e colaboração, 
contribuem para que a organização 
se fortaleça e atinja seus objetivos.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandantes do Exército e da Aeronáutica
são condecorados pelo Ministério Público Militar
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FEB é homenageada em cerimônia na Itália, 
no Monumento Votivo Militar Brasileiro de Pistoia

 No dia 02 de novembro, 
foi realizada, no Monumento Vo-
tivo Militar Brasileiro de Pistoia, 
a cerimônia que reverencia os 
Pracinhas que combateram pela 
Força Expedicionária Brasileira 
(FEB) durante a Segunda Guer-
ra Mundial. A cerimônia foi pre-
sidida pela Ministra Conselheira 
Cynthia Altoé Vargas Bugané, 
representando a Embaixada do 
Brasil na Itália, e contou com a 
presença de familiares, de autori-
dades italianas civis e militares e 
de convidados de países amigos.
 Compuseram a cerimônia 
um pelotão do 183º Regimento 
Paraquedista “Nembo”, da Briga-

da Folgore; integrantes do Grupo 
“Fratelli sulla Montagna”, que 
utilizaram uniformes de época, 
representando os Pracinhas da 
FEB; e afiliados de associações 
nacionais italianas, como a Par-
tigiani, a Alpini, a Linea Gótica, 
a Stella Tricolore e a Bersaglieri.
 Durante a solenidade, 
foi lida, pelo Adido do Exérci-
to na Itália, a mensagem do Co-
mandante do Exército Brasilei-
ro sobre o feito heroico desses 
militares. Após a atividade, foi 
rezada uma missa em ação de 
graças aos Pracinhas mortos du-
rante a Segunda Guerra Mundial.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército participa de solenidade 
no Dia Nacional do Oficial R/2

 No dia 11 de novembro, o Ba-
talhão da Guarda Presidencial (BGP) 
realizou a formatura em comemora-
ção ao Dia Nacional do Oficial R/2.
 Entre outras autoridades ci-
vis e militares, a solenidade contou 
com a presença do Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas; 
do Comandante Logístico, Gene-
ral de Exército Marco Antônio de 
Farias; e do Presidente do Conse-
lho Nacional dos Oficiais R/2, Sr 
Sérgio Pinto Monteiro. Participa-
ram, também, cerca de 50 oficiais 
R/2, que desfilaram em continên-
cia ao Comandante do Exército.
 Na ocasião, o Gen Villas 
Bôas foi agraciado com a medalha 
Apollo Miguel Rezk pelo Conse-
lho Nacional dos Oficiais R/2. O 

Comandante do BGP, Coronel Car-
los Frederico Gomes Cinelli, apro-
veitou a ocasião para proceder à 
inauguração, de modo solene, do 
Bosque Tenente-Coronel Correia 
Lima, patrono dos oficiais tempo-
rários do Exército e idealizador dos 
Centros de Preparação de Oficias 
da Reserva (CPOR). Foram plan-
tadas seis mudas de Palmeira Im-
perial, simbolizando cada uma das 
seis turmas formadas pelo NPOR do 
BGP, desde a sua criação em 2010.
 O Comandante do Exército 
e o Comandante Logístico estive-
ram entre os convidados para rea-
lizar o plantio simbólico das mu-
das, momento em que o Gen Villas 
Bôas afirmou ser essa a primeira 
árvore por ele plantada desde que 
assumiu o Comando do Exército.

(CCOMSEX/ FM)
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Comando-Geral de Apoio completa 46 anos

 O Comando-Geral de Apoio 
(COMGAP), organização militar 
responsável pelo suporte logístico 
à Força Aérea Brasileira (FAB), re-
alizou no dia 18 de novembro uma 
solenidade em comemoração aos 46 
anos de atividades. O Comandante 
da Aeronáutica interino, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Hélio Paes de 
Barros Júnior, presidiu a cerimônia, 
que contou com membros do Alto-
-Comando da Aeronáutica, entre 
outras autoridades civis e militares.
 Durante a solenidade, o 
Comandante-Geral de Apoio, Te-
nente-Brigadeiro do Ar Dirceu 
Tondolo Nôro, ressaltou as ativi-
dades realizadas pelo COMGAP 
e unidades do Sistema Logístico 
(SISLOG) durante o ano de 2015.
 O oficial-general também 
destacou realizações importantes 
para a FAB, como a aquisição das 
aeronaves de caça Gripen NG e a 
produção do KC-390. “Um anti-
go anseio de toda a Força: a esco-
lha dos novos caças, uma grande 
vitória para a nação brasileira que, 
em breve, não apenas contará com 
aeronaves de altíssima tecnologia 

operando na defesa do espaço aéreo 
nacional como também terá a capa-
cidade de produzir e apoiar essas 
aeronaves e integrar novos sistemas 
e armamentos na plataforma, com 
a capacitação do parque industrial 
brasileiro”, afirmou o comandan-
te do COMGAP.Efetivo também 
recebeu homenagens  2S William
 Durante a cerimônia, foi 
realizada a premiação do Gra-
duado e Praça Padrão de 2015, 
Menção Destaque Logístico, ho-
menagem aos ex-comandantes e 
entrega de Medalha Militar por 
tempo de serviço aos militares.

 Histórico
 Em 18 de novembro de 1969, 
fruto do processo de reorganização 
do então Ministério da Aeronáuti-
ca, era ativado o Comando-Geral de 
Apoio. Sediado no Rio de Janeiro 
(RJ), o COMGAP possui 22 unida-
des subordinadas e tem por compe-
tência dimensionar os meios e pro-
ver apoio logístico para que a Força 
Aérea cumpra sua missão, alinhada 
à Estratégia Nacional de Defesa.
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(CECOMSAER/ FM)

Os militares da FAB e a Bandeira do Brasil

 Desde que chegou à capi-
tal federal para servir no Centro de 
Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (CENIPA), a 
Sargento Rayla Farias de Lucena já 
participou três vezes da solenidade 
de substituição da Bandeira Nacio-
nal, em Brasília (DF). Durante a 
cerimônia, realizada mensalmente 
na Praça dos Três Poderes, a maior 
bandeira do País (com uma área de 
280 m² e 90 kg de peso) é hasteada.
 “A Bandeira representa 
nossa pátria e é importante que as 
pessoas vejam seu significado”, 
comenta a Sargento, que também 
já integrou a tropa de bandeiras 
históricas na primeira solenidade 
da qual participou. O grupamen-
to representa as doze bandeiras 
que o País teve até chegar à atu-
al, instituída após a proclamação 
da República - em 1889 - quando 
a comemoração ao Dia da Ban-
deira passou a fazer parte do País.
 Todo dia 19 de novembro, 
as unidades da Força Aérea Brasi-

leira realizam uma cerimônia mi-
litar alusiva à data, onde são res-
saltados o simbolismo e o culto ao 
Pavilhão Nacional. Durante essa so-
lenidade, as bandeiras antigas e in-
servíveis são incineradas ao meio-
-dia nas organizações militares.
 Segundo a Tenente Histo-
riadora Regina Celly De Morais 
Lopes De Souza, do Quinto Co-
mando Aéreo Regional (V CO-
MAR), a Bandeira Nacional já teve 
diversas configurações e conforme 
a sociedade mudou, a Bandeira 
mudou junto. “É o maior símbo-
lo de uma Nação, representa sua 
identidade, descreve suas rique-
zas e particularidades”, destaca.
 A relação dos militares 
com a Bandeira do Brasil é habi-
tual. Diariamente são realizadas 
cerimônias de hasteamento nas 
organizações. “Para nós milita-
res, a bandeira é o símbolo que re-
presenta todos os brasileiros, to-
das as suas lutas e conquistas”, 
complementa a Tenente Celly.
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Saiba mais sobre a 
FAB  

em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Força Aérea Brasileira celebra o Dia do Material Bélico

 Comemorado no dia 11 de 
novembro, o Dia do Material Bélico 
da Aeronáutica foi marcado por ho-
menagens em cerimônia no Parque 
de Material Bélico do Rio de Janei-
ro (PAMB-RJ). Este é o quinto ano 
de comemoração da data, que foi 
marcada pelo lançamento do prê-
mio "O Sabre da Força", que visa 
homenagear aqueles que prestaram 
relevantes serviços ao Sistema de 
Material Bélico da Aeronáutica.
 O agraciado, postumamen-
te, foi o Tenente Coronel Especia-
lista em Armamento Jorge da Silva 
Prado, também patrono do material 
bélico. O prêmio foi entregue aos 
seus dois filhos, o cirurgião plástico 
Jorge da Silva Prado Júnior e o en-
genheiro Reinaldo da Silva Prado.
 "É uma honra estar aqui hoje. 
Estou extremamente orgulhoso, pois 
meu pai sempre foi um exemplo em 
termos de caráter, retidão e perseve-
rança no trabalho. Na época em que 
começaram os trabalhos de material 
bélico tudo era muito artesanal, des-
de fazer a carcaça e os explosivos. 
Era meio improvisado. Sempre ía-
mos assistir os testes na Restinga 
de Marambaia e nem sempre era 
um sucesso, mas ele persistia", res-
saltou o filho Jorge, emocionado.
 Reinaldo, que seguiu os 
caminhos do pai na engenha-
ria mecânica, revelou que o Te-
nente-Coronel Prado era tam-
bém um apaixonado por carros.
 "Ele tinha espírito de enge-
nheiro e foi realmente esse espírito 
que me guiou e depois que foi pra 
reserva foi trabalhar com automó-
veis. Era um apaixonado por tudo 
que fazia e documentava os tes-
tes em filmes, o primeiro fogue-
te saía feito um buscapé e depois 
ele foi aperfeiçoando.", contou.
 Os antigos servidores do 
PAMB-RJ também foram ho-
menageados e desfilaram em um 
grupamento que recebeu os agra-
decimentos das autoridades pre-
sentes e os aplausos do público.
 Nesse grupamento, se des-

tacou o suboficial da reserva Napo-
leão Costa, de 87 anos, que serviu 
com o Patrono do Material Béli-
co na Base Aérea de Santa Cruz e 
veio com ele para o PAMB-RJ.
 "Servi no PAMB por mais 
de vinte anos, era responsável por 
todo o material. Entregava, rece-
bia e entregava todo o material da 
FAB. Quando o Coronel Prado 
veio pro PAMB ele me trouxe jun-
to, por que já nos conhecíamos, ele 
foi meu instrutor na EEAR. Era 
um ótimo chefe. Certa vez, mon-
tamos dois galpões, os que ainda 
estão aqui, eu e mais dois solda-
dos, depois fizemos um churrasco 
para comemorar", disse orgulhoso.
 A solenidade foi presidida 
pelo Comandante-Geral de Apoio 
(COMGAP), Tenente-Brigadeiro do 
Ar Dirceu Tondolo Nôro, que desta-
cou os feitos do passado e o empenho 
dos profissionais do Sistema de Ma-
terial Bélico (SISMAB) em manter 
a operacionalidade da Força Aérea.
 “A exemplo dos Especialis-
tas que atuaram junto ao 1° Grupo 
de Caça, o esforço não se encerra 
em adquirir e manter equipamen-
tos. Esse esforço avança na busca 
de novas tecnologias, no fomento 
à Base Industrial de Defesa e na in-
corporação das mais avançadas tec-
nologias em uso no mundo.”, afir-
mou o Comandante-Geral de Apoio.
 Corrida dos Paióis
 No dia anterior, os militares 
pertencentes ao SISMAB puderam 
participar de uma corrida e cami-
nhada na área do PAMB-RJ, em 
meios aos mais de vinte paióis em 
seu percurso. Com o apoio da Co-
missão de Desportos da Aeronáuti-
ca (CDA), a corrida e a caminhada 
foram divididas em categorias por 
gênero e faixas etárias composta 
por 5km e 3km, respectivamente.
 O grande vencedor foi o 
Primeiro Tenente Especialista em 
Serviços Administrativos Silvio 
Alexandre Abreu da Silva. Todos os 
participaram que finalizaram as pro-
vas foram agraciados com medalhas.

(CECOMSAER/ FM)
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 O Dia do Material Bélico, 
11 de novembro, está sendo co-
memorado pela Força Aérea Bra-
sileira (FAB) com a  unificação do 
Sistema de Material Aeronáutico 
(SISMA) com o Sistema de Mate-
rial Bélico (SISMAB). A iniciativa, 
considerada um avanço, foi toma-
da pelo Comando-Geral de Apoio 
(COMGAP) da FAB. O objetivo é 
antecipar e prover o suprimento e a 
manutenção necessários ao supor-
te logístico do Material Aeronáu-
tico e Bélico. Assim, será possível 
garantir sua condição de pronto 
emprego com o menor consumo 
de recursos humanos, materiais e 
financeiros, sejam em situações de 
paz, de conflito ou de emergência.
 Dia do Material Bélico
 A data é uma homenagem ao 
evento histórico de 11 de novembro 
de 1944, quando as aeronaves do 1º 
Grupo de Aviação de Caça (1º GAV-
CA) voaram pela primeira vez como 
unidade independente na Itália, du-
rante a Segunda Guerra Mundial.
 As missões contaram com 
apoio dos especialistas da FAB, 
como o Tenente-Coronel Especia-

lista em Armamento Jorge da Sil-
va Prado, que se tornou patrono 
do material bélico da Aeronáutica. 
Ele realizou diversas atividades du-
rante a guerra, como o remunicia-
mento dos aviões, harmonização 
das metralhadoras com o visor do 
tiro e conjugação de comando de 
disparo das metralhadoras com as 
câmeras cinematográficas para re-
gistro dos resultados das missões.
 O Tenente-Coronel Prado 
faleceu em 1991. Mas seu filho, o 
engenheiro Reinaldo da Silva Prado, 
lembra dos feitos do pai. “Ele se or-
gulhava demais de suas inovações. 
Um exemplo foi uma espécie de car-
rinho que sobe e desce para condu-
zir as bombas que pesavam 500 kg. 
Foi um avanço na época”, destacou.
 Ao regressar ao Brasil, Prado 
introduziu novos métodos de arma-
zenagem de material bélico, modi-
ficou o Sistema de Ordens Técnicas 
e estabeleceu nomenclatura adotada 
pelas Forças Armadas do Brasil. 
Também idealizou bombas incendi-
árias e produziu os primeiros fogue-
tes de aviação fabricados no País.

(MD ASCOM/ FM)

Foto:  Agência Força Aérea
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Capacete inteligente aumenta 
capacidade dos caças brasileiros

 Quando os pilotos da Força 
Aérea Brasileira (FAB) decolam 
para os combates simulados contra 
caças F-18, da Marinha dos Esta-
dos Unidos (US NAVY), durante 
o exercício UNITAS, o sucesso 
da missão pode estar literalmen-
te na cabeça deles. Isso porque 
a versão modernizada no Brasil 
do caça F-5E, designada F-5EM, 
conta com capacetes inteligentes. 
O equipamento permite que os 
pilotos mirem em seus alvos ape-
nas com o movimento da cabeça. 
 "No combate visual contra 
o F-18, nós conseguimos, algu-
mas vezes, obter vantagem e até 
mesmo ganhar a disputa", conta 
o Tenente-Coronel Ricardo Guer-
ra Rezende, comandante do Es-
quadrão Pampa (1°/14° GAV). "A 
integração com o míssil de quar-
ta geração, o Python 4, consegue 
aumentar as capacidades da aero-
nave, mesmo tendo uma inferio-
ridade em termos de performan-
ce", completa o Tenente-Coronel 
Rubens Gonçalves, comandante 
do 1° Grupo de Aviação de Caça. 
 Enquanto no passado os 
pilotos de caça precisavam se po-
sicionar atrás dos seus adversários 
para efetuarem os disparos, hoje, 
os mísseis modernos podem ser 
disparados até contra alvos situa-
dos no setor traseiro do avião. No 

caso do exercício UNITAS, os F-
-5EM da FAB utilizam a versão 
de treinamento do míssil Python 
4, capaz de ir em busca de alvos 
em um ângulo de 90 graus do caça.   
 Os modelos de treina-
mento têm peso semelhante e 
contam com o sistema de bus-
ca, mas não têm explosivo nem 
o motor-foguete. Na versão real, 
quando é lançado, o míssil ace-
lera e faz uma brusca curva para 
perseguir a aeronave oponente. 
 Além de ajudar a mirar nos 
alvos, o capacete utilizado pelos 
pilotos brasileiros também serve 
como um visor, no qual informa-
ções de voo, como velocidade e 
altura, são projetadas diretamente 
sobre o olho esquerdo. O resultado 
é poder ter controle do voo sem pre-
cisar olhar para dentro da cabine. 
  O Tenente-Coronel Re-
zende ressalta ainda outros sis-
temas atualizados, como o radar 
e o RWR, este último, capaz de 
alertar ao piloto quando seu avião 
está sendo iluminado pelo radar de 
outras aeronaves ou unidades de 
solo. "A gente tem condições de, 
em um exercício como esse, con-
seguir sustentar um combate, mes-
mo que de forma defensiva, con-
tra um oponente com maior força 
e com maior tecnologia", explica.
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