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Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz Rossato 
assume Comando da Aeronáutica
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 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato assumiu o 
comando da Aeronáutica no dia 30 
de janeiro. A cerimônia militar foi 
realizada na Base Aérea de Brasília. 
O Oficial-General é agora o primei-
ro militar na cadeia de comando da 
Força Aérea Brasileira, cargo ocu-
pado até então pelo Tenente-Bri-

gadeiro do Ar Juniti Saito. A sole-
nidade foi presidida pelo Ministro 
da Defesa, Jaques Wagner, e contou 
com presença de autoridades do po-
der legislativo, executivo e judiciá-
rio, além de Comandantes de Forças 
Aéreas estrangeiras e dos Coman-
dantes da Marinha e do Exército.

(CECOMSAER/ FM)

Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira 
é o novo Comandante da Marinha

 Foi realizada, no dia 6 de 
fevereiro, no Grupamento de Fu-
zileiros Navais de Brasília, a ce-
rimônia de assunção de cargo de 
Comandante da Marinha. Na oca-
sião, o Almirante-de-Esquadra Ju-
lio Soares de Moura Neto passou 
o comando para o Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira. A cerimônia foi presidida 
pelo Ministro da Defesa, Jaques 

 Em 21 de fevereiro de 1945, 
jovens soldados viviam momentos 
históricos na Europa em chamas, 
que recordariam exatos 70 anos

Wagner, e contou com a presen-
ça de autoridades militares e civis, 
tais como: o Ex-Ministro da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Alfre-
do Karam, o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Marco Aurélio, os 
Ministros de Relações Exteriores, 
da Previdência Social, do Desenvol-
vimento Agrário e do Gabinete de 
Segurança Institucional, bem como 
de embaixadores de diversos países.
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 No dia 5 de fevereiro, o 
General de Exército Eduardo da 
Costa Villas Bôas assumiu o Co-
mando do Exército Brasileiro. A 
solenidade de transmissão do cargo 

do General de Exercito Enzo Mar-
tins Peri para o General de Exército 
Villas Bôas, presidida pelo Minis-
tro da Defesa, Jaques Wagner, foi 
realizada no Clube do Exército.

(CCOMSEX/ FM)

General de Exército Eduardo da Costa Villas Bôas  
assume Comando do Exército

70 Anos da Tomada de Monte Castello

depois, ao se encontrarem na home-
nagem prestada pelo Exército Brasi-
leiro aos Heróis de Monte Castello.

(CASA DA FEB/ FM)

(C
asa da FEB/Israel Blajberg)
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Centro de Sinalização Náutica  ativa sinal 
de auxílio à navegação na Ponte Rio-Niterói

 O Centro de Sinalização 
Náutica Almirante Moraes Rego 
(CAMR) ativou recentemente, 
em caráter experimental, dois 
sinais AIS (Automatic Identifica-
tion System) de auxílio à navega-
ção, nos pilares de sustentação do 
vão central da Ponte Presidente 
Costa e Silva (Ponte Rio-Niterói).
  No local, trafegam navios 

e embarcações de grande porte 
que demandam os terminais petro-
líferos ao largo da Ilha do Gover-
nador. Esses sinais vêm comple-
mentar os outros sinais luminosos 
e o RACON (Radio Beacon) exis-
tentes no local, oferecendo novas 
e melhores referências para auxi-
liar o navegante em sua derrota.
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Governador do Rio Grande do Sul 
visita o Comandante do 5º Distrito Naval 

 No mês de janeiro, ainda 
nos primeiros dias do seu man-
dato, o governador do Estado do 
Rio Grande do Sul, José Ivo Sar-
tori, realizou uma reunião com o 
Vice-Almirante Leonardo Pun-
tel, Comandante do 5º Distrito 
Naval, na Delegacia da Capita-
nia dos Portos, em Porto Alegre 
(RS). O encontro promoveu o 

estreitamento dos laços do Com 
5º DN com o Governo do Estado.
 Na ocasião, o governador 
Sartori teve a oportunidade de co-
nhecer as atividades atribuídas à 
Marinha do Brasil e a importância 
do seu papel na manutenção da se-
gurança do tráfego aquaviário, da 
salvaguarda da vida humana e da 
preservação dos recursos hídricos.
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Ministro Jaques Wagner dá posse à nova secretária-geral
 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, deu posse no dia 26 de janeiro 
à nova secretária-geral do Ministério da 
Defesa, Eva Maria Cella Dal Chiavon, 
que assumiu o cargo em substituição 
ao então secretário Ari Matos Cardoso.
 Na cerimônia de posse, o Mi-
nistro Jaques Wagner, nas palavras de 
agradecimento e boas-vindas, enalteceu 
as qualidades de ambos, destacando que 
eles carregam uma condição mais nobre 
para aqueles que abraçam o serviço pú-
blico da nação: "se movem, trabalham 
e se movimentam em torno de ideais".
 "Doutor Ari vai carregar con-
sigo a honrosa designação de ter sido 
o primeiro secretário-geral do Mi-
nistério. E a doutora Eva também 
carregará, quando terminada a sua 
missão, de ser a primeira mulher secre-
tária-geral da Defesa", disse o Ministro.
A nova secretária Eva Chiavon ressaltou 
o papel da Secretaria-Geral como agente 
articulador de inúmeras políticas públi-
cas. "O campo de atuação e a ação ar-
ticuladora da Secretaria-Geral permeiam 
ações governamentais, como por exem-
plo, as áreas de orçamento, pessoal, en-

sino, saúde, indústria de defesa e de de-
senvolvimento e proteção da Amazônia".
 Eva Chiavon ainda salientou que 
a Secretaria-Geral impõe a necessidade 
de continuar a parceria com os outros 
ministérios na "busca de soluções viáveis 
que garantam ao Ministério da Defesa as 
condições objetivas, tanto organizacio-
nais, quanto orçamentárias que a estatura 
política-estratégica do Brasil necessita".
 “Cabe ressaltar que a Defesa, por 
sua importância, dimensão e impacto na 
sociedade é um dos setores estruturantes 
do país, em especial, nas áreas espacial, 
cibernética e nuclear", disse Eva Chiavon.

Foto: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)

 Ao se despedir do cargo, o secre-
tário Ari Cardoso destacou o orgulho de 
ter servido à pasta desde sua fase embrio-
nária, culminando com a consolidação da 
Secretaria-Geral (SG) e no aprimoramen-
to dos mecanismos de planejamento e de 
coordenação, além da implementação de 
novas ferramentas de gestão estratégica.
 Para o secretário, ações como a 
Lei nº 12.598, que introduziu novo in-
centivo à Base Industrial de Defesa e a 
implantação da Autoridade Certificadora 
de Defesa (AC-Defesa) foram algumas 
das principais conquistas alcançadas pelo 
órgão.

 Eva Chiavon foi secretária-
-executiva em quatro ministérios. Antes 
de vir para a Defesa,  exerceu a função 
nos Ministérios do Trabalho, Secreta-
ria de Relações Institucionais, Conse-
lho de Desenvolvimento Econômico e 
Social, e Planejamento, Orçamento e 
Gestão. Entre janeiro de 2007 e outu-
bro de 2011, ocupou o cargo de secretá-
ria da Casa Civil do Governo da Bahia.
 Natural de Chapecó (SC), a 
secretária geral é graduada em Plane-
jamento Estratégico Público Partici-
pativo e Enfermagem e Obstetrícia, 
com especialidade em Saúde Pública.
 A cerimônia de transmissão de 
cargo da Secretaria-Geral do Ministério 
da Defesa foi prestigiada pelo comandan-
te do Exército, general Enzo Martins Peri, 
e pelo chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas, general José Carlos 
De Nardi. Representando os comandantes 
da Marinha e da Aeronáutica, estiveram 
presentes o almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, e o brigadeiro Nivaldo 
Rossato, além de secretários do ministé-
rio e de outras pastas, oficiais-generais, 
e demais autoridades civis e militares.
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Defesa apresenta planejamento estratégico para 2015

  Autoridade Certificadora de 
Defesa – AC Defesa – é uma das no-
vidades da Política e Estratégia Se-
toriais de Defesa e o Plano de Gestão 
Estratégica do Ministério da Defesa 
para o ano de 2015. Esse e outros 
projetos foram apresentados no dia 
18 de dezembro em cerimônia que 
reuniu o alto comando da instituição.
 A AC Defesa tem como 
finalidade emitir e fornecer cer-
tificados digitais para o Ministé-
rio da Defesa (MD), bem como 
para as três forças singulares: Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica.
 General Bráulio de Paula Ma-
chado explicou o funcionamento da 
Autoridade Certificadora de Defesa.
 De acordo com o chefe 
do Centro de Desenvolvimento 
de Sistemas do Exército Brasilei-
ro e responsável pelo AC Defe-
sa, General Bráulio de Paula Ma-
chado, este projeto tem grande 
relevância na atual conjuntura 
mundial, garantindo a segurança 
da informação do Estado brasileiro.
 Durante sua explanação, 
o general Bráulio explicou que 
a Autoridade Certificadora, vin-
culada à Infraestrutura de Cha-
ves Públicas Brasileira (ICP-
-Brasil), é a identidade virtual que 
permite a identificação segu-
ra e inequívoca de autores de men-
sagens ou transações eletrônicas.
 Por estarem vinculados à 
ICP-Brasil, os certificados emitidos 
pela AC Defesa terão a mesma vali-
dade dos demais certificados emiti-
dos por outras AC, governamentais 
e civis, igualmente credenciadas.
 “O projeto AC Defesa terá 
uso em assinatura eletrônica de do-
cumentos, ordenação de despesas, 
acesso a informes médicos, autenti-
cação segura de servidores de dados e 
acesso a sistemas de segurança mais 
elevada”, disse o general Bráulio. 
 Com investimentos de R$ 22 
milhões e 48 militares em dedicação 
exclusiva, a Autoridade Certificado-
ra conta com três instalações – cada 

qual sob responsabilidade de cada 
uma das forças -, salas-cofre e outros 
equipamentos de alta tecnologia. 
As estruturas estão localizadas 
na Ilha das Cobras (RJ), da Ma-
rinha do Brasil, no VI Comando 
Aéreo Regional, em Brasília, e 
no Centro Integrado de Telemáti-
ca do Exército, também na capital 
federal. O custo anual do proje-
to está orçado em R$ 6 milhões.

 Estratégia Setorial
 O Chefe da Assessoria de 
Planejamento do ministério, Briga-
deiro José Pompeu dos Magalhães 
Brasil Filho, falou sobre a políti-

Foto: Tereza Sobreira

Foto: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)

ca e a estratégia setorial de defesa.
 Conforme o Brigadeiro 
Pompeu Brasil, o sistema de pla-
nejamento estratégico de Defesa 
é um método que organiza e ali-
nha todos os documentos e planos, 
como a Política Nacional de Defesa 
e a Estratégia Nacional de Defesa.
 “Ainda encontram-se em 
fase de análise e aprovação a Polí-
tica Setorial de Defesa e a Estraté-
gia Setorial de Defesa. Até meados 
de março do próximo ano, esses 
dois documentos devem estar apro-
vados”, comentou o Brigadeiro.
 Os planos estratégicos tam-
bém englobam políticas públicas 

como o Projeto Rondon e o For-
ças no Esporte, além de iniciativas 
na área de saúde.
 Também foram apresen-
tados projetos na área de recursos 
humanos, orçamento e finanças, 
mobilização e comunicação social. 
 
        Documentário sobre 15 anos 
do Ministério da Defesa          
      Durante o evento, foi realizada 
a première do documentário “Defe-
sa: 15 anos”, sobre a trajetória do 
Ministério desde sua fundação, em 
junho de 1999.
 A produção, coordenada pela 
Assessoria de Comunicação Social, 
tem 27 minutos de duração, com de-
poimentos dos ministros que ocupa-
ram a pasta, autoridades civis e mi-
litares e de especialistas em Defesa.
 O documentário resgata 
a história do ministério em uma 
década e meia, apresentando re-
gistros das principais atuações da 
Defesa em prol do país e da so-
ciedade brasileira. O filme contém 
imagens da participação dos mi-
litares em eventos como a Jorna-
da Mundial da Juventude, Copa 
do Mundo, missões de paz, exer-
cícios e operações de fronteiras.
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Satélite Geoestacionário: Defesa dá segmento a processo 
de absorção de tecnologia

 Até o final do mês de janei-
ro, um novo grupo de engenheiros 
das Forças Armadas será envia-
do para as instalações da Empre-
sa Thales Alenia Space (TAS), em 
Cannes, na França, onde são reali-
zadas as atividades de treinamento 
para absorção de tecnologia, pre-
vistas no projeto do Satélite Geo-
estacionário de Defesa e Comuni-
cações Estratégicas (SGDC). 
Esses profissionais se juntarão a 
outros brasileiros – da Aeronáutica, 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (INPE), da Agência Es-
pacial Brasileira (AEB) e da Em-
presa VISIONA – que já passaram 
pelos cursos básico e avançado e, 
atualmente, atuam dentro da em-
presa Thales, contratada pelo Brasil 
para ser a fornecedora do satélite.
 O processo de absorção de 
tecnologia consiste em capacitar 
os profissionais brasileiros que vão 
trabalhar principalmente nas duas 
estações de controle do artefato, 
uma, em Brasília, outra, no Rio de 
Janeiro, e, ambas, instaladas dentro 
de organizações militares. De acor-
do com o diretor de Política Espa-
cial da AEB, Petrônio Noronha de 
Souza, o programa de absorção de 
tecnologia, previsto na contratação 
do SGDC, teve início no começo 
de 2014, quando foram enviados 
26 profissionais brasileiros que 
passaram pela fase de cursos intro-
dutórios e avançados na empresa.
 Este ano, começa a segunda 
etapa do programa e o novo grupo 
de profissionais técnicos e enge-
nheiros completarão o novo contin-

gente, com um total de quatro repre-
sentantes AEB, oito do INPE, dez 
do Ministério da Defesa, nove da 
empresa Visiona, seis da Telebras e 
dois do Ministério das Comunica-
ções, num total de 39 profissionais.
 Segundo o representante do 
Ministério da Defesa no Grupo-exe-
cutivo do Projeto, Coronel Edwin 
Pinheiro da Costa, os profissionais 
do ministério e da Telebras traba-
lharão diretamente no projeto e tam-
bém deverão contribuir com a parte 
de transferência de tecnologia fu-
turamente.
 “Ao retornarem ao Brasil, 
esses profissionais poderão assu-
mir atividades de controle do sa-
télite, nos centros de operação. 
Com a experiência adquirida, eles 
também estarão aptos a atuar no 
desenvolvimento de futuros pro-
jetos espaciais no Brasil”, disse.
 Segundo ele, a parte de 
transferência de tecnologia inclui 
ainda o treinamento de profissio-
nais de empresas de tecnologia 
aeroespacial que, futuramente, se 
tornarão aptos a construir módu-
los componentes de satélites. O 
representante do Ministério da De-
fesa no Comitê Diretor do Projeto 
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SGDC, Brigadeiro Luiz Fernando 
de Aguiar, explica que esse proces-
so de capacitação da indústria na-
cional servirá também para apoiar 
o Programa Estratégico de Sistemas 
Espaciais (PESE), que prevê a cons-
trução de outros novos satélites com 
a participação da indústria nacional.
 “Estamos abrindo uma por-
ta para que essa tecnologia ingres-
se no país. Temos o MCTI, AEB e 
outros órgãos diretamente envolvi-
dos no processo de transferência de 
tecnologia para que possamos, no 
futuro, construir um satélite como 
esse no Brasil”, explica. “O ganho 
maior é essa absorção de tecno-
logia por parte do nosso pessoal e 
das nossas empresas para que, no 
futuro, possamos ingressar nesse 
mercado”, completou o brigadeiro 
destacando que, atualmente, diver-
sos serviços meteorológicos são 
feitos por empresas estrangeiras, 
o que deverá mudar quando o país 
passar a dominar tal tecnologia.
 Em dezembro de 2014, uma 
equipe do Ministério da Defesa par-
ticipou, em Toulouse, na França, da 
etapa de revisão crítica do proje-
to, na qual foram ajustados alguns 
detalhes técnicos finais do projeto. 
O Satélite Geoestacionário terá 
uma banda X, voltada as comu-
nicações militares, e uma banda 
‘Ka’, para uso de comunicação 
civil no âmbito do Plano Nacio-
nal de Banda Larga (PNBL). Com 
previsão de lançamento para o se-
gundo semestre do ano que vem, o 
novo satélite será o primeiro a ser 
100% controlado pelo governo.
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Alistamento militar já está com o prazo aberto Projeto Soldado Cidadão no Amazonas
qualifica mais de 1,4 mil jovens 

 Os cidadãos nascidos em 
1997 e que completam 18 anos em 
2015 devem se apresentar à Junta 
de Serviço Militar (JSM) municipal 
mais próxima das suas residências.
 Cerca de 2 milhões de jo-
vens devem ser alistar: 100 mil 
deverão se incorporados como 
recrutas às Forças Armadas
Cerca de 2 milhões de jovens 
devem ser alistar: 100 mil de-
verão ser incorporados como 
recrutas às Forças Armadas
Para cumprir com seu dever cívi-
co, os jovens do sexo masculino 
precisam apresentar na Junta Mili-
tar os seguintes documentos: certi-
dão de nascimento ou equivalente 
(identidade, carteira de motorista 
ou de trabalho), comprovante de 
residência e duas fotos 3x4 (re-
cente). O prazo para o alistamento 
militar começou no dia 2 de janei-
ro e vai até 30 de junho de 2015.
 Caso o convocado te-
nha filhos, também é necessária 
a apresentação das certidões de 
nascimento das crianças. Pessoas 

 Robson, Ivonei, José Wesley, 
Gleiton, Luiz Antônio e Cristiano 
têm muito em comum. Eles estão na 
faixa etária dos 20 anos, encontram-
-se engajados nas Forças Armadas e 
acabam de concluir, com destaque, os 
cursos do Projeto Soldado Cidadão. 
Os seis foram homenageados durante 
solenidade de formatura do programa 
no Amazonas, que aconteceu no dia 
03 de dezembro, na capital Manaus.
 Com orgulho, os jovens os-
tentavam seus diplomas de operador 
de guindalto, guindaste e empilhadei-
ra; motorista categoria D, transporte 
coletivo de passageiros, e movimenta-
ção e operação de produtos perigosos. 
Em uníssono responderam que sim, 
pretendem se valer da qualificação ad-
quirida quando deixarem a Marinha, 
o Exército e a Aeronáutica e partirem 
para novos desafios profissionais. 
 A ideia do Projeto Soldado 
Cidadão, do Ministério da Defesa, é 
exatamente esta: dar formação profis-
sionalizante para recrutas que pres-
tam o Serviço Militar, a fim de facili-
tar o ingresso no mercado de trabalho 
depois que eles saírem das Forças.
 Os cursos oferecidos são mi-
nistrados e realizados por instituições 
públicas ou privadas. Possuem carga 
horária mínima de 160 horas, sendo 
140 de ensino técnico, 16 de empre-
endedorismo e quatro de cidadania.
 Ao todo, 1.425 homens fo-
ram qualificados, este ano, no estado 
do Amazonas em 28 especialidades, 
como pedreiro, pintor predial, eletri-
cista, mecânico, marceneiro, garçom 
e cozinheiro. A maior parte, 825, é 
da cidade de Manaus. Os 600 restan-

com deficiência precisam entregar 
atestado médico. Todos os docu-
mentos necessitam ser apresen-
tados em suas versões originais.
 Segundo dados da Seção de 
Coordenação de Mobilização Mi-
litar do Ministério da Defesa, no 
ano passado 1,7 milhão de jovens 
se alistaram nas Juntas de todo o 
país. Cerca de 100 mil foram in-
corporados às Forças Armadas.

 Ato obrigatório
 O alistamento é um ato obri-
gatório, cujo descumprimento pode 
acarretar contratempos para o cida-
dão, como não poder retirar passa-
porte, ingressar no serviço público 
ou na iniciativa privada, entre outros.
 Além disso, a norma prevê 
o pagamento de multa, que varia de 
acordo com a quantidade de dias em 
que o candidato deixou de se alistar.
 Aqueles que perderem o 
prazo de alistamento (2 de janeiro 
a 30 de junho de 2015) só pode-
rão participar da seleção em 2016, 
para se incorporar apenas em 2017.

tes são de Barcelos, Tefé, Tabatinga, 
Humaitá e São Gabriel da Cachoeira.
 Nos pelotões de frontei-
ra houve a participação no pro-
grama de militares das etnias in-
dígenas Baré, Werekena, Tucano, 
Arapaco, Desana, Kubeo, Wanamo, 
Kuripaco, Yanomani, Hupda e Baniwa.
 Durante a cerimônia, os 
alunos ficaram perfilados no pátio 
do Comando Militar da Amazônia. 
Após entoarem o Hino Nacional, 
ouviram a leitura de texto alusi-
vo do programa – que completou, 
em 2014, dez anos de existência e 
já formou cerca de 200 mil solda-
dos das três Forças, em todo o país.
 Na ocasião, o comandante 
da 12ª Região Militar, General Paulo 
Sérgio Nogueira de Oliveira, enfati-
zou a importância do evento. “Esta-
mos festejando o maior programa de 
profissionalização de jovens do Bra-
sil.” E completou: “Vocês, em forma, 
são os grandes beneficiados. Apro-
veitem. Espero que o projeto prossiga 
levando o bem para esta juventude”.
 O General agradeceu, tam-
bém, o apoio prestado à iniciati-
va por instituições do estado, entre 
elas o Departamento Estadual de 
Trânsito do Amazonas (Detran-
-AM) e o Centro de Educação Tec-
nológica do Amazonas (CETAM).
A formatura terminou com desfi-
le da tropa. Estiveram presentes 
representantes do Comitê Gestor 
do Soldado Cidadão do Ministé-
rio da Defesa, a diretora-presidente 
do CETAM, Joésia Pacheco, e de-
mais autoridades civis e militares.

Foto: Jorge C
ardoso

Foto: Jorge C
ardoso

(MD ASCOM/ FM)
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Ministro da Defesa Jaques Wagner conhece ações do Brasil em missões de paz da ONU

 O Brasil tem espalhados 
pelo mundo mais de 1,7 mil milita-
res. Esse contingente brasileiro atua 
em missões de paz sob a liderança 
da Organização das Nações Uni-
das (ONU) em nove nações, como 
por exemplo, no Haiti e no Líbano. 
Além disso, a cada ano são feitos 
contatos com diversos países para 
atividades, visitas, reuniões, grupos 
bilaterais e intercâmbios sobre o 
tema defesa. Somente em 2014, fo-
ram realizadas ações com 65 países.
 Os dados foram apresenta-
dos  no dia 04 de fevereiro ao Mi-
nistro da Defesa, Jaques Wagner, 
e demais assessores, pelo chefe de 
Assuntos Estratégicos do Ministé-
rio da Defesa, general Gerson Me-
nandro Garcia de Freitas. De acor-
do com o general, a cooperação 
proporciona laços mais duradou-
ros e permanentes com as nações-
-amigas. “Privilegiamos os rela-
cionamentos bilaterais”, destacou.
 Na ocasião, o Chefe de As-
suntos Estratégicos esmiuçou todo 
o funcionamento e os projetos em 
andamento pelo seu setor. Ele en-
fatizou o trabalho de comando que 
vem sendo realizado pelos militares 

brasileiros na Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do Haiti 
(Minustah), na Força-Tarefa Marí-
tima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (FTM-Unifil) 
e na Missão de Estabilização das 
Nações Unidas na República De-
mocrática do Congo (Monusco).
 Menandro também lem-
brou que a interlocução com ou-
tros ministérios e instituições é 
uma das missões da chefia, bem 
como o estreitamento dos inte-
resses internacionais no entorno 
estratégico da América do Sul, 
África e da Comunidade dos Paí-
ses de Língua Portuguesa (CPLP). 
“É uma rede muito dinâmica. Te-
mos grande capilaridade”, disse.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: M
arinha do Brasil

	 Subchefias
 A Chefia de Assuntos Es-
tratégicos tem três subchefias su-
bordinadas. A de Política e Estra-
tégia é responsável, entre outras 
atribuições, por propor a atualiza-
ção dos documentos-legais da De-
fesa, como a Estratégia Nacional 
de Defesa (END) e a Política Na-
cional de Defesa (PND). A END 
traz diretrizes para a preparação e 
capacitação das Forças Armadas, 
de modo a garantir a segurança do 
país tanto em tempo de paz, quan-
to em situações de crise. Já a PND 
apresenta objetivos e diretrizes para 
o preparo e o emprego da capacita-
ção nacional, com o envolvimento 
dos setores militar e civil, em to-

das as esferas do Poder Nacional. 
 A de Organismos Ame-
ricanos cuida do contato com a 
Junta Interamericana de Defesa 
e demais entidades semelhantes. 
Também faz a intermediação com 
órgãos do governo nas áreas de 
meio ambiente, direitos humanos, 
questão indígena e quilombola, 
gênero e fronteiras, entre outros.
 Já a de Assuntos Interna-
cionais trata do relacionamento 
com as adidâncias, da participação 
e representação brasileira em fó-
runs de desarmamento e do fomen-
to e promoção da cooperação entre 
os países do entorno estratégico.
 Entre as metas para este 
ano, o General Menandro citou o 
fortalecimento da cooperação re-
gional em defesa, o incremento da 
política externa de defesa e a co-
municação mais fluÍda com as de-
mais instituições governamentais.
 Estiveram presentes na 
reunião o Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), General José Carlos De 
Nardi, a secretária-geral do ministé-
rio, Eva Chiavon, e autoridades civis 
e militares relacionadas à temática.

Ministro Jaques Wagner ressalta importância da transferência de tecnologia 
na cooperação em defesa

 A política brasileira de coo-
peração internacional na área de de-
fesa tem como critério-chave a trans-
ferência de tecnologia nas parcerias 
externas. A informação foi transmi-
tida pelo ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, no dia 28 de janeiro, duran-
te audiência concedida ao vice-pre-
sidente da empresa estatal chinesa 
CEIEC Corporation, Zhou Xin.
 Jaques Wagner informou 
que o governo tem grande interes-
se em estabelecer parcerias estra-
tégicas em defesa no âmbito dos 
BRICS. Ele ressaltou que a política 
do país na área de defesa é diversi-
ficar parceiros para que não sejam 
criadas dependências. Ao mesmo 

tempo, com parcerias equilibradas, 
será possível estabelecer a “genuí-
na transferência de tecnologia e co-
nhecimento”, de modo a permitir a 
capacitação da indústria brasileira.
 Zhou Xin, que foi ao mi-
nistério na companhia do deputa-
do Vicente Cândido (PT-SP), con-
tou que a estatal a qual representa 
atua na área de equipamentos ele-
trônicos com aplicação no setor 
de defesa e segurança pública. Na 
oportunidade, Zhou Xin apresen-
tou o perfil de alguns produtos e 
mostrou-se à disposição para levar 
a sua carteira às Forças Armadas.

Foto: PH
 Freitas

(MD ASCOM/ FM)
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Nova legislação altera regras para entrada 
de forças estrangeiras no Brasil

 Forças estrangeiras que de-
sejarem permanecer em território 
nacional terão de se submeter a uma 
nova normatização sobre o assunto. 
Publicada no Diário Oficial em 13 
de janeiro, a Lei Complementar nº 
149, de 12 de janeiro de 2015, es-
tabelece critérios para o ingresso 
de grupamentos ou contingentes 
internacionais no Brasil. A norma 
é uma alteração da Lei Comple-
mentar nº 20, de outubro de 1997.
 Nova legislação prevê que 
Presidência da República pode 
delegar ao ministro da Defesa a 
decisão sobre presença de for-
ças estrangeiras no Brasil.
A nova legislação, em seu artigo 2º, 
prevê a obrigatoriedade de se in-
formar o tempo de permanência no 
país, as localidades por onde transi-
tarão e a finalidade da vinda. Além 
disso, determina que seja especifica-
do o número de pessoas que compõe 
a comitiva e os meios empregados, 
como veículos e equipamentos bé-
licos, de comunicação e vigilância.
 Já no artigo 4º, a definição 
de forças estrangeiras é apresen-
tada como “o módulo armado de 
emprego operacional marítimo, 

terrestre ou aéreo”. De acordo com 
a Consultoria Jurídica do Minis-
tério da Defesa, com o disposto 
nesse artigo ficou mais fácil e cla-
ro de entender de quem é a res-
ponsabilidade pela autorização da 
entrada de estrangeiros no país.
 Forças estrangeiras terão 
de informar o tempo de permanên-
cia no país, as localidades por onde 
transitarão e a finalidade da vinda.
A Presidência da República pode, 
dessa forma, passar para o Ministro 
da Defesa a decisão pelo ingres-
so no Brasil de pessoal ou navio, 
aeronave e viatura que não se en-
quadrar no termo de força estran-
geira. Por sua vez, o ministro fica 
legitimado a delegar, caso queira, a 
ação para os comandantes da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
 O ingresso de forças estran-
geiras é permitido para participação 
em programas de aperfeiçoamento, 
visita oficial ou não oficial, inclusi-
ve as de finalidade científica e tecno-
lógica, atendimento de situações de 
abastecimento, reparo ou manuten-
ção, e missão de busca e salvamento.
 A Lei Complementar entrou 
em vigor na data de publicação.

Foto: Felipe Barra
Foto: Felipe Barra

(MD ASCOM/ FM)

 Militares e civis da área ju-
rídica das forças aéreas do Brasil e dos 
Estados Unidos estiveram juntos no 
mês de novembro de 2014 semana na 
sede do Comando da Aeronáutica, em 
Brasília (DF), para debater o papel da 
assessoria jurídica em operações mili-
tares. O III Encontro Jurídico entre a 
Força Aérea Brasileira e a Força Aérea 
dos Estados Unidos (USAF), organiza-
do pela Consultoria Jurídica Adjunta ao 
Comando da Aeronáutica (COJAER) 
e pelo Estado-Maior da Aeronáutica 
(EMAER), faz parte da agenda da VIII 
Reunião de Conversações para Enga-
jamentos Futuros entre a FAB e a 12ª 
Força Aérea dos EUA (AFSOUTH).
 O evento contou com a par-
ticipação de três oficiais da AF-
SOUTH e, entre os brasileiros, nove 
militares e uma civil, todos com atu-
ação na área jurídica do EMAER, 
do Comando-Geral de Operações 
Aéreas (COMGAR), do Comando 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro 

(COMDABRA) e da COJAER. 
 Houve o compartilhamento de 
informações jurídicas e o debate sobre 
temas como a aplicação do Direito In-
ternacional dos Conflitos Armados em 
operações militares, regras de engaja-
mento, aspectos legais da assistência 
humanitária e o papel da mulher nas 
Forças Aéreas. Além disso, também 
foram examinadas e discutidas as estru-
turas jurídicas das duas forças aéreas.
 O encontro envolveu, ainda, 
visitas ao Superior Tribunal Militar e 
à 11ª Circunscrição Judiciária Militar.
 "Os oficiais da USAF têm larga 
experiência no assessoramento jurídico 
em operações aéreas", explica o Tenente 
Renato Bretas Ribeiro, da COJAER, 
coordenador do encontro. "É notório 
que os conhecimentos adquiridos em 
tais encontros têm contribuído de ma-
neira bastante significativa para o apri-
moramento da participação de nossos 
assessores jurídicos em operações mili-
tares", completou o Tenente Ribeiro.

Brasil e Estados Unidos debatem aspectos 
jurídicos de operações militares

(CECOMSAER/ FM)
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Major da FAB Adriano Maia Ribeiro de Azevedo
vai comandar base da ONU no Saara Ocidental

 O Major Intendente Adria-
no Maia Ribeiro de Azevedo, da 
Força Aérea Brasileira, assumiu no 
mê de janeiro o comando de uma 
base da Missão de Paz da ONU 
no Saara Ocidental. Localizada no 
meio do deserto, a base está na vila 
de Tifariti, palco de batalhas du-
rante a guerra travada entre 1975 
e 1991. A passagem de comando 
aconteceu no dia 19 de janeiro. 
 O brasileiro lidera um gru-
po de 15 observadores militares 
de 12 diferentes países. "São mui-
tos os desafios, mas liderar de for-
ma harmônica uma equipe com 
tamanha diversidade de origens, 
culturas e religiões é sem dúvidas 
o maior deles. É necessário que 
todos estejam em sintonia", con-
ta o militar brasileiro. Também há 
o trabalho de gerenciar a logística 
de água, comida e de combustível. 
 Tifariti é uma das nove ba-
ses sob o comando da Missão das 
Nações Unidas para o Referendo 
no Saara Ocidental (MINURSO). 
O grupo de 15 observadores mi-
litares é responsável pelo moni-
toramento de uma área de 12.000 

quilômetros quadrados na fron-
teira com a Mauritânia. "São rea-
lizadas patrulhas diárias e visitas 
regulares às unidades militares 
sediadas na região, de modo a se 
atestar o cumprimento dos acordos 
firmados", explica o Major Adriano.
 "O contato com a popula-
ção que sofreu as barbáries de uma 
guerra, e que até hoje apresenta res-
quícios daquele período, não só me 
torna um profissional melhor, mas 
principalmente uma pessoa melhor", 
conta. Formado pela Academia da 
Força Aérea em 2001, ele foi vo-
luntário para a missão e está no país 
africano desde o dia 1° de setembro. 
 A MINURSO atua desde 
1991 e conta atualmente com 225 
militares de 34 países. "Como mi-
litar brasileiro, sinto-me muito hon-
rado em poder contribuir para soli-
dificar ainda mais o nome do Brasil 
nas missões de paz da ONU. É com 
muito orgulho que percebo o quão 
respeitado é o militar brasileiro 
hoje em sua participação interna-
cional, sempre tido como exemplo 
de profissionalismo, imparcialidade 
e boa convivência", afirma o Major.
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Mandato do General Santos Cruz é renovado 
em missão da ONU no Congo

 Decreto presidencial pu-
blicado no Diário Oficial da União 
no dia 4 de novembro prorrogou 
o serviço ativo do General-de-
-divisão Carlos Alberto dos San-
tos Cruz no comando da Força de 
Paz na Missão de Estabilização das 
Nações Unidas na República De-
mocrática do Congo (Monusco).
 Na reserva desde novembro 
de 2012, Santos Cruz voltou à ati-
va, a pedido da ONU, para liderar a 
maior missão já empreendida pelo 
organismo internacional. Segundo 
dados das Nações Unidas, a Mo-
nusco conta com cerca de 20 mil 
homens de 18 países mobilizados 
para impor a paz no país africano.
 Pesou na escolha do mili-
tar brasileiro a capacidade de li-
derança demonstrada à época em 
que ele atuou como force com-
mander da Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do Hai-
ti (Minustah) entre 2006 e 2009.
 Com orçamento anual de 
US$ 1,4 bilhão, a Monusco é a pri-
meira missão da ONU a autorizar 
o uso da força para impor a paz.
 O Congo convive há 20 
anos com a instabilidade política e 
institucional – fruto, sobretudo, da 
atuação de cerca de 50 grupos ar-
mados. Os conflitos, segundo as 

Nações Unidas, resultou na mor-
te de 6 milhões de congoleses.
        
            Vitória
 A atuação de Santos Cruz 
à frente da Brigada de Intervenção 
da Monusco, iniciada em maio de 
2013, passou a ter grande reconheci-
mento internacional quando, em no-
vembro do ano passado, suas tropas 
conseguiram derrotar a milícia Mo-
vimento 23 de Março (M23) – gru-
po armado responsável por milha-
res de mortes após uma insurreição 
de 20 meses. A mídia internacional 
atribuiu ao comando do militar bra-
sileiro o êxito contra os rebeldes.
 Em palestra na sede do Mi-
nistério da Defesa no primeiro se-
mestre, Santos Cruz declarou que 
o alvo da Brigada de Intervenção 
é derrotar outros dois grupos do 
país que utilizam táticas terroris-
tas: o Allied Democratic Forces 
(ADF) e o Democratic Forces for 
the Liberation of Rwanda (FDLR).
 Para o militar brasileiro, 
cujo prazo à frente da Monusco foi 
prorrogado em 13 meses, o sucesso 
da missão envolve aspectos que vão 
além da intervenção armada. “A 
parte militar tem que ser acompa-
nhada de uma negociação política. 
Existem muitos interesses”, disse.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso
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Terremoto no Haiti: como os militares brasileiros 
apoiaram a reconstrução do país

 No dia 12 de janeiro com-
pletou-se cinco anos de uma tragé-
dia que arrasou a combalida econo-
mia e infraestrutura do Haiti. Um 
terremoto de magnitude 7 devastou 
a ilha, deixando um saldo de des-
truição irreparável: 200 mil mortos, 
300 mil feridos, 4 mil amputados e 
mais de 1,5 milhão de desabrigados.

 O Ministério da Defesa gos-
taria de prestar homenagem aos 22 
brasileiros que faleceram no ter-
remoto – entre eles, a então coor-
denadora da Pastoral da Criança, 
dra. Zilda Arns. Deferência espe-
cial aos familiares dos 18 milita-
res que perderam a vida na tragé-
dia enquanto serviam à Minustah.

Foto: Tereza Sobreira
Infográfico: Pedro D

utra

(MD ASCOM/ FM)

Defesa promove encontro preparatório com 
militares que vão assumir Missão da ONU no Haiti

 Comandantes e integrantes 
dos Estados-Maiores das Forças Ar-
madas que assumirão a Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização 
do Haiti (Minustah) a partir de ju-
nho de 2015 participam ao longo 
da semana de reunião preparatória 
no Ministério da Defesa (MD), em 
Brasília (DF). O encontro tem o ob-
jetivo de prover aos militares, que 
formam o 22º Contingente Brasilei-
ro, informações sobre o país caribe-
nho como logística, aspectos sanitá-
rios, conjuntura e política externa. 
 A abertura do encontro, que 
aconteceu na manhã do dia 19 de 
janeiro, foi feita pelo Vice-Chefe de 
Operações Conjuntas do MD, bri-
gadeiro Carlos Eurico Peclat dos 
Santos. As atividades foram até o 
dia 23 de janeiro e incluiram video-
conferência com o efetivo em ação 
na Minustah – o 21º Contingente.
 Entre os aspectos abor-
dados, os militares manifestaram 
preocupação com as eleições pre-
sidenciais, que ocorrem no final 
do ano, e com as constantes mani-
festações populares desencadeadas 
pela insatisfação política da socie-
dade. Os dois pontos foram citados 
como os principais desafios a se-
rem enfrentados pela nova tropa.
 Para o biênio 2015-2016, o 
Conselho de Segurança da Organiza-
ção das Nações Unidas (ONU) esta-
beleceu uma redução no número de 
integrantes da missão. Serão 2.370 
militares – atualmente são 5.210 – e 
2.601 policiais do organismo mul-
tilateral. Esse total é referente a to-
dos os que participam da Minustah, 
de vários países. No caso do Brasil, 
o 22º contingente inclui o Batalhão 
de Força de Paz (Brabat), a Compa-

nhia de Engenharia (Braengcoy) e o 
Grupamento de Fuzileiros Navais.
 O Chefe da Divisão de Caribe 
do Ministério das Relações Exteriores 
(MRE), conselheiro Olympio Faissol 
Pinto Junior, disse que “o trabalho rea-
lizado pelas Forças Armadas brasilei-
ras no Haiti é motivo de orgulho”. De 
acordo com ele, a ação no país é sus-
tentada pelo tripé segurança, recon-
ciliação política e desenvolvimento.
 “A nossa meta é ajudá-los a 
expandir a Polícia Nacional Haitia-
na (PNH) para que sejam capazes de 
prover a própria segurança”, disse. 
Atualmente, a PNH conta com um 
efetivo aproximado de 10 mil homens 
– a meta é atingir os 15 mil em 2016.
 Alguns dados acerca do Haiti 
foram passados pela Segunda Secre-
tária da Divisão de Paz e Segurança 
Internacional do MRE, Sophia Maga-
lhães de Oliveira Kadri. Segundo a di-
plomata, mais de 120 mil brasileiros, 
entre civis e militares, estão em 14 
missões de paz da ONU pelo mundo.
“A Minustah é, de longe, o maior en-
gajamento do Brasil em atividades 
de paz. Entre 2004 e 2009, foram 
significativos os progressos no país 
caribenho”, afirmou. Sophia falou, 
ainda, que após o terremoto que as-
solou a nação em 2010, a missão de 
paz precisou “se reorientar”. “Nesse 
sentido, a engenharia militar foi im-
portante para a retirada dos escom-
bros e reconstrução de estradas.”
 O Haiti possui, atualmen-
te, cerca de 10 milhões de habitan-
tes, situados em uma área de 27,7 
mil km² (o equivalente ao estado 
de Alagoas). É o país mais pobre 
das Américas, com 70% da popu-
lação sem emprego formal. Me-
tade dos haitianos é analfabeta.

Foto: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)
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Marinha do Brasil assume a Chefia 
da Seção de Operações Marítimas da UNIFIL

 No dia 6 de janeiro, o Capitão-
-de-Mar-e-Guerra José Corrêa Paes 
Filho assumiu a Seção de Operações 
Marítimas (Maritime Operations Bran-
ch – MAROPS) da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (UNIFIL).
 O setor é responsável, den-
tre outras atribuições, por apoiar a 
implementação de políticas e planos 
para o desenvolvimento da atividade 
marítima no Líbano e, ainda, realizar 
a coordenação entre o Estado-Maior 
da Força Tarefa Marítima (FTM) 

e o Estado-Maior da UNIFIL.
 A Seção MAROPS é com-
posta por integrantes das Marinhas 
do Brasil, da Alemanha e da Turquia 
que se reúnem diariamente, no Centro 
de Operações Navais (Naval Opera-
tions Center – NOC), com propósito 
de fornecer informações necessárias 
para atualizar o Comandante da UNI-
FIL, General Luciano Portolano, nas 
reuniões diárias, denominadas “Force 
Commander Morning Update”, so-
bre as operações da FTM em curso.

Foto: C
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Comandantes dos navios da Força-Tarefa Marítima 
da UNIFIL se reúnem na Fragata “Constituição”

 O Comandante da Força-
-Tarefa Marítima (FTM) da Força 
Interina das Nações Unidas no Lí-
bano, Contra-Almirante Walter Edu-
ardo Bombarda, recebeu a bordo da 
Fragata "Constituição", navio capi-
tânia da FTM, os comandantes de na-
vios que compõem a Missão. 
 O encontro ocorreu, no dia 13 

de janeiro, quando quase todos os na-
vios da FTM, estavam atracados nos 
porto de Beirute. Na ocasião, foram 
discutidas novas orientações para a 
realização de exercícios em conjunto 
com a Marinha do Líbano, a segurança 
das tripulações da FTM ao transitarem 
pela cidade de Beirute e a própria segu-
rança marítima, foco central da pauta.

Foto: C
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Comandante da Força-Tarefa Marítima da UNIFIL 
preside cerimônia na Indonésia

 O Comandante da Força-Ta-
refa Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-UNI-
FIL), Contra-Almirante Walter Eduar-
do Bombarda, presidiu a Cerimônia de 
Imposição de Medalha da UNIFIL ao 
Comandante e tripulação da Corveta 
da República da Indonésia, KRI Frans 
Kaisiepo. O evento, que ocorreu, no 
dia 5 de dezembro, no Porto de Beirute, 
contou com a presença do Embaixador 
da Indonésia, Dimas Samodra Roem, 
e do Comandante da Marinha Liba-
nesa, Contra-Almirante Nazih Jbaily.
 A medalha da UNIFIL é a 

mais alta condecoração recebida pelos 
Mantenedores da Paz nessa missão da 
ONU baseada no sul do Líbano. Ao 
discursar para os integrantes do XXVII 
Contingente “Garuda”, nome pela 
qual os militares indonésios lotados 
na UNIFIL são conhecidos em alusão 
ao cumprimento no idioma Bahasa. 
O Comandante da FTM exaltou suas 
qualidades marinheiras, bem como 
o profissionalismo e a forma caloro-
sa com a qual os indonésios compar-
tilham o seu dia a dia com os demais 
“peacekeepers”, particularmente em 
terras tão distantes de seu País natal.
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Comandante da Força-Tarefa Marítima da UNIFIL 
preside cerimônia de passagem de cargo

 O Comandante da Força-
-Tarefa Marítima da Força Interina 
das Nações Unidas no Líbano (FTM-
-UNIFIL), Contra-Almirante Walter 
Eduardo Bombarda, presidiu a Passa-
gem de Comando do Grupo Tarefa Ale-
mão da FTM, no porto de Beirute, no 
Líbano.  A cerimônia, que ocorreu no 
dia 8 de janeiro, marcou a substituição 
do Capitão-de-Fragata Jörn Rühmman 
pelo Capitão-de-Fragata Sven Janssen.
 Ao discursar para os presen-
tes, o Almirante Bombarda elogiou o 
trabalho realizado pelo Contingente na 
base logística "Castle" da Marinha Ale-
mã. Destacando, ainda, a excelência no 

cumprimento de sua missão, principal-
mente, nas atividades de adestramento 
propiciadas à Marinha Libanesa e a atu-
ação, inclusive, em evento SAR (Busca 
e Salvamento) naquela área marítima.
 A FTM, criada em 2006, por 
solicitação do Governo libanês e sob 
o mandato da Resolução 1701, do 
Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, é empregada, desde então, 
para dar apoio à Marinha Libanesa a 
monitorar suas águas territoriais, pro-
ver a segurança da costa e prevenir 
a entrada de armas não autorizadas 
e materiais afins no mar do Líbano.

Foto: C
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Defesa celebra os 70 anos da Tomada de Monte Castello, épica vitória brasileira na II Guerra Mundial

 O coronel Nestor da Silva, 
97, é testemunha viva de um dos 
maiores feitos das Forças Arma-
das brasileiras durante a II Guerra 
Mundial: a Tomada de Monte Cas-
tello, no centro-norte da Itália, há 
exatos 70 anos. Ex-combatente da 
Força Expedicionária Brasileira 
(FEB), participou in loco da bata-
lha do dia 21 de fevereiro de 1945, 
quando os aliados conquistaram 
a região antes dominada pelos na-
zistas alemães. “Foram quatro ten-
tativas sem sucesso. Só na quinta 
é que nós mudamos de estratégia 
e conseguimos vencer”, explicou 
o veterano coronel. A épica vitória 
brasileira que completa sete déca-
das foi comemorada em solenidade 
no Batalhão de Polícia do Exército 
de Brasília no dia 20 de fevereiro. 
 Os veteranos brasileiros que 
lutaram na II Guerra Mundial, os 
eternos “pracinhas”, foram os gran-
des homenageados da solenidade. 
Além do Coronel Nestor, estive-
ram presentes o Tenente-Coronel 
Mário Raphael Vannutelli, 96, os 
capitães Vasco Duarte Ferreira, 91, 
e Severino Francisco de Olivei-
ra, 96, e o tenente Vinícius Venus 
Gomes da Silva, 89. Eles foram 
saudados efusivamente pelo públi-
co que acompanhava a cerimônia.
 Após ser entoada a Canção 
do Expedicionário, o Comandante 
do Exército, General Eduardo Dias 
Villas Bôas, enalteceu a importân-
cia dos ex-combatentes. “Feliz do 
Exército que tem heróis para reve-
renciar. Feliz de nós que temos os 
pracinhas para reverenciar, nossos 
heróis. Em nome da Força Terres-
tre de ontem, de hoje e de sempre, 
o nosso muito obrigado.” A sole-
nidade foi encerrada com desfi-
le em homenagem aos veteranos.
 Para o chefe da Seção de Me-
mória da Escola Superior de Guer-
ra, Major Gilberto de Souza Vianna, 
“a Tomada de Monte Castello foi a 
prova da eficácia da FEB nos cam-
pos de batalha da Itália na II Guerra 

Mundial”. O historiador afirmou, 
também, que o episódio foi estraté-
gico para a sequência da campanha 
dos aliados e derrota dos nazistas. 
“Nós, sozinhos, tomamos a região. 
Foi um marco de valor”, disse.
 Paraquedista da Arma de In-
fantaria, o Coronel Nestor orgulha-
-se de ter, junto com seus amigos, 
vencido “um dos maiores soldados 
do mundo que é o alemão”. Outro 
ex-febiano, o Tenente-Coronel Van-
nutelli, da arma de Artilharia, con-
tou que a preparação para ir para 
o combate mundial foi “corrida, 
difícil e ligeira”. Mesmo assim, “a 
Força Expedicionária cumpriu sua 
missão”, sentenciou o artilheiro.

 Memórias do Coronel
 Quem conversa com o Co-
ronel Nestor da Silva não acredi-
ta que aos 97 anos, sua memória 
possa ser tão rica em detalhes. En-
tre muitas perguntas e admiração 
dos presentes no evento, ele ci-
tou curiosidades da árdua tarefa 
realizada em terras estrangeiras.
 “Fiquei 52 dias sem tomar 
banho, porque não tinha nem como”, 
confidenciou. “O que mais estranha-
mos foi o clima, eram 20 graus abai-
xo de zero. Muito frio. Recebemos 
fardamento dos americanos e usá-
vamos três roupas, uma por cima da 
outra.” E completou: “Naquela épo-
ca eu tinha uns 20 e poucos anos. 
Fazia parte do 11º Batalhão de In-
fantaria de Montanha, de São João 
del-Rei (MG). Quando voltei para 
o Brasil, me casei com uma meni-

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira
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na que conheci em São João. Estou 
com ela até hoje e ela tem 81 anos”.
 Sobre a preparação recebida, 
Nestor detalhou que houve treina-
mento antes do embarque. Depois, 
quando chegaram à cidade de Pisa 
receberam armamento e farda. Após 
isso, em solo italiano, “foram 15 dias 
em atividades intensas” até partir 
para o front. Durante o período que 
permaneceu na II Guerra, o Coronel 
contabilizou que “mais de 400 sol-
dados brasileiros perderam a vida”.

 Homenagem da Defesa
 O Ministério da Defe-
sa (MD), também comemorou 
os 70 anos da conquista de Mon-
te Castello, a primeira vitória da 
FEB na II Guerra Mundial.
 O chefe da CAE, Gene-
ral Menandro Garcia de Freitas, 
destacou a importância da socie-
dade recordar os feitos heroicos 
destes homens e mulheres. "Co-
memorar a história de um país é 
parte insubstituível na formação 
cultural e para que seus cidadãos 
tenham orgulho daqueles que le-

garam este território continen-
tal que nós temos hoje", afirmou.
 Menandro também lembrou 
o ceticismo que dominava o país à 
época: “diziam que era mais fácil uma 
cobra fumar cachimbo do que o Bra-
sil participar da guerra na Europa".
 Compondo o IV Corpo do 
Exército dos Estados Unidos, sob o 
comando do general Willis D. Crit-
tenberger, a FEB tomou o Monte 
em 21 de fevereiro de 1945, tornan-
do possível a vitória dos aliados.
 No total, 20,4 mil alemães 
foram capturados pelas tropas bra-
sileiras. O general Menandro fez 
questão de ressaltar as peculiarida-
des da Força Expedicionária, prin-
cipalmente, o tratamento digno aos 
oponentes.
 Outra característica da tro-
pa brasileira era o respeito à popu-
lação local e à dignidade humana. 
Segundo ele, os pracinhas possuíam 
a Cartilha do Expedicionário, que 
norteava o comportamento da tropa. 
"Essa atitude é uma marca, até os 
dias atuais, da cooperação brasileira 
em missões internacionais de paz”. 
 Conforme o general Me-
nandro, a participação na Segunda 
Guerra deixou um legado importan-
te ao país, entre eles, a valorização 
estratégica da região Nordeste do 
país, a aplicação de uma doutrina 
militar nacional, a renovação da 
mentalidade industrial e a projeção 
internacional, já que o Brasil foi o 
único país da América Latina a com-
por uma força militar contra o na-
zismo e o fascismo.
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 No dia 21 de fevereiro de 
1945, cinco jovens viviam momen-
tos históricos na Europa em chamas, 
que recordariam exatos 70 anos
depois, ao se encontrarem na home-
nagem prestada pelo Exército Brasi-
leiro aos Heróis de Monte Castello.
 No dia 21 de fevereiro 
de 2015, eles estavam juntos no-
vamente, os Soldados que parti-
ram em rumo desconhecido para 
enfrentar o perigo da guerra.
 Cada um deles deu a sua 
contribuição. Hoje personifica-
ram os 25 mil pracinhas brasi-

leiros que  lutaram para que ti-
vesse fim a ideologia equivocada
que    custou     50   milhões    à   Humanidade.
 No Monumento Nacional 
aos Mortos da Segunda Guerra Mun-
dial, no Parque do Flamengo – RIO, 
eles assistiram perfilados ao desfile
das tropas representativas das 
unidades que entraram em ação, 
vencendo a encosta gelada da 
montanha sob o fogo inimigo.
  A cerimonia foi presidida 
pelo General Montezzano, Che-
fe do Departamento de Educação 
e Cultura do Exército, presentes o

(Casa da FEB/Israel Blajberg/ FM)
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Os últimos veteranos se encontram nos 70 anos da tomada de Monte Castello
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General Modesto, Comandante Mi-
litar do Leste, General Ramos, Co-
mandante da Vila Militar, General 
Rosendo, Presidente da Casa da FEB,

Vet Ten Dr Rosenthal, Presi-
dente do Conselho da Casa da 
FEB, CMG Guilherme, Cmt Gp-
tFNRJ e demais autoridades. 
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General de Exército Eduardo da Costa Villas Bôas assume Comando do Exército

(CCOMSEX/ MD ASCOM/ FM)

 No dia 5 de fevereiro, o 
General de Exército Eduardo da 
Costa Villas Bôas assumiu o Co-
mando do Exército Brasileiro. A 
solenidade de transmissão do cargo 
do General de Exercito Enzo Mar-
tins Peri para o General de Exército 
Villas Bôas, presidida pelo Minis-
tro da Defesa, Jaques Wagner, foi 
realizada no Clube do Exército.
 O General Villas Bôas tem 
48 anos de serviço e exerceu, entre 
outros cargos de relevância estraté-
gica no Exército, os cargos de Co-
mandante Militar da Amazônia e Co-
mandante de Operações Terrestres.  
Em entrevista à TV Verde Oliva, o 
General Villas Bôas destacou que “o 
Exército é o resultado do trabalho 
de todos: do soldado mais moderno 
até o Comandante” e que conta com 
“o trabalho, o empenho, o patriotis-
mo e a dedicação de todos para que 
o Exército siga nessa trajetória de 
crescimento e de engradecimento”.
 A formatura contou com as 
presenças do Comandante da Mari-
nha do Brasil, Almirante de Esqua-
dra Julio Soares de Moura Neto, do 
Comandante da Força Aérea Bra-
sileira, Tenente- Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, do Alto Co-
mando do Exército, de integrantes 
do Alto Comando da Marinha e da 
Força Aérea, de autoridades dos po-
deres Executivo, Legislativo e Judi-
ciário e de autoridades eclesiásticas.
 O Exército Brasileiro passa 
por uma progressiva recuperação 
da capacidade operacional. Esse 
impulso pode ser percebido nos 
projetos estratégicos que vem sen-
do desenvolvidos ao longo de pou-
co mais de uma década. A avaliação 
foi feita pelo ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, em mensagem pela 
passagem de comando da Força 
Terrestre. Segundo o ministro, ca-
berá ao novo chefe do Exército, ge-
neral Eduardo Dias Villas Bôas, dar 
continuidade às intensas transfor-
mações que conduziram da era in-
dustrial para a era do conhecimento.

 “Em grande medida, os 
projetos têm relação com a pro-
gressiva recuperação da capacida-
de operacional da Força Terrestre, 
fundamental para que o Exército 
possa responder com a grandeza 
que lhe é característica aos desafios 
do novo século”, disse o ministro.
 Na mensagem, Jaques Wag-
ner cita como exemplos o Sistema In-
tegrado de Monitoramento de Fron-
teiras (Sisfron), o Sistema Integrado 
de Proteção de Estruturas Estratégi-
cas Terrestres (Proteger), o carro de 
combate Guarani e o lançador de 
foguetes Astros 2020, dentre outros.
 Ainda na mensagem oficial, 
o Ministro da Defesa destacou que 
o Exército exerce função essencial 
para o país, que ultrapassa os li-
mites da defesa propriamente dita 
ao impulsionar outros setores atra-
vés de seus projetos estratégicos 
e da transferência de tecnologia.
“Os projetos estratégicos do Exérci-
to trazem importantes ganhos para 
o Brasil, que vão além da Defesa. 
Além de promoverem pesquisa e de-
senvolvimento de tecnologias nacio-
nais, eles impulsionam a economia 
do país, aquecem o mercado de tra-
balho e geram produtos exportáveis 
de alto valor agregado”, afirmou.
 O Ministro destacou a atua-
ção do General Enzo Martins Peri 
que, durante os oito anos, condu-
ziu a Força Terrestre. Wagner lem-
brou também que “a recuperação 
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da capacidade operacional preci-
sa, em paralelo, ser acompanha-
da pela preservação das condições 
dignas de trabalho e pela valoriza-
ção da carreira militar, dimensão 
em relação a qual os esforços do 
General Enzo merecem meu re-
conhecimento e agradecimento”.
 Ainda na mensagem, assim 
como fez na passagem de comando 
da Aeronáutica, o ministro lembrou 
que “a Academia Militar das Agu-
lhas Negras, símbolo da tradição e 
excelência na formação de oficiais 
combatentes, encontra-se em pro-

cesso de preparação para receber sua 
primeira turma feminina, em 2017”.
 A cerimônia de passagem 
de comando foi bastante concorri-
da. Além do Ministro Jaques Wag-
ner, estiveram no evento os Minis-
tros Carlos Gabas (Previdência), 
Aldo Rebelo (Ciência e Tecnolo-
gia) e General José Elito Carvalho 
Siqueira (Gabinete da Segurança 
Institucional), os Ex-Ministros da 
Defesa Nelson Jobim e José Viegas.
 A Secretaria Geral do MD, 
Eva Chiavon, o Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas (EMCFA), General José 
Carlos De Nardi, e Oficiais-Gerais 
também prestigiaram a solenidade.

 Desafios
 O novo Comandante do 
Exército terá sob sua liderança um 
efetivo de aproximadamente 220 
mil militares e mais de 650 Organi-
zações Militares.
 Atualmente, o Exército 
possui cerca de 23 mil viaturas 
não blindadas e, aproximadamen-
te, duas mil viaturas blindadas.
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Tempo de CPOR... Tempo de ENOREX Belem 2014
 Mais uma vez os abraços 
apertados dos velhos companhei-
ros, é o nosso 16º. Encontro Anual, 
o ENOREX, desta vez em Belém, 
herdeiros de uma época fantástica, 
em que frequentamos o Inesquecí-
vel CPOR.
  Há muitos anos usamos um 
uniforme. Agora aqui estamos. Em 
um quartel parecido com o nosso, 
do Exército ao qual um dia perten-
cemos, sem saber que nos deixaria 
a marca indelével da saudade, cul-
to dos valores, honra cidadã.
  "A Banda executa o Hino 
Nacional Brasileiro. A Declara-
ção de Aspirantes se realiza sole-
nemente em formatura militar no 
Estádio do Vasco da Gama, em 
São Januário, com a presença do 
Ministro da Guerra, Comandan-
te do I Exercito, Comandante da I 
Região Militar, vários Generais".
 Décadas se passaram. Cole-
gas se mudaram, alguns partiram, 
nos deixando a eterna lembrança, 
outros não foram localizados. Em 
2014, apenas uma fração das tur-
mas conseguiu se reunir.  Jovens 
Aspirantes, agora jovens Vetera-
nos, ainda que o tempo que não 
perdoa tenha embranquecido ca-
belos e deixado as suas marcas.
 Estamos no II Batalhão de 
Infantaria de Selva. À entrada, o bus-
to de Pedro Teixeira, Capitão-Mor 
do Grão-Pará, que dá o nome à uni-
dade. Século XVII - Pedro Teixeira 
explora um rio dominado por mu-

lheres guerreiras montadas a cavalo, 
tomando posse das terras em nome 
do rei de Portugal, Símbolo da luta 
pela soberania brasileira na Amazô-
nia, seu nome foi dado ao glorioso 
II BIS e também a um Navio de Pa-
trulha Fluvial  - P 20, navegando no 
mesmo Rio das Amazonas que con-
quistou, e no Negro, que descobriu.
 Após 400 anos novos desa-
fios se manifestam. É preciso manter 
a bandeira brasileira tremulando so-
bre aquela floresta, e ao mesmo tem-
po impedir que ela seja depredada.
 A solenidade de abertura 
do encontro vai começando. To-
dos atendem a convocação para 
cantar o Hino Nacional Brasileiro 
com o mesmo entusiasmo, a mes-
ma vibração de décadas atrás, os 
céus ribombando com as estrofes.  
Quando as flâmulas tremulam ao 
vento e a tropa rompe a marcha 
ao som de vibrante dobrado resso-
ando pelo éter, as almas dos anti-
gos companheiros R/2 se alegram 
nos Jardins do Éden. Chegou a 
hora de recordar os bons tempos ...
Tenente Fernandez o Embaixador, 
Gaudenzi, Almir, Madureira, An-
tonio Fernando e tantos outros que 
partiram, alguns prematuramente. 
Agora eles estão por aqui, em bai-
xo das mangueiras que adornam 
as laterais do pátio de formatura. 
O Grande Arquiteto do Universo 
lhes concedeu alguns minutos para 
baixarem a este Vale de Lágrimas.
 Cada momento da festa 
lhes é precioso, emoção de recor-
dar antigas formaturas, guarnições 
onde serviram por este Brasil afora.
 A marcialidade do desfi-
le  mostra o valor da tropa brasi-
leira. Marcha precisa, vibrante; 
nos rostos de cada um daqueles 
rapazes,   determinação e garra.
 Na varanda do Btl apenas 
um ou outro mais sensitivo percebe 
vultos furtivos à distancia, confun-
dindo-se à sombra das mangueiras, 
também assistindo a cerimônia. Não 
foram convidados, mas ali estão ... 
Um momento atrás não estavam ali, 

de repente se materializam contem-
plando de longe o desfile da tropa.
 As sub-unidades se sucedem, 
companhias, pelotões, o lamento 
profundo das sirenes das motoci-
cletas, a onça, as flâmulas garbosa-
mente conduzidas fixadas aos fuzis 
tremulando ao vento do Guamá, sob 
a proteção dos Deuses da Floresta.
 O desfile vai terminan-
do ... sorrisos, recordações ... o 
contentamento de todos em es-
tar ali, a vibração, o patriotis-
mo eletriza o éter, faz sonhar.
 Um nó na garganta, uma 
lágrima furtiva que teima em des-
lizar pela face  de velhos soldados 
... Ah se pudessem ficar ...  mas seu 

tempo se esgotou. Foram apenas 
alguns instantes concedidos pelo 
Eterno, nesta noite tão especial.
 Por um último momento 
antes de retornar admiram os uni-
formes verdes, rostos conhecidos, 
quando de repente um raio de luz 
risca o céu azul. Entretidos com a 
conversa animada, ninguém nota  
o suave clarão.  As almas dos an-
tigos R/2 se elevam no firmamen-
to.  De volta ao Jardim do Éden, 
de longe nos enviam suas bênçãos.
 Valeu a pena passar pela 
Casa de Correia Lima. Continu-
amos unidos, pelas mesmas no-
bres causas,  pelos mesmos ideais.
 (Israel Blajberg/ FM)
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Parada após o Pôr do Sol em homenagem 
ao Almirante de Esquadra Moura Neto

 No dia 10 de fevereiro, foi 
realizada uma Parada após o Pôr 
do Sol em homenagem ao ex-Co-
mandante da Marinha do Brasil, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto, no Comando-
-Geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais. O evento reuniu 212 con-
vidados, entre Oficiais-Generais e 
civis, onde destacamos a  presênça 
do presidente da SOAMAR-RIO 
Dr. Silvio Vasco Campos Jorge e 
de sua diretoria executiva. A ce-
rimônia realizada na Fortaleza de 
São José da Ilha das Cobras foi 
presidida pelo Comandante da Ma-
rinha Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira.
 A programação contou com 
apresentações da Banda Marcial do 
Corpo de Fuzileiros Navais, do Pelo-
tão de Ordem Unida Silenciosa e de 
Batedores Motociclistas da Compa-
nhia de Polícia do Batalhão Naval, 
que participaram do desfile em con-
tinência, relembrando as escoltas 
para o Almirante durante os anos em 

que esteve no Comando da Marinha.
 Como parte da homenagem 
foi exibido um vídeo contando um 
pouco de toda sua carreira na Força. 
Na sequência, dois atletas, do Pro-
grama Olímpico da Marinha, de-
sembarcaram de um Carro Lagarta 
Anfíbio, símbolo máximo dos Com-
batentes Anfíbios, para realizarem a 
entrega de brindes personalizados 
do Corpo de Fuzileiros Navais ao 
Almirante Moura Neto e sua espo-
sa. Encerrando a homenagem, foi 
realizado o cerimonial à Bandeira 
Nacional, que emocionou o home-
nageado da noite. "Foi um espetá-
culo maravilhoso que os Fuzileiros 
Navais fizeram pra mim, que só vai 
me deixar com mais saudade dessa 
etapa que está se encerrando. Tiro 
meu uniforme, boto meu terno e vou 
continuar torcendo pela Marinha", 
disse o Almirante Moura Neto.     
 O Almirante Moura Neto foi 
Comandante da Marinha de 1º de mar-
ço de 2007 a 6 de fevereiro de 2015.

Foto: C
C

SM
Foto: SO

AM
AR

-R
IO

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Almirante Moura Neto com o presidente da SOAMAR-RIO, Dr. Silvio Vasco e membros de sua diretoria

Dia do Marinheiro é comemorado em Portugal
na Embaixada do Brasil em Lisboa

 No dia 17 de dezembro de 
2014, foi comemorado, em Lisboa 
– Portugal, o Dia do Marinheiro, 
cuja solenidade foi presidida pelo 
Embaixador do Brasil, Mario Vi-
lalva, e contou com as presenças 
do Inspetor-Geral da Marinha Por-
tuguesa, Vice-Almirante José Al-
fredo Monteiro Montenegro, e do 
Diretor do Centro de Informações e 
Segurança Militar (CISMIL), Con-
tra-Almirante Aníbal José Ramos 
Borges, bem como de adidos de 
Defesa e navais acreditados em Lis-
boa, autoridades civis e militares.
 Durante a solenidade, na 
Sala de Atos da Embaixada do Bra-
sil em Lisboa, foram condecorados 
com a Medalha Mérito Tamandaré o 
Diretor-Geral de Política de Defesa 
Nacional, do Ministério da Defesa, 
Dr. Nuno Maria Herculano de Car-
valho Pinheiro Torres, e o Contra-

-Almirante Alberto Manuel Silves-
tre Correia, Comandante da Flotilha 
da Marinha Portuguesa. Na ocasião, 
foram lidas a Mensagem da Presi-
denta da República, Dilma Rous-
seff, e a Ordem do Dia do Coman-
dante da Marinha.
 Ao encerrar a cerimônia, o 
Embaixador Mario Vilalva destacou 
a importância de celebrar o Dia do 
Marinheiro no ano em que a Adidân-
cia de Defesa e Naval completou o 
seu Centésimo Aniversário em Por-
tugal e cumprimentou os agraciados 
com a Medalha Mérito Tamandaré. 
Ressaltou também a importância da 
reflexão sobre as atuais responsabi-
lidades da Marinha perante os desa-
fios do futuro, de forma a constituir 
um Poder Naval capacitado e com 
alto poder dissuasório, e frisou a ne-
cessidade imperativa de reforçar a 
cooperação bilateral entre os países.

(CCSM/ FM)

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



FOLHA MILITAR Fevereiro 2015 17
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Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira é o novo Comandante da Marinha

 Foi realizada, no dia 6 de fe-
vereiro, no Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília, a cerimônia de 
assunção de cargo de Comandan-
te da Marinha. Na ocasião, o Almi-
rante-de-Esquadra Julio Soares de 
Moura Neto passou o comando para 
o Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira. A cerimônia 
foi presidida pelo Ministro da De-
fesa, Jaques Wagner, e contou com 
a presença de autoridades militares 
e civis, tais como: o ex-Ministro da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Al-
fredo Karam, o Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Marco Aurélio; os 
Ministros de Relações Exteriores, 
da Previdência Social, do Desenvol-
vimento Agrário e do Gabinete de 
Segurança Institucional, bem como 
de embaixadores de diversos países.
 O domínio do ciclo do com-
bustível nuclear em escala indus-
trial pela Marinha do Brasil foi o 
ponto de atenção da mensagem do 
Ministro da Defesa, Jaques Wag-
ner,  durante cerimônia de passagem 
de comando da Força Naval. Jaques 
Wagner disse que tal fato “é um dos 
dois grandes projetos do programa 
nuclear da Marinha, e seus avanços 
significam, para o Brasil, uma alter-
nativa energética e comercial valio-
sa e um grande salto tecnológico”.
 Na cerimônia, o Ministro 

ressaltou também a autonomia do 
Brasil no que diz respeito ao enri-
quecimento de uranio. “O Brasil já 
domina o ciclo do combustível nu-
clear e, com a conclusão da unidade 
de produção de hexafluoreto de urâ-
nio, prevista para agosto deste ano, 
passará a produzir urânio enriqueci-
do em escala industrial”, destacou.
 Ainda na mensagem, o mi-
nistro destacou programas que estão 
em curso no âmbito da Marinha. Ele 
destacou, por exemplo, o Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub), iniciado em 2008, pelo 
almirante Julio Sores Moura Neto, 
substituído no posto máximo da Força 
Naval pelo Almirante Leal Ferreira.
 “O Prosub viabilizará a produ-
ção do primeiro submarino brasileiro 
de propulsão nuclear e de mais quatro 
submarinos   convencionais”, destacou.
 Jaques Wagner informou 
também que “a inauguração do pré-
dio do complexo de Estaleiro e Base 
Naval de Itaguaí, em dezembro do 
ano passado, foi um passo muito im-
portante no desenvolvimento desse 
programa”. E acrescentou: “o desen-
volvimento nacional da capacidade 
tecnológica de projetar, construir, 
operar e manter o reator nuclear que 
será empregado na propulsão do pri-
meiro submarino nuclear brasileiro é 
um legado de soberania e indepen-

Foto: M
arinha do Brasil

dência, que deve ser consolidado”.

 Mudança de Comando
 Ao despedir-se do Coman-
do da Marinha, o almirante Moura 
Neto destacou o empenho em prol 
da tropa e os avanços conquistados 
pelo segmento feminino “por meio 
da recomposição parcial dos ven-
cimentos e a elaboração da política 
de remuneração e a valorização da 
mulher, representada, de forma pio-
neira, pela promoção da primeira 
Almirante e pelo ingresso, na Esco-
la Naval, de aspirantes femininas”.
 Ainda segundo o Almirante, 
a participação, na área de defesa, no 
campo internacional foi fundamen-
tal para acordos com nações amigas 
como, por exemplo, “a contribuição 
para a expansão da Base Industrial de 
Defesa, a presença no Haiti e à frente 
da Força-Tarefa Marítima da Força 
Interina das Nações Unidas no Líba-
no (UNIFIL) e a participação em ope-
rações com as nações amigas, em par-
ticular, na América do Sul e na África 
Atlântica”, contou Moura Neto.
 A Marinha, atualmente, está 
presente em missões de paz como 
UNIFIL, criada em 2006, sendo que, 
desde 2011, são almirantes brasilei-
ros que estão no comando da missão. 
Já no Haiti, a Força participa com 
militares no Grupamento Operativo 

de Fuzileiros Navais. A Marinha tam-
bém realiza apoio logístico da Mis-
são de Paz com o transporte de pes-
soal e material por meio de navios.
 Com 44 anos de carrei-
ra militar, Leal Ferreira irá chefiar 
uma Força que possui cerca de 78 
mil servidores entre militares e ci-
vis, sendo 13% de mulheres. Em 
seu discurso, o recém-empossado 
comandante destacou a dimensão e 
complexidade do cargo que assume 
e reafirmou o compromisso de zelar 
por um legado de valores e tradi-
ções centenárias. Para Leal Ferreira 
é fundamental “racionalizar esforços, 
complementar capacitações e buscar 
soluções conjuntas para cenários (...) 
e ambiente multifacetado que exigi-
rá aprimorar a interoperabilidade”.
 O novo Comandante ingres-
sou na Marinha em 1971 e foi de-
clarado Guarda-Marinha em 1974. 
Em seus mais de 40 anos de carreira, 
recebeu diversas condecorações e de-
sempenhou importantes cargos de co-
mando e direção, das quais destacam-
-se: o Aviso de Instrução “Aspirante 
Nascimento”, a Corveta “Frontin”, 
a Fragata “Bosísio”, o 2º Esquadrão 
de Escoltas, Capitão dos Portos do 
Rio de Janeiro, o Centro de Instru-
ção Almirante Alexandrino, a Escola 
Naval; o 7º Distrito Naval, a direto-
ria de Portos e Costas, o Comando-
-em-Chefe da Esquadra, e a Esco-
la Superior de Guerra, instituição 
vinculada ao Ministério da Defesa.
 O Almirante Moura Neto, 
em sua Ordem do Dia, agradeceu a 
confiança dispensada em seus oito 
anos de comando. “Os desafios foram 
muitos, mas tendo como sustentação 
a lealdade e o profissionalismo de 
meus comandados, consegui ter ím-
peto para enfrentá-los e coragem para 
tomar algumas difíceis decisões para 
sobrepujá-los”, explanou. 

Saiba mais sobre o 
Marinha    

em nosso site

www.folhamilitar.com.br

Foto:Tereza Sobreira
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Representantes da Marinha do Brasil no evento.

Vice-Almirante Cláudio Portugal de Viveiros, diretor da Diretoria de Portos e Costas

A Capitão de Mar e Guerra Andréa e a Capitão-Tenente Simone receberam o prêmio da DPC

Foto: C
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Diretoria de Portos e Costas conquista o Prêmio Qualidade Brasil 2014
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(DPC/ FM)

 No dia 17 de novembro de 
2014 foi realizada, no Clube Sírio 
Libanês, em São Paulo, a cerimônia 
de gala da entrega do Prêmio Qua-
lidade Brasil (PQB), sendo confe-
rido à Diretoria de Portos e Costas 
(DPC) o Certificado de Excelência 
da Qualidade, por ter apresentado 
um alto índice de satisfação em to-
dos os quesitos exigidos pelo Total 
Quality Control Service da Asso-
ciação Prêmio Qualidade Brasil 
( T Q C S ) .
 O Prêmio Qualidade Bra-
sil tem como objetivos fornecer 
a aproximação entre empresas e 
operadores econômicos, fomentar 
a abertura de novos mercados e o 

incentivo às exportações, promover 
as empresas premiadas no mercado 
nacional e internacional e incenti-
var o aprimoramento da qualidade 
de produtos e serviços. Considera-
do o Oscar da qualidade, o Prêmio 
é uma certificação conferida à orga-
nizações, empresários e personali-
dades que estão atentos aos novos 
desafios da sociedade, tendo como 
reconhecimento a qualidade de pro-
dutos e serviços prestados aos seus 
c l i e n t e s . 
 A  A DPC, por meio da 
Superintendência do Ensino Pro-
fissional Marítimo (SEPM), é res-
ponsável por qualificar o pessoal 
da Marinha Mercante, portuários e 

atividades correlatas (administra-
ção portuária, empresas e agências 
de navegação), em cumprimento às 
normas nacionais  e internacionais. 
A SEPM possui a certificação da 
ABNT NBR ISO 9001, garantindo 
confiabilidade aos processos em-
p regados . 
 A premiação significa o re-
conhecimento do esforço da SEPM 
na importante tarefa de buscar e 
aprimorar boas práticas de gestão 
voltadas para a elaboração do Pro-
grama do Ensino Profissional Ma-
rítimo (PREPOM), como produto 

final oferecido à comunidade aqua-
viária e portuária.
 As organizações premia-
das recebem autorização para uti-
lizar o selo do PQB em seus pro-
dutos e serviços, a certificação e o 
troféu. O “Símbolo Internacional 
de Qualidade”, reconhecido in-
ternacionalmente, agrega valor 
importante à organização, sob o 
ponto de vista do consumidor, 
revelando um forte diferencial 
competitivo para se destacar no 
m e r c a d o .
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CONCURSOS MILITARES
Curso Militar Escola Força Pré-

  Requisito
Período/taxa
 de Inscrição

Vagas

Curso de Formação 
de Marinheiros 2016

Escola de 
Aprendizes-
-Marinheiros

Marinha do 
Brasil

Nível Fun-
damental

10/02/15 à 
09/03/2015 

R$15,00
2.200

 

Curso de Formação 
de Soldados 

Fuzileiros Navais 
(C-FSD-FN), para 
as Turmas I e II de 

2016

CIAMPA - 
Centro de 
Instrução 
Almirante 
Milcíades 
Portela 
Alves

 
 

Marinha do 
Brasil

 
 

Nível Fun-
damental

 

02/03/15 à 
30/03/15
R$12,00

 
 

1860

Seja assinante 
da Folha Militar

Para se tornar um assinante, 
basta nos enviar por e-mail 

ou contato telefônico 
alguns dados, tais como: 

nome e endereço completo,  
telefone de contato 

e CPF ou CNPJ. 
O custo da assinatura 

é de R$ 80,00 anualmente. 

Você pode efetuar o pagamento 
através do PagSeguro* 

ou ainda nos solicitar 
um boleto bancário, 

que será enviado por 
e-mail para sua comodidade.

Mais informações
contato@folhamilitar.com.br 

ou pelo telefone (21) 3126-5000
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Novo avião da FAB KC-390 realiza voo inaugural

 O protótipo do KC-390 reali-
zou seu voo inaugural no dia 03 de 
fevereiro, a partir da pista da fábrica 
da Embraer em Gavião Peixoto (SP). 
O voo durou uma hora e 19 minutos 
e ocorreu em uma área sobre fazen-
das do interior de São Paulo. Nos co-
mandos, estavam dois pilotos de tes-
te da Embraer, entre eles, o Coronel 
da reserva da FAB, Marco Oliveira 
Lima; e dois engenheiros de voo da 
empresa. “O voo transcorreu nor-
malmente”, afirmou o Comandante.
"O KC-390 será a espinha dorsal da 
aviação de transporte da Força Aérea 
Brasileira. Da Amazônia à Antárti-
ca, a frota de 28 aeronaves terá um 
papel fundamental para os mais di-
versos projetos do Estado brasileiro, 
da pesquisa científica à manutenção 
da soberania", disse o Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato. Ele assistiu à primei-
ra decolagem ao lado do presidente 
da Embraer, Frederico Fleury Cura-
do; do Vice-Presidente executivo 
de Negócio de Defesa e Segurança, 
Jackson Medeiros de Farias Sch-
neider; e do Ex-Comandante da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Juniti Saito.
 Com 35,20 metros de compri-
mento e capacidade para transportar 
até 23 toneladas de carga, o KC-390 é 
o maior avião já desenvolvido no Bra-
sil. Mais de 50 empresas brasileiras 
participam do projeto, que conta ain-
da com a colaboração da Argentina, 
de Portugal e da República Tcheca.
 O voo inaugural é o início 
da fase de testes dos dois protóti-
pos, prevista para durar até o fim 
de 2016, quando começam as en-

tregas. Em maio de 2014, a Força 
Aérea Brasileira assinou o pedi-
do de aquisição de 28 aeronaves.
 Na FAB, os KC-390 deverão 
cumprir todas as missões atualmen-
te realizadas pelos C-130 Hércules, 
como transporte de tropas e de carga, 
lançamento de paraquedistas, bus-
ca e combate a incêndios. Para isso, 
o avião deverá ser capaz de pousar 
em pistas sem asfalto e operar em 
ambientes que vão do frio da Antár-
tica até o calor da Amazônia. O uso 
de turbinas a jato permitirá alcançar 
uma velocidade de até 870 km/h. Já 
o antecessor não passa dos 671 km/h.
 O compartimento de carga 
terá 18,54 metros de comprimento, 
3,45 metros de largura e 2,95 de al-
tura. O espaço é suficiente para aco-
modar equipamentos de grandes di-
mensões, além de blindados, peças 
de artilharia, armamentos e até aero-
naves semi-desmontadas. O blindado 
Guarani, por exemplo, cabe dentro do 
compartimento de carga do KC-390.
Também poderão ser levados 80 
soldados equipados em uma confi-
guração de transporte de tropa ou 
64 paraquedistas ou 74 macas mais 
uma equipe médica. O peso máxi-
mo para cargas é de 23 toneladas. 
Como reabastecedor, o KC-390 
será capaz de transferir combustível 
em voo para aviões e helicópteros.
 As 28 unidades para a FAB se-
rão entregues ao longo de doze anos. 
Com valor total de R$ 7,2 bilhões, o 
contrato prevê o fornecimento de um 
pacote de suporte logístico, que inclui 
peças sobressalentes e manutenção.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: M
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FAB celebra dia da Aviação de Asas Rotativas

 A Força Aérea Brasilei-
ra celebrou o dia da Aviação de 
Asas Rotativas no dia 03 de feve-
reiro. A solenidade militar realiza-
da pela Segunda Força Aérea (II 
FAE) contou com as presenças do 
Comandante da II FAE, Brigadeiro 
Carlos José Rodrigues de Alencas-
tro; e dos Comandantes de Unida-
des de Asas Rotativas.
 Atualmente, entre outras 
missões, as Unidades Aéreas de 
Asas Rotativas são responsáveis 
por atuar em ajuda humanitária, ati-
vidades ligadas à integração nacio-
nal, operações especiais, resgates a 
embarcações e aeronaves acidenta-
das, missões de ataque, supressão 
de defesa aérea inimiga, apoio aé-
reo aproximado e, também, na de-
fesa de áreas estratégicas do país.
 "A Segunda Força Aérea 
sente-se honrada em ver a Aviação 
de Asas Rotativas atingir patamares 
de tamanha excelência no preparo e 
no emprego de suas tripulações nas 
mais variadas gamas de ações de 
Força Aérea. Não há mais dúvida 
alguma quanto à importância deste 
vetor nos planejamentos militares, 
especialmente como perigosas ame-
aças ao inimigo. Que a última ima-
gem do oponente no campo de ba-

talha seja a do nosso helicóptero!", 
afirmou o Brigadeiro Alencastro.
 Durante a cerimônia, foi 
dado destaque aos Estandartes das 
Unidades de Asas Rotativas e feita a 
leitura da ordem do dia assinada pelo 
Comandante do Comando-Geral de 
Operações Aéreas (COMGAR), Te-
nente-Brigadeiro Gerson Nogueira 
Machado de Oliveira. “Desde a so-
lidão da sentinela em seu posto de 
serviço, até a operação das nossas 
aeronaves dentro e fora do país, não 
importa a missão, mas sim o espíri-
to de superação constantemente es-
tampado no rosto de cada integrante 
das Unidades Aéreas de helicópte-
ro”, ressaltou o Oficial-General.
 A Aviação de Asas Rota-
tivas tem como marco a missão 
do Congo de 3 de fevereiro de 
1964. Cumprindo uma missão de 
paz pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), os então Tenen-
te Aviador Ércio Braga, Tenente 
Aviador Milton Naranjo, Sargento 
João Martins Capela Junior e Sar-
gento Wilibaldo Moreira Santos 
resgataram, com um helicóptero 
H-19, tripulantes e missionários 
prestes a serem capturados por re-
beldes fortemente  II FAE armados.
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Tenente-Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz Rossato assume Comando da Aeronáutica

 Um Comandante com capa-
cidade para dar continuidade e pro-
fundidade aos avanços que a Aero-
náutica tem conquistado nos últimos 
anos. Assim o Ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, definiu o brigadeiro 
Nivaldo Luiz Rossato, em cerimô-
nia no dia 30 de janeiro, na Base 
Aérea de Brasília (DF), assumiu o 
comando da Força Aérea em subs-
tituição ao Brigadeiro Juniti Saito.
 Para o ministro, o coman-
dante substituído é “um guerreiro” 
que sempre lutou na defesa dos pro-
jetos estratégicos da Força Aérea. 
Wagner também manifestou “to-
tal confiança” no brigadeiro Ros-
sato, que anteriormente era chefe 
do Estado-Maior da Aeronáutica.
 Na oportunidade, o Minis-
tro da Defesa destacou as conquis-
tas da FAB. Ele disse que a versão 
brasileira do Gripen NG represen-
ta, em termos estratégicos, “uma 
possibilidade de entrada em um 
programa de alta tecnologia – con-
quista de pouquíssimas nações”. 
“A indústria de defesa nacional se 
beneficiará crescentemente desse 
projeto, com foco na transferência 
de tecnologias cruciais para o país.”
 Acerca do KC-390 – um dos 
mais importantes projetos da Aero-
náutica –, Jaques Wagner ressaltou 

que a aeronave “deve transformar-
-se em uma das mais importantes 
ferramentas da Força Aérea para o 
cumprimento de sua missão cons-
titucional”. Por fim, deu ênfase aos 
avanços da Aeronáutica em termos 
de promoção da igualdade de gê-
nero. “A FAB forma mulheres de 
elevado nível de profissionalismo e 
excelência, notadamente engenhei-
ras e oficiais, intendentes e avia-
doras. Há alguns dias, deu-se, pela 
primeira vez na história da insti-
tuição, a passagem do comando de 
uma organização militar da Força 
Aérea para uma mulher”, afirmou.
 
 Brigadeiro Saito
 A cerimônia marcou tam-
bém a despedida do Brigadeiro 
Saito que completou 55 anos de 
serviços à FAB. Ele aproveitou a 
ocasião para agradecer a todos os 
integrantes da Força com os quais 
trabalhou e à família, citando pais, 
irmãos, esposa, filhos e netos. “Pela 
primeira vez colocarei o pessoal à 
frente do profissional”, afirmou.
 Juniti Saito citou realiza-
ções de seus quase oito anos de co-
mando. Entre elas, as cinco edições 
do exercício aéreo CRUZEX – que 
possibilita “treinamento conjunto 
entre Forças de nações irmãs”; a 

Foto: Tereza Sobreira
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(MD ASCOM/ FM)

apresentação do protótipo da aero-
nave KC-390, no ano passado, em 
Gavião Peixoto (SP); a assinatura 
do contrato dos Gripen; e as relações 
com empresários do setor de defesa.
 Dirigindo-se ao novo co-
mandante, o Brigadeiro afirmou 
que Rossato deve encarar este mo-
mento como o maior desafio de sua 
carreira. Após suas palavras, Saito 
foi aplaudido por um longo período.
  
 Brigadeiro Rossato
 Em seu primeiro discurso 
no novo cargo, o Brigadeiro Ni-

valdo Luiz Rossato salientou que é 
uma honra ter sido indicado para es-
tar à frente da instituição “que tem 
sido a minha vida por 46 anos”. “A 
missão é continuar servindo o meu 
país. Nos últimos anos buscamos 
suprir nossa Força Aérea”, falou.
 O Comandante reafirmou 
o compromisso de que uma nação 
pacífica como o Brasil não deve ser 
confundida com indefesa, e preci-
sa estar preparada para defender-
-se de qualquer ameaça que afete a 
soberania. “A FAB deve manter o 
incremento operacional e a busca 
pela transferência de tecnologia.”
 Durante o evento, hou-
ve sobrevôo de quatro caças (dois 
A-1 subsônicos e dois F-5 super-
sônicos) que abrilhantaram a for-
matura. A solenidade terminou 
com desfile dos cadetes da Aca-
demia da Força Aérea (AFA), lo-
calizada em Pirassununga (SP).
 Estiveram presentes os co-
mandante da Marinha, Almirante 
Julio Soares de Moura Neto, e do 
Exército, General Enzo Martins Peri. 
Também compareceram o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, General José Carlos De 
Nardi, e a Secretária-Geral do Mi-
nistério da Defesa, Eva Chiavon.
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Governador do Maranhão Flávio Dino conhece Centro de Lançamento de Alcântara

 O Centro de Lançamento de 
Alcântara (CLA) recebeu no dia 21 
de janeiro a visita do Governador do 
Estado do Maranhão, Flávio Dino, 
acompanhado pelo Vice-Governa-
dor, secretários estaduais, assesso-
res e outros integrantes da equipe de 
governo. A visita foi realizada para 
conhecer a infraestrutura e os proje-
tos do CLA, unidade estratégica da 
Força Aérea Brasileira (FAB) res-
ponsável pelo lançamento e rastreio 
de engenhos aeroespaciais no País 
e instalada no município da região 
metropolitana de São Luís/MA.
 “O objetivo da visita ao 
CLA é garantir uma sinergia, um 
estreitamento para que convênios 
concretos possam ser extraídos 
para o Maranhão, como por exem-
plo, a constituição de um polo 
tecnológico que se apoie na tec-
nologia aqui instalada, com isso, 
possamos propiciar oportunidade 
de capacitação e de trabalho para 
a juventude do nosso estado”, afir-
mou o Governador do Maranhão.
 O Diretor do CLA, Coro-
nel Aviador Cláudio Olany Alen-
car de Oliveira, realizou uma 
apresentação institucional para a 
comitiva destacando o contexto 
atual, o panorama histórico e a or-
ganização sistêmica das atividades 
espaciais no Brasil. Na apresen-
tação também foram abordados a 
infraestrutura, os últimos avanços 
e as principais operações de lan-
çamento da organização militar.
 A comitiva do Governador 
conheceu o Centro de Controle, 
local onde são coordenadas todas 
as operações de lançamento e con-
centra profissionais responsáveis 
por estações remotas espalhadas 
por todo o CLA. No Setor de Pre-
paração e Lançamento (SPL) foram 
apresentados os foguetes de trei-
namento, lançados com objetivo 

de manter a capacidade operacio-
nal das equipes e de testar todos 
os meios e sistemas relacionados 
às campanhas de lançamentos.
 Ainda no SPL, os visitantes 
conheceram o Centro de Controle 
Avançado (CAV) - a Casamata - 
que abriga engenheiros e técnicos 
na área operacional, responsáveis 
pela segurança de área, preparação, 
montagem, transporte e integração 
dos veículos no lançador. A visita-
ção no SPL foi encerrada na Torre 
Móvel de Integração (TMI), a pla-
taforma de lançamento do maior fo-
guete de fabricação nacional, o Ve-
ículo Lançador de Satélite (VLS).
 Criado por meio do decreto 
federal nº 88.136 de 01º de março 
de 1983, o Centro de Lançamento 
de Alcântara tem por missão exe-
cutar as atividades de lançamento e 
rastreio de engenhos aeroespaciais 
e de coleta e processamento de da-
dos de suas cargas úteis. Também 
executa testes e experimentos de 
interesse do Comando da Aeronáu-
tica, relacionados com a Política 
Nacional de Desenvolvimento das 
Atividades Espaciais (PNDAE).
 No Centro são realizadas 
importantes atividades do Pro-
grama Espacial Brasileiro como 
o “Programa Microgravidade” 
quando são lançados experimentos 
científicos e tecnológicos a bordo 
de veículos que alcançam ambien-
te de microgravidade e fornecem 
dados para o aperfeiçoamento de 
pesquisas nas áreas de eletrônica, 
biotecnologia, mecânica, dentre ou-
tras. Em pouco mais de trinta anos, 
o CLA realizou o lançamento de 
470 veículos espaciais nacionais e 
estrangeiros, num total de 93 ope-
rações realizadas até hoje. Por tudo 
isso, o CLA é conhecido como a 
“Janela Brasileira para o Espaço”.
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Saiba mais sobre a   FAB  em nosso site:

www.folhamilitar.com.br
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Classificados
Com a Folha Militar, o seu anúncio chega a um público exigente

 e de poder aquisitvo elevado.

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DA FOLHA MILITAR

Telefone: (21) 3126-5000 ou 2222-9470
 E-mail: fmclassificados@folhamilitar.com

José Ricardo Medeiros Ferreira
Advogado OAB-RJ 102227

Rua da Lapa, nº 120, sala 805
Lapa - Rio de Janeiro

Tel.: (21) 2232-0203 / Cel.: 9984-0766
E-mail: jricardoferreira@hotmail.com

Fábio Bernardes de Oliveira
Advogado

OAB - RJ 100.446

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

Tels.: (21) 2507-2339/ 2232-0203

Defesa 
do Consumidor

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339

Faça a assinatura da Folha Militar e pague através do Pagseguro.
Acesse nosso site e torne-se um assinante.

www.folhamilitar.com.br

 

Brigadeiro Helio Gonçalves é candidato 
ao Conselho Diretor do CEBRES 
na chapa "Brasil, acima de tudo"

 Prezado companheiro, vo-
tando na nossa Chapa você estará 
optando por uma liderança que se 
propõe coordenar, articular e impul-
sionar, um Programa de Trabalho 
que visa à consecução dos objetivos 
do Centro Brasileiro de Estudos Es-
tratégicos - CEBRES, seguindo um 
planejamento dinâmico e realizável.
 Tempo de adversidade é 
tempo de união.
 A nossa mensagem traz a 
marca da conciliação, consagrada 
pelo consenso de todas as correntes. 
É hora de somar, de unir pessoas e en-
tidades que defendem valores coin-
cidentes para o engrandecimento e 
o desenvolvimento do nosso país. 
É tempo também de se proceder a 
novas reflexões, onde idéias ino-
vadoras serão sempre bem vindas.
Há que se ter o cuidado de propor 
ações exequíveis, possíveis de se-
rem realizadas dentro das circuns-
tâncias presentes. É a hora de reagir 
e contribuir com a grande e necessá-
ria obra de reconstrução do País, em 
que todos os seguimentos da nossa 
sociedade venham a se inserir com 
Justiça, Paz e o prevalente viés de Co-
ope ração .
 Assim,  por um CEBRES ain-
da mais atuante e participativo, pe-
dimos o seu voto.

 O Centro Brasileiro de Es-
tudos Estratégicos é uma Organi-
zação da Sociedade Civil de Inte-
resse Público, de caráter cultural, 
sem fins lucrativos, que completa 
34 anos de existência, sendo uma 
das mais atuantes instituições exis-
tente no País com a finalidade de 
estudar o Brasil, oferecendo aos 
poderes constituídos, sugestões e 
trabalhos, para a solução de proble-
mas nos campos do poder nacional, 
sempre objetivando o bem estar do 
povo brasileiro, o bem comum, o 
patriotismo e a soberania nacional.
 O CEBRES foi fundado em 
1981 por iniciativa de um grupo 
idealizador: Alfredo Souto Malan, 
Amerino Raposo Filho, Augusto 
Fragoso e Nelson Freire Lavanère-
-Wanderley, durante mais de trinta 
anos pratica, diuturnamente, o exer-
cício pleno da democracia, divulgan-
do por intermédio de seus encontros 
e debates o resultado dos trabalhos 
realizados sobre temas estratégicos 
de âmbito nacional e internacional.
 Hoje, somos um grupo, 
formador de opinião, que objetiva 
reger-se por princípios éticos, que 
inibam a obtenção de benefícios ou 
vantagens pessoais, em decorrência 
de participação no processo decisó-
rio. Realizamos estudos e pesquisas 
sobre temas estratégicos de âmbito 
nacional e internacional para em-
prego imediato na construção de 
um País livre e verdadeiramente so-
berano, dispostos a sacrifícios para 
contribuir com os poderes munici-
pais, estaduais e federal, de forma 
apartidária em grau de excelência.
 Uma das nossas missões é  
contribuir com os nossos estudos e 
pesquisas para o desenvolvimento 
da ciência, da tecnologia, da educa-
ção e do moral nacional, para res-
gatar de forma definitiva os bolsões 
de pobreza, erradicando a fome, 
oferecendo empregos, protegendo 
os nossos jovens e garantindo-lhes 
colocação no mercado nacional.

(Brig Helio Gonçalves/ FM)
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A experiência e a qualidade que fazem 

a diferença no mercado de módulos habitacionais.
 Com vários anos de atuação neste mercado, a Brasteiner 
conquistou confi ança, experiência e prestígio junto às empresas 
que utilizam seus produtos e serviços.
 Isso se refl ete na conquista de uma seleta clientela, satis-
feita com a excelente qualidade na execução dos seus projetos, 
entrega pontual e preços competitivos. A Brasteiner produz con-
têineres tipo banheiros, dormitórios, almoxarifados, escritórios, 
laboratórios, cozinhas, guaritas e quaisquer outros projetos pro-
porcionando conforto , funcionalidade e segurança. Precisando 
comprar ou alugar, conte conosco. Estamos inovando sempre 
para atendê-lo melhor.

Apoiando a importantíssima área de saúde, projetamos e 
desenvolvemos ambulatórios, gabinetes dentários e etc.

Para as Forças Armadas desenvolvemos projetos dentro dos padrões de qualidade e segurança 
exigidos. A Marinha e o Exército são clientes que comprovam a efi ciência de nossos serviços.

www.brasteiner.com.br
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