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Desfile de 7 de setembro celebra 193 anos 
da Independência do Brasil

Foto: Blog do Planalto

 Pontualmente às 9h, a locu-
ção da solenidade anunciou a che-
gada da Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, ao local do evento. 
Escoltada por batedores, ela ace-
nou para a população de dentro do 

Rolls Royce presidencial e dirigiu-
-se ao palanque. Lá, foi recebida 
pelo Vice-presidente, Michel Temer; 
pelo Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner; e pelo governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo Rollemberg.

(MD ASCOM/ FM)

Marinha conclui a primeira fase de construção 
do Submarino Convencional Riachuelo

 A Marinha do Brasil avan-
çou em mais uma etapa no Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos 
(PROSUB). No dia 2 de setembro, 
a Nuclebrás Equipamentos Pesa-
dos S.A. (NUCLEP) entregou à Ita-
guaí Construções Navais (ICN), a 
última seção do casco resistente do 
primeiro Submarino Convencional 
(S-BR1), o Submarino “Riachuelo”.
 A Cerimônia de entrega da 
seção, presidida pelo Comandante da 
Marinha, o Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, mar-
cou a conclusão da primeira fase de 
construção do Submarino “Riachuelo”.

 Essa entrega permitirá que 
todas as seções do casco resistente 
passem agora pela fase subsequente 
de instalação de equipamentos e sis-
temas. O casco resistente é composto 
de seções cilíndricas reforçadas estru-
turalmente para suportarem a máxima 
pressão de operação do submarino.
 O PROSUB é uma parce-
ria firmada entre o Brasil e a Fran-
ça e prevê, entre outros pontos, a 
transferência de tecnologia necessá-
ria à construção de quatro submari-
nos convencionais diesel-elétrico e 
submarino com propulsão nuclear.
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Comandante do Exército discute 
Projetos Estratégicos no Senado

 Durante a realização de uma au-
diência pública da Comissão de Relações 
Exteriores e Defesa Nacional (CRE) para 
discutir o impacto do ajuste fiscal nos 

projetos da Defesa, o Comandante do 
Exército, General Eduardo Villas Bôas 
falou sobre os mais importantes da área. 
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FAB homenageia Patrono no Rio de Janeiro

 Foi realizada em 18 de se-
tembro, na Base Aérea dos Afonsos 
(BAAF), no Rio de Janeiro (RJ), uma 
cerimônia militar em homenagem 
ao Patrono da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), Marechal do Ar Eduardo 
Gomes, que completaria 119 anos 
no dia 20 de setembro. A solenida-
de, presidida pelo Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, 
contou com a presença de Oficiais-
-Generais do Alto-Comando da FAB.

 Como destaque da solenidade 
um sobrevoo das aeronaves do primei-
ro esquadrão do décimo sexto grupo 
de aviação de caça (1º/16º GAV), os 
A-1. Já no solo, estava exposta a aero-
nave histórica K-263 Curtiss Fledging, 
que protagonizou na década de 1930 o 
início das atividades do Correio Aéreo 
Nacional; assim como o automóvel 
Itamarati executivo, responsável por 
atender o então Ministro da Aeronáu-
tica, Marechal do Ar Eduardo Gomes.
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 Na manhã de 7 de Se-
tembro, na Avenida Beira Rio, 
ocorreu o Desfile da Pátria, que 
contou com cerca de 4,8 mil pes-
soas, dentre civis e militares, e com 
mais de 200 viaturas, com desta-
que para os blindados do Exército.

 Prestigiaram o evento o Go-
vernador do Estado do Rio Grande 
do Sul, Sr Ivo Sartori, o Comandan-
te Militar do Sul, General de Exérci-
to Antônio Hamilton Martins Mou-
rão, além de outras autoridades civis 
e militares e um expressivo público.

(CCOMSEX/ FM)
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Governador Ivo Sartori assiste desfile
do Comando Militar do Sul em 7 de setembro 

Instituto de Doutrina de Operações Conjuntas 
realiza reunião na ESG

 O Instituto de Doutri-
na de Operações Conjuntas 
(IDOC) realizou na Escola Su-
perior de Guerra (ESG), no dia 
17 de setembro de 2015, uma 
reunião com o tema "Experiên-
cia de Oficial em Curso no Ex-
terior", apresentado pelo Coro-
nel Aviador Marco Aurélio de 
Oliveira, integrante da Divisão 
de Assuntos Militares da ESG.
 Em sua explanação, o co-
ronel falou sobre sua experiência 
no Curso de Política e Estratégia 
Aeroespaciais (CPEA), realiza-
do na Air War College, Maxwell 
Air Force Base, na cidade de 

Montgomery, em Alabama, nos 
Estados Unidos. O oficial ressal-
tou importância das atividades 
sociais e esportivas para inte-
ração com a comunidade local, 
discursou sobre o conhecimento 
adquirido nas viagens durante o 
curso, além das experiências co-
tidianas que ampliaram sua ca-
pacidade pessoal e profissional.
 Ao término da apresenta-
ção, o General de Brigada R/1 João 
Cesar Zambão da Silva, Diretor do 
Núcleo de Estudos e Doutrina de 
Operações Conjuntas, fez o agra-
decimento e entrega de diploma.

(ESG ASCOM/ FM)
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Desfile de 7 de setembro celebra 193 anos da Independência do Brasil

 Em 2015, o tradicional des-
file de Sete de Setembro, na Espla-
nada dos Ministérios, em Brasília 
(DF), trouxe algumas novidades 
para as cerca de 25 mil pessoas 
que assistiram – de acordo com a 
Polícia Militar. Uma delas foi o 
retorno das manobras da Esqua-
drilha da Fumaça, que encantou 
crianças e adultos no feriado. Com 
apenas 6 anos de idade, “Zé Hilti-
nho” (como é chamado) veio com 
os tios à capital federal especial-
mente para assistir a apresentação 
aérea. Morador de Teresina (PI), 
o menino quer voltar em 2016.
 “É a primeira vez que acom-
panhamos o desfile. Nossa viagem 
foi por conta dele, que é apaixo-
nado por aviões. Achei tudo exce-
lente, de primeira”, disse Junior 
Martins, que, além do sobrinho, es-
tava com a esposa, Lívia Macedo.
 O pequeno Luis Felipe, de 4 
anos, também ficou encantado com 
a Esquadrilha da Fumaça. Empolga-
do, posava para fotos ao lado do pai, 
Kleber Juliano. “Foi o que eu mais 
gostei”, falou. É o segundo desfile 
na Esplanada que o menino assis-
tiu. “Ele gosta muito e eu adoro este 
tipo de evento”, completou Kleber, 
que mora em Brasília, na Asa Norte.
 Conhecido por “Fumaça”, o 
Esquadrão de Demonstração Aérea 
(EDA) é mundialmente famoso por 
suas performances no Brasil e exte-
rior. Sete aeronaves A-29 Super Tu-
cano realizaram diversas acrobacias 
e brindaram os presentes com a fra-
se “Somos todos Brasil”, escrita no 
céu. A equipe entrou para o Guin-
ness Book em 2006 por fazer ma-
nobras com 12 aeronaves, em 2006. 
 No ano passado, os T-27 
Tucano foram substituídos pelos 
A-29 Super Tucano. Por conta dis-
so, não foi possível levar à Espla-
nada a apresentação completa da 
Esquadrilha. Os pilotos estavam 
em treinamento. As cores dos avi-
ões também foram renovadas e 
puderam ser vistas pela manhã.

 Solenidade
 Pontualmente às 9h, a locu-
ção da solenidade anunciou a che-
gada da Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, ao local do evento. 
Escoltada por batedores, ela acenou 
para a população de dentro do Rolls 
Royce presidencial e dirigiu-se 
ao palanque. Lá, foi recebida pelo 
Vice-presidente, Michel Temer; 
pelo Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner; e pelo governador do Dis-
trito Federal, Rodrigo Rollemberg.
 Depois das honras militares, 
o público entoou os hinos Nacional 
e da Independência. Em seguida, 
o Comandante militar do Planalto, 
General Racine Bezerra Filho, pediu 
permissão para iniciar o desfile. Ele 
passou todo o evento a bordo de uma 
viatura blindada Guarani – projeto 
estratégico do Exército Brasileiro.
 Assim como todos os 
anos, o fogo simbólico da Pátria 
marcou presença. Atletas porta-
dores de deficiências o conduzi-
ram, em alusão aos 365 dias para 
os Jogos Paralímpicos Rio 2016.
 A parte civil da cerimô-
nia ficou a cargo dos alunos das 
escolas públicas do Distrito Fe-
deral. Eles homenagearam os pio-
neiros de Brasília, em especial os 
nordestinos e nortistas que aju-
daram na construção da capital. 

 Formatura militar
 O Batalhão da Guarda Pre-

Foto: Blog do Planalto

sidencial proporcionou outra atra-
ção impressionante e nova durante 
a cerimônia. Houve exibição de 
ordem unida sem comando, quan-
do os militares realizam série de 
coreografias com os fuzis (que 
pesam mais ou menos cinco qui-
los). O objetivo é demonstrar total 
domínio da arma. A apresentação 
arrancou aplausos e gritos da pla-
teia. Toda a ação foi feita de fren-
te para o palanque presidencial.
 Em iniciativa inédita, alu-
nos da arma de Cavalaria do Co-
légio Militar de Brasília (CMB) 
desfilaram integrados ao grupa-
mento hipomóvel dos Dragões da 
Independência “representando o 
futuro da nação”. O CMB está há 
37 anos na cidade e atende a três 
mil alunos dos ensinos fundamen-
tal e médio. O carneiro mascote 
da instituição de ensino, Nicode-
mus, foi uma das estrelas do dia.
 Marinha, Exército e Ae-
ronáutica, ademais das Polícias, 
trouxeram para a Esplanada três 
mil militares. Além disso, foram 
83 viaturas e 25 motos, entre car-
ros leves e blindados, como Gua-
rani e Piranha, os lançadores de 
foguetes Astros 2020 e o ônibus 
de choque do Batalhão da Guarda 
Presidencial. Foram vistos os car-
ros de combate SK 105 e Lagarta 
Anfíbio (CLAnf) da Força Naval.
 Viaturas Marruá passaram 
transportando o míssil antiaéreo 

portátil Igla-S, de fabricação rus-
sa.  E os obuseiros L118 Light Gun 
também apareceram. Houve, ain-
da, sobrevoo das aeronaves Hér-
cules KC-130, F-5M e caças A-1 
da Força Aérea Brasileira (FAB).
 Passaram pela Esplanada 
grupamentos de alunos de insti-
tuições de formação das Forças 
Armadas, como a Escola Naval, 
da Marinha; a Academia Militar 
das Agulhas Negras (Aman), do 
Exército; e a Academia da For-
ça Aérea, da FAB. Para fechar o 
desfile militar, não pôde faltar a 
entrada de 220 cavalos do 1º Re-
gimento de Cavalaria de Guardas.

 Homenagens
 Alguns efetivos tiveram 
destaque neste feriado. Quando 
apareceram, os veteranos da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) fo-
ram ovacionados e bastante aplau-
didos nas arquibancadas. Em 2015, 
eles completaram 70 anos da vitória 
do país na Itália, durante a 2ª Guerra 
Mundial. O ex-combatente da FEB, 
Coronel Nestor da Silva, de 98 anos, 
brindou os presentes com a sua vi-
talidade e disposição na formatura.
 Os 150 anos de nascimento 
do Marechal Cândido Rondon – pa-
trono da arma de Comunicações do 
Exército – também foi lembrado no 
evento. E a famosa pirâmide humana 
do Batalhão de Polícia do Exército, 
como sempre, impressionou o pú-
blico, com vários militares um uma 
única motocicleta. Além disso, um 
pelotão misto com integrantes das 
três Forças inovou este ano, simboli-
zando a interoperabilidade - missão 
principal do Ministério da Defesa. 
 As três Forças levaram 
para o evento pelotões formados 
inteiramente por mulheres. Elas 
representaram o ingresso femi-
nino na Marinha, no Exército e 
na Aeronáutica. Atualmente, são 
sete mil na Força Naval, oito mil 
na Terrestre e 9,5 mil na Aérea.
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Projeto Rondon será reestruturado
após 10 anos de atuação 

 Um dos mais reconhecidos pro-
jetos sociais do Ministério da Defesa 
(MD), com 10 anos de atuação, o Projeto 
Rondon, irá passar por uma reestrutura-
ção. Para conduzir o processo, o Comi-
tê de Orientação e Supervisão (COS) do 
projeto reuniu-se no dia 18 de setembro, 
com integrantes de oito ministérios e 
Secretaria-Geral da Presidência da Re-
pública e representantes convidados do 
Ministério das Cidades, da Secretaria 
de Direitos Humanos, do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasilei-
ras (CRUB) e da União Nacional dos 
Estudantes (UNE), a fim de definir as 
ações para o Regimento Interno e Porta-
ria que irão reger os trabalhos do COS.
 Criado em 2005, o COS tem 
como objetivo orientar a política de atua-
ção do Projeto Rondon e propor diretrizes 
para as atividades a serem desenvolvi-
das. Também cabe ao Comitê viabilizar 
a participação de estudantes universitá-
rios no processo de cidadania e estimular 
a busca de soluções para os problemas 
sociais da população mais necessitada.
 O chefe do Departamento de 
Ensino (DEPENS) e presidente do COS, 
General de divisão Walmir Almada 
Schneider Filho define o Rondon como 
um Projeto forte. “Consideramos que 
o Rondon está consolidado com uma 
poderosa ferramenta de transformação 
social, e, em cima disso, é que vamos 
entrar com as propostas de reestrutura-
ção, pois temos credibilidade, mas pre-
cisamos transformá-la em patrocínio. 
Se quisermos um resultado diferente, 
precisamos fazer algo novo”, afirmou.
 Para o General Schneider, a 
reorganização do Projeto depende fun-
damentalmente de todos os participan-
tes. “Estamos querendo dar outra visão 
dentro do Comitê, oferecendo novas 
propostas de reestruturação, dentro 
de uma concepção política e estraté-
gica. Nosso objetivo é colocar o COS 
na sua real posição, com foco nas co-
munidades mais necessitadas”, disse.
 Durante a reunião foram apre-
sentados vídeos mostrando a experiên-
cia dos estudantes e os resultados das 
duas operações realizadas em julho de 

2015: a “Bororos”, realizada no esta-
do do Mato Grosso, e a “Itacaiúnas”, 
que aconteceu em diversos municí-
pios dos estados do Pará e Tocantins.
 Para o general, encerra-se um 
primeiro ciclo de 10 anos do Projeto 
Rondon, focados na formação cidadã 
dos universitários. “A partir de ago-
ra, vamos dar um novo enfoque para 
o Rondon. Serão abertas duas frentes: 
uma voltada para as ações universitárias 
e a outra para a comunidade”, ressaltou.
 A coordenação do Comitê apre-
sentou ainda a Portaria e o Regimento 
Interno que deverão ser aprovados para 
orientar o trabalho do Rondon. O pro-
jeto conta com a participação dos mi-
nistérios da Defesa, da Educação, da 
Integração Nacional, da Saúde, do De-
senvolvimento Agrário, do Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome, do 
Esporte, do Meio Ambiente e da Secre-
taria-Geral da Presidência da República.
 As novas propostas para o 
Projeto deverão ser apresentadas no II 
Congresso Nacional do Projeto Ron-
don que acontecerá no período de 23 
a 25 de setembro, com o tema “Como 
conquistar os Novos Horizontes”.
 Também foram definidos os 
planejamentos e calendários para as 
próximas operações regionais, a “Ba-
curi”, que acontecerá no Estado do 
Maranhão e a “Paiaguás”, prevista 
para o Estado do Mato Grosso. Ambas 
estão previstas para janeiro de 2016.
 Já as operações nacionais de-
vem ocorrer em julho de 2016, nos es-
tados do Espírito Santo e do Rio Gran-
de do Norte, e em janeiro de 2017, no 
Tocantins. As propostas para as opera-
ções nacionais devem ter seus editais 
aprovados em novembro deste ano.
 O Projeto Rondon existe desde 
1967, inicialmente com a participação 
de três universidades do Rio de Janei-
ro, a Universidade da Guanabara, atual 
UERJ, a Universidade Federal Flumi-
nense e a Universidade Católica. Em 
1989, o Projeto Rondon foi extinto, re-
tomando as atividades em 2005, sob a 
coordenação do Ministério da Defesa.

Foto: G
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Militares participam de exercício para prevenção 
a ameaças químicas

 Com a proximidade de mais 
um grande evento a ser realizado no 
Brasil – os Jogos Olímpicos Rio 2016 
– foi iniciado, no dia 24 de agosto, 
um exercício para capacitar militares, 
técnicos e gestores na prevenção e 
no atendimento a ameaças químicas.
 O Primeiro Exercício Inter-
nacional em Assistência e Proteção 
em Resposta a Emergências Quími-
cas para Estados Partes de Expressão 
Oficial Portuguesa (I ExBRALP), no 
Rio de Janeiro, servirá como treina-
mento para situações de emergência 
química, além de estar alinhado com 
as políticas públicas internacionais.
 De acordo com o diretor 
do Departamento de Ciência e Tec-
nologia Industrial do Ministério da 
Defesa, General Claudio Duarte de 
Moraes, a capacitação é importan-
te, no caso dos militares, para atua-
lizar conhecimentos. “Nós estamos 
no exercício como colaboradores. É 
fundamental nos aperfeiçoar para es-
tarmos sempre preparados”, destacou.
 Ainda segundo o General Mo-
raes, especialmente após os últimos 
grandes eventos sediados no Brasil 
– Copa do Mundo 2014, Jornada da 
Juventude, entre outros - o setor de 
defesa química e radiológica vem ga-
nhando maior relevância. “Somamos 
experiências desde 2011”, afirmou.
 Acumular conhecimento nes-
sa área é uma necessidade defendida 
pela Organização para proibição de 
Armas Químicas (OPAQ). O órgão, 
criado em 1997, recebeu o prêmio 
Nobel da Paz pela contribuição à hu-
manidade em sua mensagem pacífica. 
O Brasil possui trabalho em conjunto 
com a OPAQ por meio de cursos so-
bre prevenção e atendimento a emer-
gências, oferecidos não só a autorida-
des brasileiras, como compartilhado 
também com diversas outras nações.
 Na abertura do encontro, o 
comandante de Pessoal dos Fuzileiros 
Navais, Almirante Washington Gomes 
da Luz, explicou que existe um grupo 
de trabalho com o objetivo de imple-

mentar a defesa radiológica, química 
e nuclear nas Forças. “A parte nucle-
ar está a cargo da Marinha”, afirmou.
 Atualmente, cerca de 190 pa-
íses fazem parte da OPAQ por meio 
da Comissão para proibição de Ar-
mas Químicas (CPAQ). O diretor de 
Cooperação e Assistência da OPAQ, 
Mark Albon, detalhou as principais 
atribuições da instituição. Ela atua 
em temas como desarmamento, não 
proliferação, cooperação internacio-
nal e pronta resposta. Albon defen-
deu que é necessário ter participa-
ção ativa contra as armas químicas.
 Os integrantes do I ExBRALP 
terão atividades práticas nos próxi-
mos dias, em organizações militares 
da Marinha e do Exército, no Rio. O 
exercício é realizado com apoio dos 
ministérios da Defesa; Ciência, Tec-
nologia e Inovação (MCTI) e Rela-
ções Exteriores. O evento foi até o 
dia 28, e aconteceu no Rio de Janeiro.
 O coordenador-geral de 
Bens Sensíveis da Autoridade Na-
cional Brasileira (entidade ligada 
ao MCTI), Sérgio Frazão, ministrou 
palestra sobre o papel do seu órgão 
para a temática. Frazão esmiuçou 
que a CPAQ está estabelecida por 
decreto legislativo e presidencial.
 Entre as obrigações da Co-
missão está a realização de cursos. 
Um deles é o que especializa agen-
tes para detectar e identificar bens 
sensíveis. “Já treinamos mais de 800 
profissionais que trabalham em aero-
portos, aduana, Receita Federal, entre 
outros”, falou o coordenador-geral.
 É de responsabilidade da 
CPAQ, também, o controle de importa-
ções e exportações desses materiais, o 
acompanhamento e viabilização de ins-
peções a indústrias químicas, a compi-
lação de dados para elaborar declara-
ções de atividades industriais, e mais.
 Em 2016 será realizada mais 
uma edição do exercício de assistência 
e proteção contra armas químicas para 
países da América Latina e Caribe.

Foto: Felipe Barra
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Wagner destaca a importancia do prêmio Jovem Cientista 
para a comunidade científica

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, participou no dia 15 
de setembro, em Brasília, da soleni-
dade de entrega de premiação da 28ª 
edição do Prêmio Jovem Cientista, 
que contemplou 12 pesquisadores, 
estudantes e instituições de ensino 
do país que desenvolveram solu-
ções inovadoras sobre o tema "Se-
gurança Alimentar e Nutricional". 
 “Esse prêmio Jovem Cientista 
representa não só o reconhecimento 
do esforço de cada jovem estudante, 
pesquisador, professor e orientador, 
como de toda comunidade científica 
brasileira, que se empenha em reali-
zar avanços superando as dificulda-
des e vencendo os novos desafios”, 
disse o Ministro Jaques Wagner.
 Em solenidade no palácio do 
Planalto, a Presidenta Dilma Rous-
seff, o Ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Aldo Rebelo, e o 
presidente do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tec-
nológico (CNPq/MCTI), Hernan 
Chaimovich,  destacaram a impor-
tância de valorizar e promover a ci-
ência, pesquisa e inovação no Brasil.  
Do total de 1.920 pesquisas inscritas 
nesta edição, 341 disputaram a cate-
goria mestre e doutor, 274 a de ensi-
no superior, e 1.305 trabalhos con-
correram na categoria ensino médio.
 O Prêmio Jovem Cientista foi 
criado em 1981 numa iniciativa do 
CNPq em parceria com a Fundação 
Roberto Marinho, com patrocínio da 
Gerdau e da BG Brasil e é conside-
rado um dos mais importantes reco-
nhecimentos aos cientistas brasileiros.
 A Presidenta Dilma Rousseff 
destacou que os vencedores dessa edi-
ção estão "semeando ideias inovado-
ras" e representam, para o país inteiro, 
o papel que uma juventude engajada 

em uma trajetória de construção do 
conhecimento pode alcançar. "A ciên-
cia transforma o mundo e é por isso 
que nós devemos dar tanta atenção 
no Brasil à questão da ciência, tecno-
logia e inovação (CT&I)", afirmou.
 Entre os trabalhos contempla-
dos estão um produto que permite ao 
consumidor identificar fraudes no lei-
te; um modelo inovador de agricultura 
urbana, que oferece um sistema sus-
tentável de produção e aproxima os 
consumidores dos produtores; e um es-
tudo sobre a castanha-do-brasil como 
fonte de suplementação de selênio para 
idosos, que se revela importante alia-
do na prevenção do mal de Alzheimer.
 Na categoria ensino médio, 
a campeã foi Joana Meneguzzo Pas-
quali, do Colégio Mutirão de São 
Marcos, em São Marcos, Rio Gran-
de do Sul, com a pesquisa "Detectox 
– Kit detector de substâncias tóxicas 
no leite UHT". Na categoria ensino 
superior, o campeão foi o estudan-
te Deloan Edberto Mattos Perini, da 
Universidade Federal da Fronteira 
do Sul (UFFS), de Erechim (RS), 
com a pesquisa "Modelo de agricul-
tura urbana como inovação no pro-
cesso de abastecimento de alimen-
tos em cidades de pequeno porte".
 Na categoria mestre e dou-
tor, a doutoranda da Universidade de 
São Paulo (USP), Bárbara Rita Car-
doso, foi a grande vencedora, com a 
pesquisa "Efeitos do consumo de cas-
tanha-do-brasil (Bertholetia excelsa 
H.B.K) sobre a cognição e o estresse 
oxidativo em pacientes com compro-
metimento cognitivo leve e a relação 
com variações em genes de seleno-
proteínas". Segundo a pesquisadora, 
uma unidade diária da castanha-do-
-brasil pode contribuir para a redu-
ção do risco da doença de Alzheimer.
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 Um desses jovens talentos – 
revelados pela 28° edição do prêmio 
– é a estudante Joana Pasquali do Co-
légio Mutirão de São Marcos, do mu-
nicípio de São Marcos, no Rio Grande 
do Sul. Vencedora da categoria Ensino 
Médio, Joana desenvolveu uma fita 
capaz de identificar substâncias que in-
dicam adulterações no leite, após a di-
vulgação de um esquema de adultera-
ção do produto, no Rio Grande do Sul, 
que teve repercussão em todo o país.
 Quem também considera 
que o Prêmio Jovem Cientista tem 
aberto portas para sua carreira aca-
dêmica é o estudante de Arquitetura 
e Urbanismo, Deloan Mattos Perini, 
da Universidade Federal da Fron-
teira Sul, do município de Erechim. 
Deloan venceu a categoria ensino 
superior do Prêmio Jovem Cientista.
 O estudante gaúcho desen-
volveu um projeto de agricultura 
urbana, que procurou aliar o apro-
veitamento de imóveis desocupados 
de sua cidade com a produção de 
alimentos orgânicos. Segundo Delo-
an, “a ideia do projeto veio com ob-
jetivo de aproximar as pessoas dos 
alimentos orgânicos, além de melho-
rar a qualidade de vida das pessoas e 
de requalificar os espaços urbanos”.
 Já a preocupação com a garan-
tia da saúde diante do envelhecimento 
populacional foi o que motivou  a Dou-
tora Bárbara Rita Cardoso,  da Univer-
sidade de São Paulo (USP) a estudar 
os efeitos do consumo da Castanha do 
Brasil – como foi rebatizada a Casta-
nha do Pará – para a redução do risco 
do desenvolvimento do Mal de Alzhei-
mer para pacientes na terceira idade. 
Bárbara foi vencedora da premiação 
na categoria mestrado e doutorado.
 “Nós sabemos que a doença 
de Alzheimer é uma doença muito 
prevalente hoje em dia e a tendência 
é que a prevalência aumente, uma 
vez que a população está envelhe-
cendo. Quando nós conseguimos 
perceber intervenções alimentares 
que são simples de serem feitas e po-
dem reduzir o risco para a doença, a 
população como um todo se benefi-
cia”, afirmou em entrevista ao Blog 
do Planalto, destacando que – com o 
objetivo de evitar a doença – garante 
sua Castanha do Brasil diariamente.
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Em Jornada Climática, Defesa debate impactos das mudanças ambientais nas operações militares

 No dia 25 de setembro, mili-
tares das Forças Armadas estiveram 
reunidos para a Jornada de Traba-
lho sobre Mudanças Climáticas. O 
evento, que aconteceu durante todo 
o dia, no auditório do Ministério da 
Defesa, teve o objetivo de apresentar 
impactos das mudanças climáticas 
em operações marítimas, terrestres 
e aéreas. Ademais, foram apresenta-
dos relatórios prospectivos de alte-
rações no clima para até o ano 2100.
 Além de palestras com in-
tegrantes das Forças, as exposi-
ções contaram com profissionais 
dos ministérios do Meio Ambien-
te; Relações Exteriores; Integra-
ção Nacional; Ciência, Tecnologia 
e Inovação; e do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Pro-
teção da Amazônia (Censipam).
Logo pela manhã, o diretor do 
Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), Leonel Fernan-
do Perondi, explicou o funciona-
mento de seu órgão. Ele disse que 
a instituição está dividida em três 
camadas: acesso ao espaço, infra-
estrutura espacial e aplicações. Es-
ses setores cuidam de temas como 
meteorologia e ciência do siste-
ma terrestre, entre vários outros.
 Perondi mostrou, tam-
bém, como são gerados cenários 
futuros para chuvas, precipita-
ções e temperaturas, no formato 
de gráficos. “Esses mapas servem 
de entrada para outros estudos”, 
alertou. Com tecnologia, as pros-
pecções são realizadas em perío-

dos bem espaçados, como os anos 
de 2040, 2070 e até mesmo 2100.
 Sobre o clima, destacou que 
de acordo com estudos do Inpe, a 
tendência é que a temperatura seja 
cada vez mais quente em toda a Amé-
rica do Sul. No Brasil, o máximo de 
aquecimento será na região Centro-
-Oeste em todas as estações do ano. 
No caso das chuvas, haverá aumen-
to no extremo oeste da Amazônia.

 Forças Armadas
 A apresentação da Marinha 
ficou a cargo do Capitão-de-fra-
gata Felipe Santos. O oficial citou 
alguns eventos climáticos que já 
estão em andamento no país, tais 
como ondas de calor, chuvas pesa-
das, furacões, inundações e secas, 
geleiras e niveis do mar subindo.
 “A mudança no clima de on-
das pode alterar o transporte de sedi-
mentos e a morfologia costeira, ge-
rando impactos sobre as estruturas 
e benfeitorias, como, por exemplo, 
em instalações portuárias”, falou.
 A nível mundial, segun-
do ele, pode haver escassez de 
alimentos, água potável, ener-
gia e terras agrícolas, o que ge-
raria aumento das tensões entre 
países e colapsos econômicos. 
 Para o capitão-de-fragata, 
“o acompanhamento e as possíveis 
consequências das alterações cli-
máticas devem estar previstas nas 
estratégias de defesa e segurança 
nacionais. É fundamental o moni-
toramento de dados ambientais e 
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a realização de estudos científicos 
para refinar as projeções e permi-
tir a reavaliação regular dos riscos, 
vulnerabilidades e oportunidades”.
 Já o Exército ficou sob a 
responsabilidade do Coronel Moa-
cir Rangel Junior. Ele acredita que 
é necessária uma nova estruturação 
da Força Terrestre, já que a insti-
tuição vem sendo constantemen-
te empregada para ações de ajuda 
humanitária no caso de catástrofes 
naturais. Por conta disso, está em 
experimentação doutrinária uma 
equipe do Exército só para atuação 
nessas situações. Inicialmente, os 
testes acontecem em Recife (PE).
 O coronel exemplicou, 
ainda, iniciativas sustentáveis 
em curso. Uma delas é o progra-
ma de baterias de sódia da Usina 
de Itaipu, que servirá, por exem-
plo, para suprir energia dos pelo-
tões especiais de fronteira. A tec-
nologia recarrega o equipamento 
por meio de força eólica ou solar.
 No que diz respeito às so-
luções para o problema do clima, 
o militar sugeriu que o tema seja 
estudado pelo Estado-Maior do 
Exército e pelo Departamento de 
Ciência e Tecnologia da Força. 
“Não existe, ainda, nenhum desdo-

bramento da temática em curso.”
 Por fim, a Aeronáutica apre-
sentou os impactos das mudanças 
climáticas nas operações aéreas 
por meio do Tenente-coronel Pau-
lo Roberto Bastos de Carvalho. De 
acordo com seus estudos, com a va-
riação de temperatura, há diferen-
ça no desempenho das aeronaves.
 Também advertiu que, com 
o tempo, os aeroportos sofrerão 
impactos e a malha aérea deve-
rá ser alterada. Acerca do aumen-
to no nivel do mar, detalhou que 
as consequências vão de encontro 
à alta incidência de tempestades, 
principalmente em áreas costeiras.
 “O Brasil vai sofrer grandes 
variações climáticas de Norte a Sul 
e vai impactar nas operações aéreas. 
É uma situação nova para a Força 
que deverá ser pensada”, afirmou.
 O chefe da Assessoria de 
Doutrina e Legislação da Defesa, 
General Manoel Lopes de Lima 
Neto, acrescentou que no caso do 
ministério, já existe um protocolo 
de intenções para atuação em ca-
sos de desastres naturais, quando o 
apoio da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica é solicitado. “Este me-
morando é em conjunto com os mi-
nistérios da Integração e da Saúde.”
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Ministro Wagner inaugura pavilhão de artilharia antiaérea em Santa Maria

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, inaugurou no dia 10, 
em Santa Maria (RS), o novo pavi-
lhão da artilharia antiaérea, que vai 
abrigar os canhões Guepard que 
foram adquiridos ano passado da 
Alemanha. A iniciativa vai permitir 
maior operacionalidade e fazer fren-
te a novos desafios como participar 
de grandes eventos, entre eles as 
Olimpíadas Rio 2016, contribuindo 
para a segurança do espaço aéreo.
 O ministro cumprimen-
tou a Força Terrestre por seus pro-
jetos estruturantes desenvolvidos 
em conjunto com o segmento ci-
vil, o que contribui para o avan-
ço da indústria nacional de de-
fesa e ao mesmo tempo eleva a 
expressão militar do poder nacional.
 Santa Maria é a região 
onde funciona a integração da trí-
plice hélice: Exército, universida-
des e indústria de defesa. Sobre 
isso, Wagner assistiu a exposições 
de empresários do setor de de-
fesa sediados na cidade gaúcha.
 O primeiro a falar foi Chris-
tian Böges, da KMW do Brasil Sis-
temas de Defesa. Böges disse que o 
objetivo da instituição é desenvol-
ver sistemas de manutenção da atu-
al frota de blindados e simuladores 
com transferência de tecnologia. 
O empresário afirmou, também, 
que tem projetos novos, inclusive a 
criação de um novo carro de com-
bate para o Exército previsto para 
o período de 2018 a 2023. “Sabe-
mos das turbulências, mas não va-
mos sair do rumo”, reiterou sobre 
as dificuldades econômicas do país.
 Outro que se apresentou foi 
o microempresário Erlei Melgare-
jo da DEFII. A microempresa de 
tecnologia da informação fornece 

softwares para a Força Terrestre. O 
presidente da AEL Sistemas, Sérgio 
Horta, também mostrou tecnolo-
gias como ferramentas optrônicas 
do Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras (Sisfron), ócu-
los de visão noturna e sistemas de 
armas para o blindado Guarani.
 Já os pesquisadores da 
Universidade Federal de San-
ta Maria (UFSM) apresentaram 
vários programas desenvolvidos 
para modernizar os equipamen-
tos de simuladores do Exército. 

 Centro de treinamento
 O Ministro Wagner assistiu, 
ainda, a uma apresentação do Coro-
nel Giovany Carrião, comandante do 
Centro de Adestramento e Avalia-
ção CAA-Sul. Carrião mostrou um 
projeto de construção de um novo 
centro de treinamento de combate 
sul juntando os três tipos de simu-
lações: viva, virtual e construtiva.
 O objetivo é treinar tropas 
blindadas para os carros de combate. 
O custo do projeto é de R$ 500 mi-
lhões, sendo 30 milhões em 15 anos. 
Segundo o coronel, a demanda de 
formação de mão-de-obra para blin-
dados é de 25 mil homens para serem 
treinados, além de fuzileiros navais 
e as agências de segurança pública.
 O General Etchegoyen des-
tacou a importância de trazer esse 
centro para Santa Maria, que hoje 
abriga o maior efetivo de comba-
te do Exército, além de recursos 
humanos altamente qualificados.
 Jaques Wagner passou em re-
vista à 6ª Brigada de Infantaria Blin-
dada – considerada uma das maiores 
do Brasil. Também fez teste no si-
mulador e depois entrou no carro de 
combate Leopard. Percorreu, ainda, 
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o campo de instrução de Santa Maria.
 O ministro visitou o Co-
mando e Controle do Sistema de 
Tecnologia de Comunicações de 
Santa Maria, um dos mais moder-
nos do Brasil, com equipamen-
tos seguros de guerra eletrônica.
 Ao final da visita, Wagner 
viu uma demonstração dos alunos 
de robótica do Colégio Militar de 
Santa Maria (CMSM), que possui 
800 alunos. Um dos projetos é o de 
um robô com capacidade de simu-
lar os batimentos cardíacos. Outro 
é o robô que atira pelo celular, com 
o botão acionado pelo aparelho. O 
ministro fez o teste e acertou o alvo.

 Entrevista à imprensa
 Em entrevista à imprensa, Ja-
ques Wagner informou que foi publi-
cada uma errata ao Decreto 8.515, que 
subdelega competências aos coman-
dantes da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica para a gestão do pessoal 
militar. O ministro disse que a nova 
versão deixa mais clara a normatiza-
ção e esclarece essas competências.
 Ao ser perguntado sobre se 
o rebaixamento da nota do Brasil 
poderia ter consequências no ajuste 
fiscal, afirmou que o país vai supe-
rar a fase de restrição orçamentária 
com um planejamento estratégico 
bem feito e a continuidade dos pro-
jetos estratégicos na área de defesa. 
“Vamos continuar com mais sacri-
fícios, mas não vamos parar. Nem 
vamos perder o rumo”, ressaltou.
 Ao ser indagado sobre como 
o Governo Federal pode ajudar o 
polo de defesa em Santa Maria, 
Wagner disse que é possível estudar 

maior integração e novas parcerias 
com as Forças Armadas. Em outra 
pergunta, o ministro foi questiona-
do se investimentos em parcerias 
público-privadas poderiam ser uma 
alternativa à falta de recursos. Res-
pondeu que as três Forças já traba-
lham com o conceito de parceria 
público-privada e que este é um ca-
minho que pode ser mais estimulado.
Sobre os refugiados, resgatados pela 
corveta Barroso, da Marinha, o mi-
nistro anunciou que vai no domingo 
(13) ao Líbano para a substituição 
da nau-capitânea da Força-Tarefa 
Marítima da Força-Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-
-Unifil) e vai fazer um elogio for-
mal ao capitão-de-fragata Alexandre 
Amendoeira Nunes, comandante 
da corveta. A troca ocorrerá entre a 
fragata União e a corveta Barroso. 
 A embarcação, que assumirá 
no Líbano, resgatou 220 pessoas no 
Mar Mediterrâneo no dia 4 de setem-
bro. O Diário Oficial já publicou o 
elogio que vai ser pessoalmente entre-
gue com a condecoração no Líbano.  
 Na visita, estiveram presen-
tes o Comandante do Exército, Ge-
neral Eduardo Dias Villas Bôas; o 
Comandante Militar do Sul, General 
Antonio Hamilton Martins Mourão; 
o Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas, General José 
Carlos De Nardi; o Comandante do 
Estado-Maior do Exército, General 
Sérgio Westphalen Etchegoyen; o 
Chefe de Assuntos Estratégicos do 
Ministério da Defesa (MD), General 
Gerson Menandro; e a secretária-
-geral do MD, Eva Maria Chiavon. 

Foto: Sgt Johnson
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Ministro Jaques Wagner  visita Pequim 
e se reúne com ministro da Defesa da China 

 Com objetivo de consoli-
dar a parceria entre Brasil e Chi-
na, o ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, está em missão oficial de 
quatro dias ao país. Wagner ini-
ciou  a série de compromissos dia 
1º, com uma rodada de visitas às 
indústrias chinesas, se reuniu com 
autoridades militares e no dia 3 
representou a Presidenta Dilma 
Rousseff nas comemorações dos 70 
anos da vitória dos aliados na Se-
gunda Guerra Mundial no Oriente.
 No dia 1º, durante uma 
hora, Jaques Wagner se reuniu com 
o ministro da Defesa chinês, Chang 
Wanquan, para aprofundar enten-
dimentos nas parcerias estratégicas 
do setor. O ministro Chang comu-
nicou que continuará reforçando 
o intercâmbio e a cooperação com 
as tropas militares brasileiras. Por 
sua vez, Wagner disse que espera 
aumentar o intercâmbio no treina-
mento de militares, além da partici-
pação da China em missões de paz, 
aprofundando a confiança reciproca 
e a cooperação das forças milita-
res existente entre os dois países.
O ministro Wagner se reuniu tam-
bém com o diretor geral da Estatal 
de Ciência, Tecnologia e Indústria 
de Defesa da China, Xu Dazhe. 

“O ministro realizou entendimen-
tos relativos aos intercâmbios nas 
áreas acadêmica, militar, aeroes-
pacial, além do apoio da China 
aos projetos das Forças Armadas. 
Ainda foram discutidas mais ações 
de cooperação técnica na área do 
Censipam, que trata do sensoria-
mento remoto e da tecnologia da 
informação”, informou o General 
Gerson Menandro, chefe de As-
suntos Estratégicos (CAE) do Mi-
nistério da Defesa, que acompanha 
o ministro na viagem, ao lado do 
Almirante Antonio Guerreiro, dire-
tor do Departamento de Cataloga-
ção de Produtos de Defesa do MD.
 Segundo o General Menan-
dro foram discutidas importantes 
oportunidades para novos inves-
timentos chineses em projetos in-
dustriais das Forças, ainda em fase 
de prospecção. O ministro Jaques 
Wagner também visitou o presi-
dente da CEIEC, Qu Hvimin, em-
presa que ganhou a licitação para 
as obras de reconstrução da Esta-
ção Antártica Comandante Ferraz, 
que pegou fogo em fevereiro de 
2012. A empresa chinesa comuni-
cou que estão acelerados os pre-
parativos para início das obras.
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Terrorismo é tema do I Encontro Distrital 
da Associação Brasileira de Estudos de Defesa

 A Associação Brasileira de 
Estudos de Defesa (ABED) promo-
ve, durante três dias, o I Encontro 
Distrital do órgão. Realizado no 
auditório do Quartel-General do 
Exército, em Brasília (DF), o even-
to foi aberto no dia 9 de setembro, 
com uma mesa-redonda sobre Ter-
rorismo e Conflitos Armados. A ini-
ciativa é promovida pelo Instituto 
Pandiá Calógeras do Ministério da 
Defesa e foi até a sexta-feira (11).
 Na palestra inicial, o analis-
ta do Senado Federal, Marcus Viní-
cius Reis explicou que o terrorismo 
vai além do crime, pelas consequ-
ências geradas na sociedade. “É 
um ato político”, disse. Reis, que 
atuou como moderador da mesa-
-redonda, falou, também, que a 
questão “é muito mais do que um 
homicídio”. “Trata-se de um crime 
muito violento. Tem toda estratégia 
por trás disso. São planejados para 
mobilizar o Estado”, sentenciou.
O analista defendeu a preparação 
da Marinha, do Exército e da Aero-
náutica para o combate a este tipo 
de situação. “Mesmo não sendo de 
competência das Forças, o terroris-
mo pode atentar contra a soberania 
nacional. Então, os militares, assim 
como os policiais, têm que estar 
equipados para isso. Não podemos 
pecar pela inocência”, completou.
 Em seguida, foi a vez do jor-
nalista Marcelo Rech, do Instituto 
Inforel de Relações Internacionais 
e Defesa, abordar a temática. Rech 
lembrou do Projeto de Lei 2.016, 
de 2015, que tipifica os crimes de 
terrorismo e dá outras providências. 
A normatização encontra-se em 
análise no Senado e, se aprovada, 
será mais um mecanismo de segu-
rança para grandes eventos no país, 
como os Jogos Olímpicos Rio 2016.

 “Nenhum alerta foi dado 
sobre ações desta natureza durante 
os grandes eventos que já passa-
ram pelo Brasil. Mas nem por isso 
temos que nos despreocupar”, opi-
nou. Marcelo acredita ser impor-
tante a promulgação da lei e contou 
que em 2009 foi criado o Núcleo 
do Centro de Prevenção e Com-
bate ao Terrorismo (CPCT), mas 
que, no entanto, já foi desativado.
O jornalista também mencionou a 
faixa de fronteira em sua apresen-
tação. De acordo com ele, 22% do 
território nacional corresponde à 
região fronteiriça. “No caso da Trí-
plice Fronteira (Brasil, Paraguai 
e Argentina), a possibilidade de 
um atentado no local é quase zero. 
Muito dinheiro sai de lá”, disse.
 Outro integrante da mesa-
-redonda foi o professor-doutor 
Pio Penna Filho, da Universida-
de de Brasília e pesquisador do 
Centro de Estudos Estratégicos 
do Exército. Sua abordagem foi 
acerca do terrorismo no continen-
te africano. O palestrante levan-
tou as principais características 
que desencadeiam ações crimino-
sas na região, como a instabilida-
de política e os dilemas religiosos.
 “Na África, raramente um 
conflito fica restrito. Ele transbor-
da”, afirmou. Penna Filho elencou, 
um a um, os grupos que atuam no 
local e suas principais motivações. 
“A gente tem mania de olhar com 
preconceito para a África, mas eles 
têm exércitos altamente capacita-
dos, de forças especiais”, finalizou.
Nos próximos dias, serão debatidos 
assuntos como integração regional 
e defesa, política externa, base in-
dustrial de defesa, economia de de-
fesa e cidadania e cultura de defesa.

Foto: Sgt Johnson
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Desenvolvimento econômico e transformações da China são temas de debate

 O Instituto Pandiá Calógeras 
e a Assessoria Especial de Planeja-
mento, ambos órgãos do Ministé-
rio da Defesa (MD), promoveram 
no dia 22 de setembro mais uma 
etapa do “Ciclo Especial de Pa-
lestras sobre Planejamento Estra-
tégico de Defesa” e dentro do pro-
grama de debates "Pandiálogos".
 O evento tratou sobre o tema 
China e contou com a exposição do 
professor Marcos Cintra, do Institu-
to de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea), que abordou "As transfor-
mações recentes e a situação atual 
da China frente aos desafios econô-
micos e geopolíticos da crise inter-
nacional e da globalização". Sobre o 
mesmo contexto, o coronel Zenedir 
da Mota Fontoura, da Chefia de As-
suntos Estratégicos (CAE) do MD, 
falou sobre "O Desenvolvimento 
pacífico da China e o sonho chinês".
 Cintra iniciou sua explana-
ção descrevendo o contexto históri-
co de projeção do país. Segundo o 
professor, as transformações ocorre-
ram a partir de 1978 com as políticas 
implantadas pelo líder chinês Deng 
Xiaoping e conhecidas como as 
“quatro modernizações”: desenvol-
vimento da agricultura, indústria, ci-
ência e tecnologia e defesa nacional.
 Porém, o doutorando em Ci-
ências Econômicas pela Unicamp 
conta que dois movimentos de glo-
balização e geopolítica antecede-
ram (década de 1970) ao desenvol-
vimento do país, com aproximação 
dos Estados Unidos com a China, 
e da Alemanha com a antiga União 
Soviética. "Estes fatos levaram o 
que a gente hoje conhece sobre a 
China", comenta o professor Cintra.

 De acordo com o técni-
co do Ipea, a taxa de crescimen-
to média anual do produto in-
terno bruto chinês ao longo do 
tempo foi de 10% e investimentos 
na ordem de US$ 4,5 trilhões ao ano.
 Para ele, isto é consequência 
da criação de um "sistema de cré-
dito robusto e um sistema bancário 
moderno e ágil". Segundo Cintra, o 
estoque de ativos é de US$ 25 tri-
lhões, e ainda conta com a participa-
ção de quatro bancos de desenvolvi-
mento econômico e cinco públicos.
 "O país investe em infra-
estrutura, logística, na captação de 
depósitos e poupanças familiares, 
uma estratégia de atração tecnoló-
gica e joint venture com empresas 
chinesas”. Cintra considera a China 
a fábrica do mundo e metade do seu 
entorno e da Ásia também se encon-
tram no mesmo modelo de progresso.
 Nos próximos anos, a Chi-
na deve investir cerca de US$ 
1,3 trilhão fora do seu território 
em grandes projetos estratégi-
cos com suas empresas partin-
do para o mercado internacional.
 Mas o projeto chinês, confor-
me o professor Cintra, é mais auda-
cioso. A intenção é internacionalizar 
a sua moeda, o Renminbi, além de se 
tornar um centro financeiro mundial. 
Cintra disse que estas pretensões já 
custaram muito caro à China, quan-
do em agosto deste ano promoveu 
uma desvalorização da moeda, que 
custou aos chineses uma fuga de 
capital entre US$ 90 e 150 bilhões.
 Com o segundo maior or-
çamento militar do mundo, a China 
quer reorganizar a ordem interna-
cional sob o ponto de vista chinês. 

Foto: G
ilberto Alves

Entre 1989 e 2012, o gasto militar 
representou 2% do PIB. O país acre-
dita num modelo de desenvolvimen-
to pacífico, protegendo e criando 
condições favoráveis para o cresci-
mento econômico do seu entorno.
 Para isso, está investindo 
em um novo sistema satelital de 
posicionamento global, no seu pro-
grama de exploração lunar e em um 
moderno submarino, capaz de ficar 
submerso por até quatro semanas.

 O Sonho Chinês
 Em sua palestra, o Coronel 
Fontoura relatou que os dirigen-
tes da China têm a expectativa que 
em 2020 o PIB e o ingresso per ca-
pita dobrem sobre a base de 2010.
 Ele ainda disse que a eco-
nomia de mercado é uma das me-
didas adotadas pelos chineses em 

parceria com as grandes potências 
mundiais, além de salvaguardar a 
paz na Ásia. As razões para acre-
ditar no sonho chinês são os êxi-
tos obtidos no passado com as re-
formas e a abertura econômica.
 O país quer intensificar, in-
ternamente, nas próximas décadas, a 
promoção social do povo e o bem-
-estar coletivo. Como política ex-
terna, a cooperação multilateral é 
o pilar de paz e desenvolvimento.
 O próximo evento do Pandi-
álogos ocorrerá no dia 27 de outubro 
e o tema escolhido é Rússia. O ciclo 
de palestras também tem por objeti-
vo subsidiar o processo de revisão e 
atualização quadrienal dos documen-
tos previstos no Sistema de Planeja-
mento Estratégico de Defesa, como 
a Estratégia Nacional de Defesa e o 
Livro Branco de Defesa Nacional.

Participação de Observadores Brasileiros 
em Exercício na África do Sul

 De 10 a 20 de agosto, o Te-
nente-Coronel Baldassarri, da Bri-
gada de Infantaria Pára-quedista; 
e o Tenente-Coronel Harryson, da 
Escola de Comando e Estado Maior 
do Exército, acompanharam, como 
observadores, o Exercício Young 
Eagle, das Forças de Defesa Na-
cional da África do Sul (SANDF).
 O exercício, desenvolvido 
nas localidades de Bloemfontein, 
Aar, Upington e Dimoteng, mobi-
lizou cerca de 5.000 militares do 
Exército, da Marinha e da Força 

Aérea sul-africanas com o objetivo 
de preparar, avaliar e exercitar a ca-
pacidade aeroterrestre de seus com-
ponentes e a capacidade de respos-
ta imediata em situações de crise.
 O Adido do Exército Brasi-
leiro na África do Sul, Coronel Car-
valho, acompanhou o encerramento 
do Exercício, realizado no Centro 
de Treinamento de Combate de Lo-
hata, na província de Cabo Norte, 
que contou com a presença de auto-
ridades das SANDF e de adidos mi-
litares acreditados na África do Sul.

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

 No dia 28 de agosto, o Sub-
secretário de Defesa do Chile, Mar-
cos Robledo, proferiu uma palestra 
para turma do Curso Avançado de 
Defesa Sul-Americana (CAD-SUL) 
na Escola Superior de Guerra (ESG), 
com o tema "Política de defesa do 
Chile e a região Sul-Americana".
 Durante a apresentação, o Sub-
secretário declarou que, a partir da dé-
cada de 1990, os sucessivos governos 
chilenos passaram a se preocupar em 
fortalecer sua identidade sul-america-
na, sem se esquecer de fatores externos. 
Com este objetivo, o setor de defesa do 
País sentiu a necessidade de se buscar 
pontos comuns com outras nações da 
América do Sul para uma cooperação 

mais ampla e efetiva entre as forças.
 Ao se encerrar o tempo destina-
do ao debate, a Assessora de Direção de 
Assuntos Estratégicos do Vice Minis-
tério de Política e Assuntos Internacio-
nais da Colômbia, Ana Maria Gonzalez 
Aguilar, estagiária do CAD-SUL/2015, 
agradeceu em nome da turma e do Co-
mandante da ESG pela explanação.
 O CAD-SUL destina-se a civis 
e militares que atuam na área de defe-
sa dos países da União de Nações Sul-
-Americanas (UNASUL), tendo por ob-
jetivo proporcionar conhecimentos para 
o desenvolvimento de um pensamento 
sul-americano de defesa, com base na 
cooperação e integração regionais.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
S

G

Escuela de Comando y Estado Mayor 
de la Fuerza Aérea Paraguaya visita a ESG

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) recebeu, em 31 de agosto 
de 2015, uma comitiva da Escuela de 
Comando y Estado Mayor de la Fuer-
za Aérea Paraguaya. A delegação, com 
cerca de 20 pessoas, foi recepcionada 
pelo Comandante da ESG, Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho.
Para atender o objetivo da visita – conhe-
cer a estrutura organizacional e as prin-
cipais atividades da Escola -, o Diretor 

do Centro de Atividades Externas (CA-
Ext), Contra-Almirante (FN – RM1) 
Nilton Moreira Salgado, apresentou 
o vídeo institucional e discorreu sobre 
os conteúdos desenvolvidos nos campi 
da ESG no Rio de Janeiro e Brasília.
Após o evento, a delegação percor-
reu as instalações da Fortaleza de 
São João, na Urca, onde Escola Su-
perior de Guerra está localizada.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
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ESG inicia Curso Avançado de Defesa 
Sul-Americano CAD-SUL 2015

 O Curso Avançado de De-
fesa Sul-Americano (CAD-SUL) 
de 2015 iniciou suas atividades, 
no dia 18 de agosto, com uma so-
lenidade presidida pelo Coman-
dante da Escola Superior de Guer-
ra (ESG), Tenente-Brigadeiro 
do Ar Rafael Rodrigues Filho.
 Após o canto do Hino Na-
cional e a exibição do vídeo insti-
tucional da Escola, os estagiários 
da turma se apresentaram ao Co-
mandante da Escola Superior de 
Guerra. Na oportunidade, o Tenen-
te-Brigadeiro Rodrigues Filho deu 
as boas-vindas aos participantes 
da 4ª edição do CAD-SUL e des-
tacou o privilégio de organizar na 
ESG este curso que, a partir deste 
ano, faz parte do currículo da Es-
cola Superior de Defesa (ESUDE).
 A Aula Inaugural, realizada 
no dia 21 de agosto, foi ministrada 
pelo General de Exército Gerson 

Menandro Garcia de Freitas, Chefe 
de Assuntos Estratégicos do Esta-
do-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas do Ministério da Defesa, que 
discorreu a respeito dos desafios 
da integração regional da América 
do Sul, a valorização da União Na-
cional de Nações Sul-Americanas 
(UNASUL), e sobre a necessidade 
da identificação de riscos e amea-
ças no cenário contemporâneo de 
segurança. O General ressaltou ain-
da a importância da construção de 
um pensamento regional de Defesa.

 O Curso
 O CAD-SUL destina-se a 
civis e militares que atuam na área 
de defesa dos países UNASUL, 
tendo por objetivo proporcionar 
conhecimentos para o desenvol-
vimento de um pensamento sul-
-americano de defesa, com base na 
cooperação e integração regionais.

(ESG ASCOM/ FM)
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Ministro do STF fala na ESG
sobre o Brasil e a Segurança Jurídica

 Os estagiários do Curso de 
Altos Estudos de Política e Estra-
tégia (CAEPE) da Escola Superior 
de Guerra (ESG) assistiram, no dia 
28 de agosto, à conferência "O Bra-
sil e a Segurança Jurídica", apre-
sentada pelo Ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio Mendes de Farias Mello, 
iniciativa do Instituto de Doutrina 
de Operações Conjuntas (IDOC).
 Diplomado no Curso Supe-
rior de Guerra da ESG, em 1983, o 
Ministro integrou a turma que teve 
como Patrono o General Euclydes 
Figueiredo. Em vista disso, iniciou 
sua palestra com uma referência 
ao período, mencionando os laços 
estreitos mantidos com a Institui-
ção, a qual denominou de "casa do 
saber". Manifestou, em sua expo-
sição, o reconhecimento pelos co-
nhecimentos adquiridos, nesta épo-
ca, sobre a realidade brasileira e o 
contexto internacional, de extrema 
importância na sua atuação no STF.
 Na condução do assunto, em 
sua palestra, ele destacou e comen-
tou pontos da Constituição Brasilei-

ra, estabelecendo, para tanto, um pa-
ralelo com as leis existentes no País.
 Ao encerrar o tempo des-
tinado ao debate, a Promotora de 
Justiça Anabelle, estagiária do CA-
EPE/2015, agradeceu em nome 
da turma e do Comandante da 
ESG pela relevante explanação.
Prestigiaram o evento Eduardo Affon-
so, filho do Ministro, e a Desembarga-
dora Flávia Romana, do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

 O Curso
 O CAEPE é um curso mi-
nistrado pela ESG no campus Rio 
de Janeiro, com a duração de qua-
renta e uma semanas, e tem por 
objetivo proporcionar conhecimen-
tos para o exercício de funções de 
direção e assessoramento de alto 
nível na administração pública, em 
especial na área de Defesa Nacio-
nal. É destinado a civis e militares 
de diferentes regiões do país ou 
das Nações Amigas, provenientes 
de vários órgãos governamentais 
e de diversas áreas de Formação.

(ESG ASCOM/ FM)
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Presidente do Superior Tribunal Militar 
ministra palestra na ESG

 O Curso de Altos Estudos de 
Política e Estratégia (CAEPE), da Es-
cola Superior de Guerra (ESG), rece-
beu, no dia 14 de setembro de 2015, 
o Ministro, Tenente-Brigadeiro do 
Ar William de Oliveira Barros, Pre-
sidente do Superior Tribunal Militar 
(STM), que ministrou a palestra: "A 
Justiça Militar da União – A Situa-
ção do Superior Tribunal Militar e a 
sua Contribuição para o Fortaleci-
mento das Instituições Nacionais".
 Inicialmente, o Tenente-
-Brigadeiro William expôs à plateia 
as características do Tribunal e sua 
estrutura organizacional. Relembrou 

as legislações utilizadas e destacou 
a tradição do STM, que é o mais an-
tigo dos tribunais, tendo início ain-
da na época da corte de Dom João.
 O Ministro apresentou alguns 
dados estatísticos, citou as ações de 
Operações de Paz e de Garantia da Lei 
e da Ordem (GLO), falou sobre os mo-
delos de Justiça Militar no Mundo e, por 
fim abordou algumas questões atuais.
 Para concluir, o presidente do 
STM comentou os aspectos jurídi-
cos na 2ª Guerra Mundial e encerrou 
explicando alguns óbices e perspec-
tivas do Superior Tribunal Militar.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
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Desembargadores falam na ESG 
sobre o Estado de Direito 

 O Curso de Altos Estudos 
de Política e Estratégia (CAEPE), da 
Escola Superior de Guerra (ESG), re-
cebeu, no dia 3 de setembro de 2015, 
o Desembargador Luiz Fernando Ri-
beiro de Carvalho, Presidente do Tri-
bunal de Justiça do Rio de Janeiro, 
e o Desembargador Antonio Carlos 
Esteves Torres, Presidente do Fórum 
Permanente de Direito Empresarial 
da Escola da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro (EMERJ), diplo-
mado pelo CAEPE 2010 na ESG, 
que ministraram a palestra: "O Esta-
do de Direito no Estado de Direito". (ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
S
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 Inicialmente, o Desembarga-
dor Antonio Carlos apresentou à pla-
teia alguns conceitos fundamentais, 
Cláusulas Pétreas e Constituições, 
ressaltando suas características desde 
1824 até a última em 1988, e, por fim, 
contextualizou a Constituição à atua-
lidade política e econômica brasileira.
 Na sequência, o Desembar-
gador Luiz Fernando abordou a ju-
dicialização da política, o princípio 
democrático e o estado de direito, 
o valor "justiça" na construção das 
soluções em prol da sociedade, e o 
papel do Direito em momentos de 
crise. O Presidente do TJ-RJ ainda 
demonstrou a subjetividade na apli-
cação do direito constitucional e a 
interpretação da Constituição, citan-
do algumas decisões recentemente 
tomadas pelo Tribunal. Para encerrar, 
mencionou alguns problemas atu-
ais como a situação dos refugiados 
na Europa, a questão da "Delação 
Premiada" e o Direito, produtos de 
uma era de incertezas, mas capa-
zes de gerar responsabilidade social.
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Folha Militar comemora seu 5º aniversário
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Folha Militar comemora seu 5º aniversário

Concedida em 13 de dezembro de 2011A presidente da LDN-RJ, 
Mirian Kátia Perolla

entrega o diploma ao jornalista
Luiz Carlos Pereira Coelho

Concedida em 09 de junho de 2014 Concedida em 11 de junho de 2014 Concedida em 16 de junho de 2014Concedida em 08 de novembro 2013

Medalha MéritoTamandaréDiploma de Mérito Cívico
da Liga da Defesa Nacional

Medalha Ordem do Mérito da Defesa Medalha Ordem do Mérito Naval Medalha Jubileu de OuroMedalha Major R/2 
Joaquim Thiago da Fonseca

Agradecemos também 
as honrarias concedidas 

ao nosso editor e a  equipe 
que trabalhou para a edição 

de um jornal  que procura 
divulgar as atividades mais 

relevantes das nossas 
Forças Armadas

Vamos comemorar agradecendo a Deus, aos leitores, assinantes 
e anunciantes que nos prestigiam com sua atenção e incentivando nosso trabalho.

Foto: A
rquivo FM
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Navio da Marinha do Brasil realiza resgate 
de 220 migrantes no Mar Mediterrâneo

 A Corveta “Barroso” da 
Marinha do Brasil resgatou, no 
dia 4 de setembro, 220 migrantes 
no Mar Mediterrâneo. No grupo 
estavam 94 mulheres, 37 crian-
ças e quatro bebês de colo, muitos 
deles extremamente debilitados.
 Cerca de 13h30 no horá-
rio de Brasília (18h30 na Itália), o 
navio encontrava-se navegando a 
170 milhas da terra mais próxima, 
Sicília, Itália, com destino a Bei-
rute (Líbano), quando recebeu um 
comunicado do Centro de Busca e 
Salvamento Marítimo (MRCC) ita-
liano, por meio do sistema automá-
tico de comunicações do serviço in-
ternacional de Busca e Salvamento.
 O MRCC informou sobre 
a existência de uma embarcação 
com risco de afundar com cerca 
de 400 migrantes, com destino à 
Europa e solicitou ao navio bra-
sileiro que se aproximasse da po-
sição, a cerca de 150 milhas da 
terra mais próxima, Peloponeso, 
Grécia. A Corveta chegou ao lo-
cal após uma hora de navegação.
 Dois Navios-Patrulha italia-
nos de pequeno porte se juntaram à 
cena de ação e, tendo em vista a im-
possibilidade de receberem os mi-
grantes a bordo, a Guarda Costeira 
italiana solicitou o apoio da Marinha 
do Brasil para o resgate e posterior 
transporte para o porto italiano de 
Catânia. O Comandante da Marinha 
do Brasil prontamente autorizou 
a prestação do apoio, a fim de sal-
vaguardar a vida daquelas pessoas.
 Segundo o Capitão-de-
-Fragata Amendoeira, comandante 
do navio, “As pessoas chegaram a 
bordo da Corveta Barroso debili-
tadas, com casos de desidratação 

leve, foram medicadas pela nossa 
equipe médica de bordo. Inclusive 
tinha uma senhora com uma fratu-
ra no braço e outra grávida. Todos 
estavam com muita sede”. “Eles se 
sentiram muito aliviados, alguns 
se jogaram no convés da Corveta 
Barroso em agradecimento. Eles 
já estavam há sete dias na embar-
cação, sem perspectiva de chegar 
talvez com vida à costa da Itália”.
 “Eu me sinto apenas um ci-
dadão, um servidor da Marinha do 
Brasil. Eu sinto muito orgulho do 
que eu faço na Marinha do Brasil, 
perante o Brasil. Nada de heroís-
mo, é apenas a nossa função”, afir-
mou o comandante Amendoeira.
 A Corveta “Barroso” saiu 
em 8 de agosto do Rio de Janeiro 
para substituir a Fragata “União” na 
Força-Tarefa Marítima das Nações 
Unidas (FTM-UNIFIL) no Líbano, 
a fim de atuar como Navio Capitâ-
nia do Comandante da Força-Tarefa, 
cargo esse exercido por um Almi-
rante brasileiro desde 2011, e rea-
lizar tarefas de interdição marítima 
e capacitação da Marinha libanesa.
 De projeto e fabricação na-
cionais, a Corveta tem 103,5 m de 
comprimento e 2.400 toneladas (a 
plena carga), com autonomia para 
permanecer por 30 dias em missão. 
Sua velocidade nominal máxima, 
com turbina a gás, é de 30 nós, e seu 
raio de ação, com velocidade de 12 
nós, é de 4.000 milhas (ou 7.200 km).
 Com uma tripulação de 191 
militares a bordo, o navio perma-
necerá no Líbano até fevereiro de 
2016. Assim que a Corveta “Bar-
roso” assumir a missão, a Fraga-
ta “União” retornará ao Brasil.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Mensagem do Comandante da Marinha
Almirante-de-Esquadra Leal Ferreira

 Meus comandados!
 Com enorme orgulho assis-
timos, no fim de semana passado, a 
competente ação do Comandante e 
Tripulação da Corveta Barroso no 
resgate e transporte a salvo para 
terra de mais de 200 refugiados – 
homens, mulheres e crianças – que, 
nas águas do Mediterrâneo, fugiam 
dos horrores de conflitos fratricidas.
Em nenhum momento houve hesi-
tação por parte de nosso pessoal, aí 
também incluída a Cadeia de Co-
mando, quanto às medidas tomadas, 
seja na decisão de, cumprindo a Lei 
do Mar e os ditames humanitários, 
fazer a rápida aproximação da cena 
de ação e recolher os refugiados, seja 
na faina de embarque propriamente 
dita, ou ainda na assistência que foi 
prestada à aqueles que de tudo pre-
cisavam: cuidados médicos, agasa-
lhos, alimentação, água e conforto.
Ao analisar o ocorrido, constata-
mos que as ações, que inicialmente 
pareciam conter uma grande dose 
de voluntarismo e de improvisa-
ção para enfrentar uma circuns-
tância inopinada, caracterizaram, 
na realidade, padrões de elevado 
profissionalismo de uma tripula-
ção que ao bem se preparar para 
a missão de paz que vai desempe-
nhar no Líbano, acabou mostrando-

-se capaz de superar uma comple-
xa situação de apoio humanitário.
O êxito alcançado foi fruto desse in-
tenso adestramento e, acima de tudo, 
do elevado espírito marinheiro que 
deve permear nossas tripulações.
Na Ordem do Dia alusiva ao Ses-
quicentenário da Batalha Naval do 
Riachuelo, afirmei que a vitória na-
quela ocasião não foi apenas fruto 
do destemor de nossos heróis, mas 
principalmente conseqüência do 
esforço de preparação de uma Ma-
rinha que, desde seus primórdios, 
destacou-se por cultivar profundo 
profissionalismo mesmo em perí-
odos de enormes carências ou ina-
dequações de meios, e que assim 
continua sendo nos dias de hoje.
Foi esse patrimônio de valor e pro-
fissionalismo que por certo inspirou 
aqueles que na noite do dia 4 de se-
tembro de 2015 escreveram uma bela 
página da história naval brasileira e 
nos fizeram renovar a fé nos desti-
nos de nossa querida Marinha. Por 
algumas horas, estivemos todos nós 
marinheiros, todos nós brasileiros, 
embarcados na CV Barroso, torcen-
do pelo sucesso da faina de resgate.
 BZ Corveta Barroso e a 
todos os que concorreram para 
o final feliz desse episódio!
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Vice-Almirante Lima Filho assume Diretoria de Portos e Costas

 A Diretoria de Portos e Cos-
tas (DPC) tem novo comando. Na 
manhã do dia 14 de agosto, no Cen-
tro de Instrução Almirante Graça 
Aranha (CIAGA), o Vice-Almirante
Wilson Pereira de Lima Filho, Ex-
-Comandante do 8º Distrito Na-
val, assumiu o posto exercido pelo 
Vice-Almirante Cláudio Portugal 
de Viveiros, que, por sua vez, pas-
sa a comandar o 2º Distrito Naval, 
em Salvador, Bahia. A cerimônia 
de transmissão de cargo, presidida 
pelo Diretor-Geral de Navegação, 
Almirante-de- Esquadra Paulo Ce-
zar de Quadros Küster, foi pres-
tigiada por grande público, entre 
autoridades da Marinha do Brasil, 
representantes de segmentos da 
Marinha Mercante, da construção 
naval, de sociedades classificado-
ras, órgãos federais e sindicatos. 
 Em sua despedida, o Al-
mirante Viveiros fez uma reflexão 
de sua experiência como Diretor 
de Portos e Costas ao longo de 
dois anos e quatro meses. Desta-
cou o privilégio pela oportunida-
de de atuar em tão nobre tarefa e 
agradeceu a todos que o ajudaram 
em sua trajetória à frente da DPC.
 Ao amigo de longa data, Al-
mirante Lima Filho, desejou os me-
lhores votos de sucesso: “Passo o ti-

mão da Diretoria de Portos e Costas
com a plena convicção de que a  ma-
nobra está em mãos seguras e com-
petentes, cujas qualidades incluem 
o profissionalismo, a habilidade e o 
conhecimento técnico. Desejo mui-
tas felicidades e realizações, man-
tendo a proa orientada pelo lema: 
Mares e Rios Seguros e Limpos”. 
 Com mais de 38 anos de ser-
viços prestados à Marinha, o Almi-
rante Lima Filho já foi Capitão dos
Portos de Alagoas e do Rio de Janei-
ro, tendo também comandado a Se-
gunda Divisão da Esquadra e exerci-
do o cargo de Chefe do Estado-Maior 
do Comando de Operações Navais.
 Após uma passagem de oito 
meses no comando do 8º Distri-
to Naval, sediado em São Paulo, o 
novo Diretor de Portos e Costas tem
pela frente o desafio de cumprir as 
diversas tarefas afetas à DPC, tais 
como àquelas referentes à Lei de 
Segurança do Tráfego Aquaviário, 
às Normas da Autoridade Marítima 
(NORMAM), ao Ensino Profissio-
nal Marítimo (EPM) e à prevenção 
da poluição hídrica. Subordinada 
à Diretoria-Geral de Navegação 
(DGN) e representante da Autorida-
de Marítima Brasileira, a DPC é a 
Organização Militar da Marinha que 
oferece apoio técnico às 27 Capita-

Foto: D
PC

(DPC/ FM)

Novo Diretor de Portos e Costas, Vice-Almirante Wilson Pereira de Lima Filho
e seu antecessor, Vice-Almirante Claúdio Portugal de Viveiros

Vice-Almirante Lima Filho recebe 
os cumprimentos do Diretor Geral de Navegação, 

Almirante-de-Esquadra Paulo Cezar Küster

nias, 14 Delegacias, 22 Agências e 
2 Centros de Instrução espalhados 
pelo território nacional, além de 
orientar, regular, fiscalizar e certifi-
car a formação de mão de obra para 
as atividades marítimas e portuárias.
 Com satisfação e orgulho, o
novo Diretor de Portos e Costas 
descreveu o sentimento de assumir
tão relevante cargo. Ciente das res-
ponsabilidades que tem pela frente, 
o Almirante Lima Filho agrade-
ceu ao Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, por ter lhe 
confiado o comando da DPC e assu-
miu o compromisso de continuar a 
dedicar-se integralmente ao serviço 
naval, sem medir esforços para que
os resultados de seu trabalho se-
jam os melhores para o desenvolvi-
mento e a segurança das atividades  
marítimas no País e, principal-
mente, os melhores  para o Brasil.
 Os agradecimentos se esten-
deram aos demais chefes navais e a 

toda Comunidade Marítima presen-
te. Por fim, o Almirante Lima Filho
dirigiu-se à tripulação da DPC para 
manifestar sua alegria por conduzir 
tão competente equipe e concla-
mou: “Conto com todos e com cada 
um. Vamos trabalhar muito, mas 
tenho certeza que seremos felizes”. 

Delegacia Fluvial de Uruguaiana 
realiza curso em Alegrete (RS)

 A Delegacia Fluvial de Uru-
guaiana (DELURUGUAIANA) con-
cluiu, no dia 28 de agosto, mais um 
Curso Especial para Tripulação de 
Embarcações de Estado no Serviço Pú-
blico (ETSP) na 2ª Companhia de En-
genharia de Combate Mecanizada do 
Exército Brasileiro, em Alegrete (RS).
 O curso contou com a par-
ticipação de militares do Exército 
Brasileiro, de Servidores da Polí-
cia Rodoviária Federal e de Pro-
fessores e Servidores do Instituto 
Federal Farroupilha de Alegrete.

 Durante o curso, os alunos 
foram incentivados a desenvolve-
rem a mentalidade marítima e a 
colocar em prática os ensinamen-
tos transmitidos em sala de aula.
 Para concluir o curso, fo-
ram submetidos a aulas práticas e 
a uma prova escrita. Os aprovados 
receberam um certificado de con-
clusão e a Carteira de Habilitação e 
estão aptos a conduzirem embarca-
ções do Serviço Público. A cerimônia 
de encerramento foi presidida pelo 
Delegado Fluvial de Uruguaiana.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)



FOLHA MILITAR Setembro 2015 16

Escola Naval inaugura exposição de fotos e maquetes sobre os 99 anos da Aviação Naval
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Comando do 2° Distrito Naval recebe visita 
de Juiz Federal representante da AJUFE

 O Comando do 2° Distrito Na-
val (Com2°DN), no dia 03 de setem-
bro, recebeu a visita do Juiz Federal 
João Paulo Pirôpo de Abreu, integran-
te da Comissão de Democratização 
da Justiça Federal da Associação dos 
Juízes Federais do Brasil (AJUFE).
 Durante a audiência, o ma-
gistrado apresentou ao Comandante 
do 2°DN, Vice-Almirante Cláudio 
Portugal de Viveiros, o projeto “Ex-
pedição de Cidadania 2015 no rio 
São Francisco”, desenvolvido pela 
AJUFE com o apoio de instituições 
e empresas parceiras da associação.
 O projeto tem o propósito 
de prestar assistência às comunida-
des ribeirinhas das localidades mais 

isoladas, onde existe uma natural 
dificuldade de acesso aos serviços 
prestados pelo Estado, por meio de 
ações como emissão de documen-
tos, atendimentos à saúde, cobertu-
ra previdenciária e acesso à justiça.
 Na ocasião, o Vice-Almirante 
Viveiros ressaltou a contribuição dada 
pela Marinha do Brasil nas ações de 
cunho social em todo o território na-
cional, por meio de iniciativas como 
as Ações Cívico-Sociais (ACISO) e 
as Ações de Assistência Hospitalar 
(ASSHOP), presenteando o visitante 
com um exemplar no livro “Navios 
da Esperança”, que retrata a atuação 
da Força Naval no apoio médico às 
comunidades da região amazônica.
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Corveta Barroso substitui fragata União 
em missão de paz no Líbano

 A cerimônia de "handover", 
(termo utilizado na troca de função 
e serviço de embarcações) a qual 
participaram a Fragata União e a 
Corveta Barroso, ocorreu no dia 
14 de setembro, na Força-Tarefa 
Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-
-UNIFIL), no porto de Beirute.
 Após ter se destacado na 
ajuda humanitária aos 220 imi-
grantes no Mar Mediterrâneo na 
costa da Itália, a Corveta brasi-
leira, pela primeira vez, passa a 
fazer parte do seleto grupo de na-
vios da Marinha que atuam como 
“FlagShip” da FTM-UNIFIL.

 O evento, presidido pelo Co-
mandante da FTM-UNIFIL, Contra-
-Almirante Flávio Macedo Brasil, 
contou com a presença do Ministro 
de Estado das Relações Exteriores, 
Mauro Vieira; do Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do 
Embaixador do Brasil no Líbano, 
Jorge Geraldo Kadri; do Subchefe 
de Operações de Paz do Ministério 
da Defesa, Brigadeiro-do-Ar Tarcí-
sio de Aquino Brito Veloso; de re-
presentações dos diversos setores 
da sociedade libanesa; das Forças 
Armadas libanesas; e da UNIFIL.
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 A abertura da exposição de 
fotos e maquetes alusivas aos 99 anos 
da Aviação Naval foi realizada pelo 
Grêmio de Aviação da Escola Na-

val (GAvEN) na Praça D'Armas dos 
Aspirantes da Escola Naval, no Rio 
de Janeiro (RJ), no dia 17 de agosto. 
 A exposição marcou o início (CCSM/ FM)

da semana de atividades do GAvEN 
em alusão ao aniversário da Aviação 
Naval. Para comemorar a data, o GA-
vEN realizou diversas atividades, des-
tacando-se o Concurso de Proficiência 
de Voo, no qual os Aspirantes que me-
lhor apresentaram desempenho nos 
simuladores de asa rotativa e fixa re-
ceberam aeromodelos como prêmios.
 Além disso, entre os dias 
24 e 26 de agosto, foram realizadas 
visitas às instalações da Base Aero-
naval de São Pedro da Aldeia (RJ), 
onde os Aspirantes puderam acom-
panhar de perto a rotina operacio-
nal dos Esquadrões e o dia a dia dos 
Oficiais Aviadores Navais, adquirin-
do subsídios para, no futuro, possi-
velmente escolherem essa carreira.
 Durante a abertura da expo-

sição, o presidente do GAvEN, Aspi-
rante Paulo Freire, entregou diplomas 
e distintivos relativos à nomeação dos 
novos membros honorários da Ordem 
dos Phoenix: os representantes da 
empresa AgustaWestland, Capitão-
-de-Mar-e-Guerra (RM-1) Eduardo 
Carneiro da Silva e o Capitão-de-
-Mar-e-Guerra (RM-1) Roberto Car-
valho Duhá; e a madrinha do GavEN, 
Cristina de Proença Rosa Campos.
 Em seguida, houve a abertura 
da exposição pelo Presidente do Clu-
be Naval, acompanhado pelo Diretor 
de Aeronáutica da Marinha (DaerM) 
e pelo Comandante da Escola Naval. 
Também participaram da cerimônia 
o Orientador do GAvEN e o Vice-
-Diretor de Aeronáutica da Marinha.
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Chefe do Estado-Maior da Armada da Marinha 
Portuguesa visita a Força de Submarinos

 A Força de Submarinos 
(ForS) recebeu a visita, no dia 2 
de setembro, do Chefe do Estado-
-Maior da Armada da Marinha 
Portuguesa e Autoridade Marítima 
de Portugal, Almirante Luís Ma-
nuel Fourneaux Macieira Fragoso, 
e comitiva. A delegação foi acom-
panhada pelo Diretor-Geral de Na-
vegação, Almirante-de-Esquadra 
Paulo Cezar de Quadros Küster, 
em evento que visou estimular a 
interoperabilidade entre as mari-
nhas do Brasil e de Portugal, além 
de apresentar as atividades da ForS 
e suas Organizações Militares.
 Após recepção pelo Co-
mandante da Força de Submarinos, 
Contra-Almirante Oscar Moreira da 
Silva Filho, a delegação assistiu ao 
vídeo institucional sobre a Organi-
zação Militar e seus meios subordi-
nados. Em seguida, a comitiva pôde 
observar o acervo do centenário Co-
mando de Força, no Museu da ForS.
 A segunda etapa da visita 
aconteceu no Centro de Instrução 
e Adestramento Almirante Átilla 
Monteiro Aché (CIAMA), onde 

ocorreram demonstrações no Trei-
nador de Ataque (TA), simulador 
que tem por função habilitar os 
submarinistas nos procedimentos 
de ataque contra navios de super-
fície no Treinador de Imersão (TI) 
e no Simulador de Passadiço, utili-
zados nos adestramentos de mano-
bras a bordo de um submarino. Na 
sequência, foi a vez de conhecer o 
Grupamento de Mergulhadores de 
Combate (GRUMEC) e seus equi-
pamentos de mergulho em circuito 
fechado, fuzis de precisão e artefa-
tos para desativação de explosivos. 
 O evento foi encerrado com 
a visita ao Submarino “Tikuna”, 
quando a delegação da Marinha P 
ortuguesa conheceu os principais 
sistemas de navegação e armas do 
navio. “Foi uma honra e excelente 
oportunidade estar a bordo da For-
ça de Submarinos da Marinha do 
Brasil, uma das mais antigas do 
mundo, que tal como a Marinha 
Portuguesa, já celebrou mais de 
100 anos de existência”, agrade-
ceu o Almirante Macieira Fragoso.
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Marinha do Brasil recebe comitiva 
de Autoridade Marítima de Portugal

 A Marinha do Brasil (MB) 
recebeu a visita, entre os dias 29 de 
agosto e 5 de setembro, do Almiran-
te  Luís Manuel Fourneaux Macieira 
Fragoso, Chefe do Estado-Maior da 
Armada (CEMA) e Autoridade Ma-
rítima de Portugal, e sua Comitiva.
 A comitiva foi acompanha-
da pelo Diretor-Geral de Nave-
gação (Oficial-General Anfitrião) 
e pelo Comandante do Centro de 
Instrução Almirante Graça Aranha 
(Oficial-General Anfitrião Local). 
Durante a visita foi realizada uma 
apresentação sobre a Marinha do 
Brasil, no Gabinete do Coman-
dante da Marinha, e uma Reunião 
Bilateral entre o Comandante da 
Marinha e o CEMA de Portugal.
 Além disso, o Almirante Ma-
cieira Fragoso visitou o Estaleiro e 
Base Naval (EBN) em Itaguaí (RJ), 

a Unidade de Fabricação de Estrutu-
ras Metálicas (UFEM), o Comando 
do 1º Distrito Naval (Com1ºDN), 
o Comando de Operações Navais 
(ComOpNav), o Comando do Con-
trole Naval do Tráfego Marítimo 
(COMCONTRAM), o Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo (CIASC), o Comando da 
Força de Submarinos (ComForS), 
a Escola Naval (EN) e a Escola de 
Guerra Naval, sendo esta última vi-
sita o local onde  a Comitiva Portu-
guesa pôde participar do Seminário 
“Atlântico Sul: As visões estraté-
gicas dos países da comunidade 
de língua portuguesa”, promovido 
pelo Centro de Estudos Político-Es-
tratégicos (CEPE) e pelo Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Po-
líticas da Universidade de Lisboa.
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Centro de Estudos de Pessoal e Forte Duque de Caxias promovem "Semana de Comunicação Social"

 O Centro de Estudos de Pes-
soal e Forte Duque de Caxias (CEP/
FDC) realizou entre os dias 8 e 10 de 
setembro a XV Semana de Comuni-
cação Social com o tema “Jornalis-
mo e conflito em tempos de infor-
mação globalizada”. O evento atraiu 
militares de várias organizações 
militares das Forças Armadas, além 
das Forças Auxiliares. Muitos civis, 
com destaque para alunos de cursos 
de comunicação social de institui-
ções de ensino superior do Rio de 
Janeiro, também acompanharam o 
evento. 
 A programação do evento 
incluiu palestras com profissionais 
de mídia que vivenciaram cobertu-
ras em zonas de conflito. Heródoto 
Barbeiro, âncora e editor-chefe do 
Jornal da Record News, apresentou 
o tema “Jornalismo e Mídias Sociais 
na Cobertura de Conflitos”. Marce-
lo Torres, jornalista do SBT, expôs 
suas experiências como repórter, 
ou seja, aquele profissional que faz 
a cobertura da guerra acompanhan-
do a tropa de determinado exército. 
 O fotojornalismo de guerra 
foi tema de duas palestras: Joel Sil-
va falou sobre o trabalho fotográfico 
em zonas de conflito, com destaque 
para Primavera Árabe; Juca Varella 
contou suas experiências no Iraque. 
Ambos são fotógrafos da Folha de S. 
Paulo e apresentaram uma exposição 
de fotos com seus principais traba-
lhos. O professor e pesquisador Pe-
dro Aguiar, da UFRJ, explanou sobre 

o trabalho das agências de notícias. 
 A programação contou ainda 
com a palestra de dois militares: o 
General de Brigada Otávio Santana 
Rêgo Barros, Chefe do Centro de 
Comunicação Social do Exército 
Brasileiro (CCOMSEx), e o Coro-
nel José Ricardo Vendramin, Co-
mandante do Centro Conjunto de 
Operações de Paz do Brasil (CCO-
PAB), que apresentaram, respecti-
vamente, os temas “As Informações 
Públicas do Exército em Tempos 
de Mídia Globalizada” e “Corres-
pondentes de Assuntos Militares. 
 O CEP/FDC é uma insti-
tuição do Exército Brasileiro desti-
nada ao ensino e pesquisa na área 
de Ciências Humanas. A organi-
zação militar existe há 50 anos e a 
comunicação social está presen-
te em toda a história da unidade. 

 Jornalismo de Guerra 
 Na segunda metade do sécu-
lo XIX, a Guerra da Crimeia, nos sul 
da Rússia e nos Bálcãs, e a Guerra 
de Secessão, nos Estados Unidos, 
foram os primeiros conflitos com 
significativa cobertura jornalística. 
Os jornais brasileiros dedicam-se às 
notícias do front a partir da 2ª Guer-
ra Mundial, com o envio de cor-
respondentes às zonas de conflitos. 
 A Guerra do Vietnã, entre 
1955 e 1975, também teve efetiva 
participação dos meios de comuni-
cação, que, desta vez, mobilizaram a 
população e atuaram na construção 

(CEP/FDC/ FM)
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de uma opinião pública contrária 
ao conflito. Considerada a primei-
ra guerra da televisão, a imprensa 
transmitiu, graças ao videotape e 
aos satélites, imagens que mos-
travam as atrocidades do conflito. 
 No início dos anos 90, a mí-
dia transmitiu ao vivo a Guerra do 
Golfo, com destaque para as imagens 
dos bombardeios noturnos. No início 
dos anos 2000, o advento da internet 
deu velocidade às transmissões de 
todos os meios de comunicação e a 
figura do jornalista embedded possi-
bilitou testemunhar os conflitos mais 
de perto, mesmo que subordinado 
às regras de determinado exército.
 A Primavera Árabe, que de-
signa uma série de protestos e con-
flitos no Oriente Médio e no norte 
da África iniciados em 2010, contou 

com a interferência dos meios de co-
municação. Desta vez, as redes so-
ciais mostraram como as tecnologias 
da informação e da comunicação po-
dem proporcionar rapidez no fluxo 
de notícias, baixo custo de transmis-
são e, acima de tudo, participação e 
interação da população envolvida. 
 Mais do que uma questão di-
plomática, as características do jor-
nalismo em zonas de conflito acom-
panham a evolução tecnológica e da 
sociedade. A XV Semana de Comu-
nicação Social do CEP/FDC abriu es-
paço para a exposição e discussão da 
cobertura de conflitos em tempos de 
informação globalizada, com a par-
ticipação de profissionais que viven-
ciaram a luta para que a informação 
seja sempre a vencedora da guerra.
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Comandante do Exército discute 
Projetos Estratégicos no Senado

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, fez uma apre-
sentação para senadores, no dia 24 de 
setembro, durante audiência pública 
na Comissão de Relações Exteriores 
e Defesa Nacional (CRE) do Senado 
Federal. O Comandante detalhou o an-
damento dos Projetos Estratégicos, le-
vando em consideração as recentes re-
definições de prazos e as limitações de 
orçamento. A audiência, que foi exibi-
da ao vivo pela TV Senado, permitiu a 
participação dos internautas e foi pre-
sidida pelo Senador Aloysio Nunes.
 Após a apresentação do Co-
mandante, os senadores fizeram con-
siderações e questionamentos sobre 
esse tema e outros ligados à Defesa. O 
Senador Ricardo Ferraço disse que o 
alargamento dos prazos para a imple-
mentação dos Projetos Estratégicos do 
Exército é um “risco para a segurança 
do País”, o que pode trazer consequên-
cias negativas para diversas áreas. Ele 
relatou que a comissão participou de 
um encontro, na Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
com as empresas que compõem a In-
dústria Nacional de Defesa, e a preocu-
pação com a possível descontinuidade 
dos projetos foi um tema marcante.
 Isso porque as empresas 
realizaram investimentos, contrata-
ram pessoal com base em uma pro-
jeção de prazos e orçamentos, que 
agora foi modificada no contexto da 
crise econômica e política vivida pelo 
País. De empresas de grande porte, 
como a Embraer, a pequenas startups, 
todas expressam receio diante de um 

cenário nada animador. Algumas de-
las dependem de uma cota mínima de 
produção anual para se manter sus-
tentáveis. Outras preocupações dos 
senadores, corroboradas pelo Coman-
dante da Força, são a obsolescência 
tecnológica e a perda de capital in-
telectual que podem ser provocadas 
por esse prolongamento dos prazos.
 Todos os Senadores presentes 
– Lasier Martins, Ana Amélia, Edison 
Lobão, José Agripino, Fernando Be-
zerra Coelho e Tasso Jereissati – en-
fatizaram que os Projetos Estratégicos 
do Exército, especialmente o Siste-
ma Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON), representam 
soluções para problemas graves da 
sociedade brasileira, como o narco-
tráfico, a violência urbana, o tráfico 
de armas, os crimes transnacionais e 
diversos outros entraves para a paz so-
cial. “A nossa gente não merece pas-
sar por isso”, disse o Gen Villas Bôas.
 O Gen Villas Bôas, embora 
reconhecendo a situação difícil do 
momento, finalizou sua participação, 
que foi bastante elogiada por todos os 
parlamentares, com uma mensagem 
de otimismo. Para ele, o País só con-
seguirá enfrentar seus grandes desa-
fios, principalmente na área da Defesa 
Nacional, com a integração da socie-
dade brasileira e das suas instituições. 
Disse, ainda, que o Exército cumpre 
o seu papel, está presente em missões 
de paz no exterior e em operações 
de pacificação e de garantia da lei e 
da ordem, e está sempre pronto para 
ajudar naquilo que for necessário.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército 
visita Guarnição de Bauru

  No dia 1º de setembro, a 
Guarnição de Bauru recebeu a vi-
sita do Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, acompanhado 
do Comandante Militar do Sudeste, 
General de Exército Mauro Cesar 
Lourena Cid; do Comandante da 
2ª Região Militar, General de Di-
visão Cláudio Coscia Moura; do 
Comandante da 2ª Divisão de Exér-
cito, General de Divisão Carlos dos 
Santos Sardinha, e do Adjunto de 
Comando do Comandante do Exér-
cito, Subtenente Osmar Crivelatti.
 Com o objetivo de conhecer 
as organizações militares (OM) da 
Guarnição, a comitiva foi recep-
cionada no Tiro de Guerra (TG) 
02/054, onde foram realizadas as 
honras militares e a formatura.

 Na sequência, o Chefe de 
Instrução do TG, Subtenente Mar-
cio Alexandre Silva de Sá, ministrou 
uma palestra sobre o histórico da 
OM e da cidade. O Gen Villas Bôas, 
ao dirigir-se à tropa, expressou sua 
satisfação em estar visitando, pela 
primeira vez, como Comandante 
do Exército, um Tiro de Guerra e 
cumprimentou a todos pela exce-
lência no cumprimento da missão.
 Durante a solenidade, foi 
inaugurada uma placa alusiva à 1ª vi-
sita de um Comandante do Exército 
à 6ª Circunscrição de Serviço Militar 
(CSM), após 73 anos de sua criação.
 Participaram também da 
atividade, autoridades civis e mi-
litares da região. Os visitantes, em 
seguida, conheceram as instala-
ções do TG 02/054 e da 6ª CSM.

(CCOMSEX/ FM)
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Departamento de Educação e Cultura do Exército 
realiza Passagem de Chefia

 No dia 3 de setembro, foi 
realizada, no Palácio Duque de 
Caxias, a solenidade de passa-
gem de chefia do Departamento 
de Educação e Cultura do Exér-
cito. A cerimônia começou com a 
inauguração do retrato do Gene-
ral de Exército Ueliton José Mon-
tezano Vaz, que deixou o servi-
ço ativo após quarenta e três anos 
dedicados ao Exército, na Galeria 
dos Ex-Chefes do Departamento.
 O Gen Montezano passou 

o cargo para o General de Exér-
cito João Camilo Pires de Cam-
pos, oriundo do Comando Militar 
do Sudeste. A passagem de chefia 
foi presidida pelo Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, e 
contou com a presença de autori-
dades civis e militares. Ao término 
da cerimônia, o Gen Montezano e o 
Gen Campos receberam os cumpri-
mentos dos convidados presentes.

(CCOMSEX/ FM)
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Visita do Ministro da Defesa 
à Guarnição de Santa Maria

 A Guarnição de Santa Maria 
recebeu, no dia 10 de setembro, a vi-
sita do Ministro da Defesa, Sr Jaques 
Wagner, acompanhado do Coman-
do do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
e outras autoridades civis e militares. 
A comitiva foi recepcionada pelo Co-
mandante Militar do Sul, General de 
Exército Antônio Hamilton Martins 
Mourão, na Base Aérea de Santa Maria.
 A programação da visita teve 
como objetivo apresentar as ações 
voltadas para a consolidação da “Ca-
pital dos Blindados” como Polo de 
Defesa. Para isso, no dia 10, após 
receber as honras militares, no 1° 
Regimento de Carros de Combate, o 
Ministro visitou o Centro de Instrução 
de Blindados (CI Bld) para conhe-
cer as viaturas blindadas de combate 
e as viaturas mecanizadas que do-
tam as Unidades militares subordi-

nadas ao Comando da 3ª Divisão de 
Exército, bem como os dispositivos 
de simulação de combate do CI Bld 
empregados nos cursos e estágios de 
capacitação de oficiais e sargentos do 
Exército Brasileiro e de nações amigas.
 As autoridades visitantes tam-
bém participaram do ato de inaugura-
ção do Pavilhão de Manutenção das 
viaturas GEPARD da 6ª Bateria de 
Artilharia Antiaérea Autopropulsada, 
localizado no interior do 6° Esquadrão 
de Cavalaria Mecanizado. A solenida-
de marcou o início da transferência 
de aquartelamentos da área urba-
na da cidade para a zona do interior.
 Ao término da manhã, a co-
mitiva visitou as instalações do Si-
mulador de Apoio de Fogo e a ex-
posição de robótica organizada por 
alunos do Colégio Militar de Santa 
Maria, ambos na da sede do Cam-
po de Instrução de Santa Maria.

(CCOMSEX/ FM)
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Seminário discute oportunidade de desenvolvimento 
na indústria de defesa nacional

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) participou do II Seminário 
Internacional de Defesa (SEMIN-
DE) na cidade de Santa Maria (RS) 
no dia 25 de setembro. O objetivo 
é reunir empresários, militares, re-
presentantes do poder público e de 
instituições vinculadas ao setor, 
pesquisadores e imprensa especia-
lizada para discutir oportunidades 
de desenvolvimento no setor de 
Defesa. A abertura do evento, rea-
lizada na quarta-feira (23), contou 
com a participação do Comandan-
te da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.
 No discurso de abertura, o 
Comandante da Aeronáutica desta-
cou diretrizes da  Estratégia Nacional 
de Defesa, que estabelece o incenti-
vo à base industrial de defesa para 
que  possa competir em mercados 
externos, aumentado a sua escala de 
produção e as parcerias com outros 
países. "A defesa e a segurança na-
cionais interessam a todos os seg-
mentos da sociedade brasileira, são 
a eles inerentes e constituem-se em 
uma responsabilidade coletiva. Elas 
alinham-se às aspirações nacionais e 
às orientações governamentais, em 
particular à política externa do Bra-
sil, que propugna a solução pacífica 
de controvérsias, o fortalecimento da 
paz e da segurança internacionais, o 
reforço do multilateralismo e a in-
tegração sul-americana", afirmou.
 Segundo o diretor do Depar-
tamento de Produtos de Defesa do 
Ministério da Defesa (MD), e pales-
trante do seminário, Brigadeiro do 
Ar José Augusto Crepaldi Affonso, 
o objetivo é mostrar que as Forças 
Armadas Brasileiras sempre tiveram 
consciência da importância desse 
segmento, com a utilização de equi-
pamentos desenvolvidos e fabrica-
dos no Brasil. “Temos como exem-
plo os blindados do Exército, as 
aeronaves da FAB produzidas pela 
Embraer e, na Marinha, o desenvol-
vimento e a fabricação de navios e 
o futuro submarino nuclear”, afirma.  
 O oficial-general explica ain-

da que o seminário cria uma oportu-
nidade de discutir com a sociedade e 
todos os demais setores da indústria 
de defesa os principais objetivos das 
Forças Armadas. “É assim que quere-
mos desenvolver novas possibilida-
des comerciais e industriais”, declara.
 Integração - Para o Chefe de 
Logística do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas no Ministério 
da Defesa, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Antônio Carlos Moretti Bermudez, 
um dos benefícios do seminário é a 
integração entre os países sul-ame-
ricanos. “Isso permite a busca de 
parcerias, a expansão de mercados 
e a discussão de problemas comuns 
na busca de uma solução única, in-
tegrada, com redução de esforços e 
custos, com objetivo maior de coibir, 
principalmente, os crimes transfron-
teiriços”, explica o oficial-general.
 Vocação Militar - De acor-
do com a a organização do evento, 
o simpósio é uma forma de mostrar 
aos vários segmentos da sociedade a 
capacidade de investimento do setor 
de defesa. "Nós temos no Estado do 
Rio Grande do Sul o segundo maior 
efetivo militar do País, só perdendo 
para o Rio de Janeiro. O município 
de Santa Maria, de cerca de 300 mil 
habitantes, possui oito universidades 
com 35 mil estudantes. O desenvol- (CECOMSAER/ FM) (CECOMSAER/ FM)

vimento da indústria de defesa local 
também é uma maneira de reter esse 
capital intelectual”, explica Diogo 
de Gregori, coordenador do evento.
 No Rio Grande do Sul está 
concentrado um dos maiores efetivos 
das Forças Armadas do Brasil. No Sul 
do Estado, está a sede do 5º Distrito 
Naval, da Marinha do Brasil, que tem 
entre suas missões principais execu-
tar operações navais nas áreas marí-
timas e fluviais sob seu comando, e 
operações terrestres de caráter naval 
na área terrestre sob sua jurisdição.
 Porto Alegre sedia o Coman-
do Militar do Sul, do Exército Bra-
sileiro, cuja missão é manter a sobe-
rania na região sul do Brasil e para 
tanto conta com cerca de 50 mil mi-
litares (25% do efetivo do Exército 
Brasileiro) e 75% dos meios meca-
nizados existentes na força terrestre.
 Em Canoas, na Região Me-
tropolitana de Porto Alegre, está a 
sede do Quinto Comando Aéreo Re-
gional (V COMAR), responsável por 
representar a FAB no Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. Mais 
de 30 unidades de Aeronáutica estão 
na região sul. Entre elas, bases aéreas, 
esquadrões de voo, batalhões de in-
fantaria e destacamentos de controle 
do espaço aéreo e de comunicações.

 Foi realizada em 18 de setembro, 
na Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no 
Rio de Janeiro (RJ), uma cerimônia mili-
tar em homenagem ao Patrono da Força 
Aérea Brasileira (FAB), Marechal do Ar 
Eduardo Gomes, que completaria 119 anos 
no dia 20 de setembro. A solenidade, pre-
sidida pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, contou com a presença de Ofi-
ciais-Generais do Alto-Comando da FAB.
 Como destaque da solenidade 
um sobrevoo das aeronaves do primeiro 
esquadrão do décimo sexto grupo de avia-
ção de caça (1º/16º GAV), os A-1. Já no 
solo, estava exposta a aeronave histórica 
K-263 Curtiss Fledging, que protagonizou 
na década de 1930 o início das atividades 
do Correio Aéreo Nacional; assim como o 
automóvel Itamarati executivo, responsá-
vel por atender o então Ministro da Aero-
náutica, Marechal do Ar Eduardo Gomes.
 Como forma de deferência, o 
Tenente-Brigadeiro Rossato colocou flores 
no busto do Marechal do Ar Eduardo Go-
mes. Ele ressaltou virtudes deixadas pelo 
Patrono como legado ao efetivo que movi-
menta as engrenagens da FAB. “Convido 
todos a render o merecido tributo àquele 
que registrou nos assentamentos de nossa 
história um legado de dedicação, compe-
tência e patriotismo. Valores essenciais para 
o aprimoramento de uma Instituição e, por 
consequência, de uma Nação.”, afirmou.
 Para o Comandante da Base Aérea 
dos Afonsos, Tenente-Coronel Aviador Luis 
Cláudio Cunha Ottero, cerimônias como 
essas são impotantes, pois relembram nos-
sas origens. “O Marechal Eduardo Gomes 
esteve presente em eventos cruciais para a 
Aeronáutica, ele é o espírito da nossa Força 
e de nossos militares. A figura desse homem, 
cidadão e militar que defendeu os interesses 
dos brasileiros, precisa ser lembrada.”, disse.
 Hierarquia, disciplina são carac-
terísticas dessa Força vibrante e audaz. De 
acordo com o Tenente-Brigadeiro Carlos 
de Almeida Baptista o Marechal Eduardo 
Gomes tinha essas características e outras 
mais. “Tive o prazer de ver nosso Patro-
no algumas vezes enquanto servia a FAB. 
Algumas de longe, quando cadete, outras 
como aspirante. A mais impactante foi 
quando fui ao posto de aspirante e tivemos 
a oportunidade de ir a Brasília para receber 
os cumprimentos, do então, Ministro da 
Aeronáutica, Eduardo Gomes. O que tenho 
por esse homem é respeito, respeito pelo 
sujeito honesto, pelo propósito e pelo amor 
ao Brasil que tanto se dedicou.”, finalizou.

FAB homenageia 
Patrono no RJ
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Guarnição de Aeronáutica de Recife 
faz parceria para preservar meio ambiente

 Com o intuito de fomentar 
a educação ambiental e preservar 
a flora dentro das unidades mili-
tares, a Guarnição de Aeronáutica 
de Recife realizou uma parceria 
com o Jardim Botânico da capi-
tal pernambucana. Durante cinco 
dias, foi ministrado a 15 militares 
o curso de noções básicas de pro-
dução de solos, preparação de mu-
das e plantio de árvores. No dia 27 
de agosto, o Batalhão de Infantaria 
da Aeronáutica Especial de Reci-
fe (BINFAE-RF) encerrou a ativi-
dade com uma cerimônia militar.
 ‘‘A parceria com o Jar-
dim Botânico veio proporcionar 
uma reflexão sobre o que pode-
mos fazer para contribuirmos com 
a preservação da fauna e da flora 
na nossa região, o  Nordeste. Os 
conhecimentos técnicos apreendi-
dos consolidam a nossa participa-
ção ativa no reflorestamento das 
nossas organizações militares’’, 
explica um dos alunos do curso, 

Cabo Waldomiro Manoel de Farias.
 A iniciativa partiu da preo-
cupação com as condições do solo, 
manutenção e perpetuação das ca-
racterísticas nas áreas das organiza-
ções militares. A parceria transmitiu 
conhecimentos técnicos e logísti-
cos a fim de capacitar os militares 
a desenvolver uma arborização efi-
ciente de áreas dentro dos quartéis.
 De acordo com o Coman-
dante do BINFAE-RF, Major Valdi-
vino José do Carmo Junior, o terre-
no é um dos fatores observados no 
processo de planejamento das ope-
rações militares, que considera o 
tipo, o relevo, a vegetação e outros 
aspectos que possibilitarão a ma-
nutenção das capacidades logística 
e operacional. "Sabemos que o tra-
tamento da questão ambiental com 
responsabilidade interfere, além da 
melhoria da qualidade de vida, na 
capacidade de apoiar ou manter-
-se no combate”, afirmou o major.
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Segunda Força Aérea celebra 45 anos 
em cerimônia militar

 A Segunda Força Aérea (II 
FAE) celebrou em 01 de setembro 
no Rio de Janeiro o aniversário de 
45 anos da unidade. A solenidade 
foi presidida pelo Comandante do 
Terceiro Comando Aéreo Regional 
(III COMAR), Major-Brigadeiro 
do Ar José Euclides da Silva Gon-
çalves, e contou com a presen-
ça de autoridades da Força Aérea 
Brasileira e da Marinha do Brasil.
 Criada em 1970, a II FAE 
é responsável pelo preparo e em-
prego do Esquadrão Aeroterrestre 
de Salvamento, o PARA-SAR, e 
das unidades aéreas de Aviação de 
Patrulha, Asas Rotativas e Busca e 
Salvamento. Entre 2012 e 2014, a 
FAB localizou 84 pessoas vítimas 
de acidentes aeronáuticos em opera-
ções de Busca e Salvamento (SAR).
 Durante o evento, foram en-
tregues menções Destaque Opera-
cional do Comando-Geral de Opera-
ções Aéreas (COMGAR), Destaque 
Logístico do Comando-Geral de 
Apoio (COMGAP), Diplomas de   
Graduado e Praça Padrão e, ainda, 
militares foram agraciados com Me-
dalhas Militares de tempo de serviço.
 Durante seu discurso, o Co-
mandante da II FAE, Brigadeiro do 
Ar Roberto Ferreira Pitrez, destacou 
os valores operacionais da unida-
de e fez um convite a continuidade 
do trabalho. “Conclamo a todos ao 
contínuo aperfeiçoamento profissio-
nal, à retidão nas atitudes, ao espí-
rito de corpo, à lealdade, à crença 
no valor de seu trabalho para manu-
tenção de um País soberano”, disse.
 As unidades aéreas subor-

dinadas à II FAE operam as aero-
naves P-3 Orion, P-95 Bandeirulha, 
H-1H Iroquois, H-34 Super Puma, 
H-36 Caracal, H-60L Black Hawk, 
AH-2 Sabre e SC-105 Amazonas.
 As organizacões vêm pas-
sando por processo de reaparelha-
mento com a chegada e moderniza-
ção de aeronaves. Como o Esquadrão 
Poti, sediado em Porto Velho (RO), 
que completou a frota de helicópte-
ros AH-2 Sabre no final de 2014. As 
aeronaves podem cumprir missões 
de defesa aérea, ataque, escolta, 
supressão de defesa aérea inimiga, 
varredura e apoio aéreo aproximado.
 A Aviação de Patrulha tam-
bém passa por modernização. Oito 
aeronaves P-95 Bandeirante Patru-
lha vão ampliar suas capacidades 
operacionais. Ao lado dos P-3AM 
do Esquadrão Orungan (1º/7º GAV), 
sediado em Salvador (BA), os P-95 
são responsáveis pela vigilância 
aérea do mar territorial brasileiro, 
além de atividades como a busca e 
salvamento e o combate à pesca ile-
gal, pirataria e crimes ambientais.
 Já a unidade especializada 
em operações especiais, o PARA-
-SAR, está se preparando para atu-
ação nos Jogos Olímpicos 2016. Os 
militares são treinados para agir em 
situações extremas, como resgate 
de reféns, ataque a células terroris-
tas e proteção de estações de metrô, 
espaços públicos e estádios. Nos 
meses de julho e agosto, o PARA-
-SAR participou do Exercício Con-
traterror, realizado no Distrito Fede-
ral e em Goiás, com a participação 
das Forças Armadas Americanas.

(CECOMSAER/ FM)
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Tecnologia aliada à saúde financeira

 Pesquisas revelam que as pes-
soas superestimam os salários em 7%. 
Isso mesmo! Elas acreditam que rece-
bem mais do que realmente é deposi-
tado na conta ao final do mês. Conse-
quentemente, elas gastam mais do que 
poderiam. Essa falta de conhecimen-
to da realidade financeira é um dos 
fatores que levam ao endividamento.
 Gasta-se muito tempo para 
lançar as contas em planilhas. Mas 
com a tecnologia disponível, isso 
não é mais desculpa. Além de sof-
twares e planilhas simplificadas, 
existem aplicativos que ajudam a 
lançar receitas e despesas, trazem 
lembrete de vencimento das contas, 
informam parcelamento de dívidas, 
geram gráficos e até propõem pla-
nejamento das finanças pessoais.
 A calculadora do cidadão, 
disponível no site do Banco Central 
do Brasil, ajuda a fazer cálculos fi-
nanceiros simples e cotidianos. Há 
também o curso online gratuito de 
gestão de finanças pessoais, disponí-
vel no site cidadaniafinanceira.bcb.
gov.br, com o objetivo de ajudar o 
cidadão a conhecer bem a realidade 
do próprio bolso, usar o dinheiro de 
forma consciente e otimizar gastos.
 Como empregar a renda
O GuiaBolso, site de controle de fi-

nanças pessoais, sugere uma divisão 
da renda mensal em três partes. É a re-
gra do 50/ 15/ 35. Os gastos essenciais 
(moradia, alimentação, transporte, 
educação, saúde) devem corresponder 
a 50% do salário. A meta para inves-
timento ideal é 15%, valor que deve 
ser poupado para formar uma reserva 
de três a seis salários, com o objetivo 
de cobrir despesas com situações im-
previstas. Já os 35% restantes devem 
ser destinados a atender ao estilo de 
vida (lazer, cuidados com o corpo, 
aprimoramento profissional e beleza).
 Por uma série de fatores. O 
principal é o desconhecimento sobre 
as próprias finanças. Ignorar a rea-
lidade do próprio bolso facilita as-
sumir compromissos que não serão 
honrados. Além disso, atualmente 
há variedade de linhas de crédito, so-
fisticação dos serviços bancários e a 
digitalização dos pagamentos (cartão 
de crédito, transferências online, etc).
 “A economia comportamen-
tal mostra que não fomos preparados 
psicologicamente para o dinheiro 
virtual, nem para contas de valores 
pequenos. Por isso passamos o car-
tão de crédito várias vezes e estima-
mos o gasto. Quando vem a fatura, 
o valor é sempre maior”, declara 
Thiago Alvarez, sócio e fundador.
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Maiores informações nos sites: www.ensino.mar.mil.br, www.depens.aer.mil.br e www.concursosmilitares.com.br 

AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Exército 
Brasileiro

Concurso de Ad-
missão ao Curso 
de Formação e 

Graduação 
(CA/CFG) 2015

   Nível Médio 

   
 

    
98 R$ 100,00

 

13/07/15 à 
01/09/15 

Exército 
Brasileiro

Colégio Militar 
2015/2016

5° Ano funda-
mental / 1° ano 

nível médio

   
 

    
442 R$ 90,00

 

10/08/15 à 
11/09/15 

Exército 
Brasileiro

Concurso de Ad-
missão ao Curso 
de Formação do 
IME - CA/CFRm 

2015/2016)

Nível Superior

   
 

    
5 R$ 98,00

 

03/08/15 à 
15/09/15 

Força Curso Pré-Requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Curso de 
Formação para 

Ingresso no 
Corpo Auxiliar de 
Praças da Mari-
nha (PSA-CAP) 

em 2015

Nível Médio/
Técnico

165 R$ 25,00 10/08/15 à 
14/09/15 

Aeronáutica

Concurso de 
Admissão ao ITA 
2015 (Vestibular 

2016) 
Nível Médio 140 R$ 130,00 06/08/15 à 

15/09/15 


