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Presidenta da República Dilma Rousseff e o Vice-Presidente Michel Temer são reempossados 
para o segundo mandato, cujo o lema é "Brasil, pátria educadora"

 Presidenta Dilma Rousseff e o Vice-Presidente Michel Temer com o novo ministério 

 A Presidenta Dilma Rous-
seff e o Vice-Presidente Michel 
Temer, foram reempossados para 
mais quatro anos no comando do 
governo federal em 1º de Janeiro 
de 2015 no Congresso Nacional.
 A Presidenta Dilma prestou 
o compromisso constitucional e as-
sinou o termo de posse junto com (Portal Brasil/ FM)

o Vice-Presidente, Michel Temer. 
Em seguida, ambos fizeram jura-
mento de compromisso com a pá-
tria. "Manter, defender e cumprir a 
constituição, observar as leis, pro-
mover o bem geral do povo brasilei-
ro, sustentar a união, a integridade 
e a independência do Brasil”. 
 Em seu discurso, a Presi-
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denta Dilma, anunciou o lema de 
seu novo mandato: "Brasil, pátria 
educadora", para levar a todos os 
brasileiros educação de qualidade.
 "Em meu primeiro mandato, 
o Brasil alcançou um feito históri-
co: superamos a extrema pobreza", 
afirmou a Presidenta em seu dis-
curso no Congresso. "Resgatamos 

36 milhões da extrema pobreza, 22 
milhões apenas em meu primeiro 
governo. "Durante a cerimônia esti-
veram presentes várias autoridades 
estrangeiras, entre elas, os Presi-
dentes do Uruguai, José Mujica, 
e da Venezuela, Nicolás Maduro.
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 No dia 22 de janeiro, no 
Rio de Janeiro (RJ), o Major-
-Brigadeiro-do-Ar Stefan Egon 
Gracza assumiu o comando 
da Escola Superior de Guerra 
(ESG), substituindo o almirante-
-de-esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, que assumirá em 
breve o cargo de Comandan-
te da Marinha do Brasil.
 O Brigadeiro Stefan Egon 
é paulistano e foi declarado aspi-
rante em 15 de dezembro de 1979. 
Entre as várias funções já exerci-
das, o novo dirigente da ESG foi 
comandante da Escola de Coman-
do e Estado-Maior da Aeronáuti-
ca, da Universidade da Força Aé-
rea e da Comissão de Desportos 
da Aeronáutica. O militar conta-
biliza 4 mil horas de voo.

 O comando da ESG é es-
tabelecido em sistema de rodízio 
por Oficiais-Generais das três for-
ças singulares.
 A ESG é um Instituto de 
Altos Estudos de Política, Estraté-
gia e Defesa, integrante da estrutu-
ra do Ministério da Defesa, e des-
tina-se a desenvolver e consolidar 
os conhecimentos necessários ao 
exercício de funções de direção 
e assessoramento superior para o 
planejamento da Defesa Nacional.
 Ao longo de mais de 65 
anos de existência, cerca de oito 
mil "esguianos" foram diploma-
dos, entre eles quatro Presidentes 
da República, Ministros de Esta-
do e outras personalidades notá-
veis do cenário político brasileiro.

Brigadeiro Gracza assume comando da ESG
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Entre as autoridades no auditório, destacamos a presença do Embaixador Celso Amorim, do 
Comandante da Aeronáutica, do Tenente-Brigadeiro-do-Ar, Juniti Saito e o ex Comandante 
da ESG Almirante de Esquadra Ernani Goulart Fortuna.
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Jaques Wagner toma posse 
como Ministro da Defesa

Embaixador Celso Amorim se despede 
do Ministério da Defesa

 O novo Ministro da Defe-
sa, Jaques Wagner, tomou posse 
no cargo no Palácio do Planalto, 
em Brasília. O titular da Defesa 
foi o primeiro dos 39 ministros a 
ser nomeado para a gestão 2015-
2018 do governo federal. A assina-
tura do termo de posse aconteceu 
durante a cerimônia de empossa-
mento da Presidenta Dilma Rous-
seff para seu segundo mandato. 
 Ao lado da Presidenta Dil-
ma Rousseff, Jaques Wagner assi-
na termo de posse para assumir o 
Ministério da Defesa. Wagner par-
ticipou das celebrações juntamen-
te com o ministro Celso Amorim, 
que se despediu da Defesa após 
três anos e meio à frente da pasta. 
Logo após assumir o cargo, o novo 
titular da Defesa falou sobre os de-
safios que terá pela frente.
 “É uma missão que conside-
ro muito honrosa, que me orgulha 
muito. O Ministério da Defesa é ab-
solutamente estratégico para qual-
quer grande nação do porte do Bra-
sil. Temos desafios tecnológicos que 
são importantes, como a construção 
dos submarinos, dos aviões caças 
e os satélites”, afirmou Wagner.
 O Ministro lembrou a afi-
nidade que tem com a área militar 
“desde o tempo de estudante” – foi 
aluno do Colégio Militar do Rio de 
Janeiro. “O ministério é uma pasta 
muito grande. As Forças Armadas 
estão presentes no Brasil inteiro e no 
exterior, seja na Antártica, no Haiti 
ou no Líbano. De maneira que en-
caro o desafio com muita alegria”, 

 Foi em 08 de agosto de 2011 
que o Embaixador Celso Amorim ini-
ciou o desafio, depois de ser o mais 
longevo Ministro das Relações Exte-
riores da História, de comandar o Mi-
nistério da Defesa, órgão responsável 
por coordenar as atividades das For-
ças Armadas, e por assegurar a sobe-
rania nacional e a integridade territo-
rial. No dia 02 de janeiro, quase três 
anos e meio após assumir a função, 
Amorim se despediu do cargo – agora 
sob a titularidade de Jaques Wagner.
 O Ex-Ministro agradeceu 
aos funcionários civis e militares do 
Ministério da Defesa, bem como aos 
comandantes militares com quem 
conviveu durante seu mandato: al-
mirante Julio Soares de Moura Neto, 
da Marinha, General Enzo Martins 
Peri, do Exército, e Brigadeiro Ju-
niti Saito, da Aeronáutica.
 Amorim lembrou que quando 
foi chamado para a assumir a Defesa, 
já se encontrava fora da vida públi-
ca: “Foi para mim uma honra muito 
especial, no momento em que, como 
eu já disse outras vezes, esperava que 
a minha biografia, oficial pelo me-
nos, senão a minha vida, mas a mi-
nha biografia já estivesse encerrada”.
 O Ex-Ministro da Defesa de-
dicou cumprimento especial ao Che-
fe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA), General 
José Carlos De Nardi. “O General 
De Nardi é hoje praticamente sinôni-
mo de interoperabilidade. É a pessoa 
responsável pela boa coordenação de 
operações complexas, como foram 
as operações dos grandes eventos, a 
vinda do Papa, a Copa das Confede-
rações, a Copa do Mundo, mas tam-

completou. A cerimônia de trans-
missão de cargo de Celso Amorim 
para Jaques Wagner aconteceu no 
dia 02 de janeiro no Ministério da 
Defesa.
 Novo ministério do go-
verno Dilma Rousseff: Jaques 
Wagner como titular da Defesa.
Pela tarde, Jaques Wagner se reuniu 
individualmente com os principais 
dirigentes militares do país: o Che-
fe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA), gene-
ral José Carlos De Nardi, o coman-
dante da Marinha, Almirante Julio 
Soares Moura Neto, o Comandan-
te do Exército, General Enzo Mar-
tins Peri, e o comandante da For-
ça Aérea, brigadeiro Juniti Saito.
 Jaques Wagner nasceu em 
16 de março de 1951 no Rio de 
Janeiro. Vive em Salvador desde 
1974, onde iniciou sua carreira pro-
fissional na indústria petroleira. Foi 
Governador da Bahia por dois man-
datos consecutivos (2006-2014) 
e Deputado Federal pelo estado 
em três legislaturas (1990-2002).
 Durante o governo do Ex-
-Presidente Luís Inácio Lula da 
Silva, foi Ministro do Trabalho e 
Emprego, da Secretaria das Rela-
ções Institucionais e da Secretaria 
Especial do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social 
da Presidência da República.
 É casado com Maria de 
Fátima Carneiro de Mendonça 
e pai de Mariana, Mônica e Ma-
teus – além do enteado Eduardo.

bém de outras operações que talvez 
não cheguem tão claramente ao pú-
blico, como as Operações Ágata, re-
alizadas na nossa fronteira”, afirmou.
 O Secretário-Geral do Minis-
tério da Defesa, Ari Matos Cardoso, 
também recebeu uma homenagem 
especial. “Queria agradecer muito o 
Secretário-Geral – hoje a mais alta au-
toridade civil, fora o ministro, dentro 
do Ministério da Defesa, de nível hie-
rárquico semelhante ao dos coman-
dantes e ao chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, que 
é responsável não só pela parte civil 
do Ministério, que é muito grande, 
mas também pelo entrosamento entre 
essa parte civil e o lado militar que 
tem a ver com essa parte civil. Por 
exemplo, no orçamento”, destacou.
 Celso Amorim elencou feitos 
empreendidos pela sua gestão, como o 
sucesso das participações das Forças 
Armadas nas missões de paz das Na-
ções Unidas no Haiti (Minustah), no 
Congo (Monusco) e no Líbano (Uni-
fil). Também ressaltou o trabalho para 
reequipamento e modernização das 
Forças Armadas, citando como exem-
plo o Programa de Desenvolvimento 
de Submarinos (Prosub), a família de 
blindados Guarani e a aquisição dos 
36 caças Gripen NG – que serão pro-
duzidos em parceria com a Suécia.  
 Por fim, além de desejar sorte 
a Jaques Wagner, Celso Amorim ci-
tou um verso do poeta João Cabral de 
Melo Neto que, segundo ele, “inspira 
minhas ações na vida pública”: “a res-
peito de todas as coisas, o homem é 
sempre a melhor medida. E a medida 
do homem não é a morte, mas a vida”.

Foto: Tereza Sobreira

Foto: PH
 Freitas

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



FOLHA MILITAR Janeiro 2015 4

Visita do Ministro de Estado da Defesa 
ao Quartel-General do Exército

 No dia 13 de janeiro, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Enzo Martins Peri, recep-
cionou, com honras militares, o Mi-
nistro de Estado da Defesa, Senhor 
Jaques Wagner, que se fez acom-
panhar do Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, Ge-
neral de Exército José Carlos De 
Nardi, em sua primeira visita oficial 

ao Quartel-General do Exército.
 Com o objetivo de ambien-
tar o novo Ministro sobre a situ-
ação atual da Força Terrestre, o 
Comandante do Exército ministrou 
uma palestra acerca das missões 
constitucionais da Instituição, seus 
Projetos Estratégicos e suas Ações 
Subsidiárias na conjuntura atual.

(CCOMSEX/ FM)
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Ministro Jaques Wagner conhece 
os principais programas da Força Naval

 Em continuidade à série 
de visitas aos comandos das For-
ças Militares, o Ministro da Defe-
sa, Jaques Wagner, esteve no dia 
09 de janeiro pela manhã, na sede 
da Marinha do Brasil. O Ministro 
foi recebido com honras milita-
res pelo atual Comandante, Almi-
rante Julio Soares de Moura Neto.
 Após passar em revista às 
tropas, o ministro Wagner seguiu 
para o gabinete de Moura Neto. Lá, 
na companhia do Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), General José Car-
los De Nardi, do Comandante da 

Escola Superior de Guerra (ESG), 
almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira – indicado pela Presiden-
ta Dilma Rousseff para assumir 
o comando da Marinha, e demais 
Oficiais-Generais, o Ministro par-
ticipou de um almoço seguido de 
palestra do Almirante Moura Neto.
 Jaques Wagner iniciou no 
dia 08 de janeiro, pelo Coman-
do da Aeronáutica, visitas às For-
ças Armadas. No dia 13 de janei-
ro, o Ministro foi ao Comando 
do Exército, no Setor Militar ur-
bano (SMU), em Brasília (DF).
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Ministro Jaques Wagner inicia visita 
aos comandos das Forças Armadas

 O ministro começou a 
agenda, no dia 08 de janeiro, pela 
Aeronáutica. Em visita a sede 
da Força Aérea, ele foi recebi-
do pelo atual Comandante, Bri-
gadeiro Juniti Saito, e pelos Ofi-
ciais-Generais quatro estrelas.
 No gabinete do Briga-
deiro Saito, o Ministro Wagner 
acompanhou atentamente pales-

tra que teve por finalidade expor 
os principais projetos e progra-
mas para os próximos anos. A vi-
sita foi concluída com almoço.
 No dia 09 de janeiro, o 
Ministro Jaques Wagner visi-
tou o Comando da Marinha do 
Brasil. No dia 13 de janeiro, ele 
foi ao Comando do Exército.

Foto: Felipe Barra

(MD ASCOM/ FM)
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Conheça os novos Comandantes das Forças Armadas

 O dia 7 de janeiro foi de in-
tensa movimentação no Palácio do 
Planalto para a definição dos novos 
Comandantes das Forças Armadas. 
A Presidenta Dilma Rousseff e o 
Ministro da Defesa, Jaques Wagner, 
se reuniram ao longo do dia com os 
atuais dirigentes da Marinha, Almi-
rante Julio Soares de Moura Neto, 
do Exército, General Enzo Peri, e 
da Aeronáutica, Brigadeiro Juniti 
Saito, para escolher os futuros res-
ponsáveis pelas políticas públicas 
e diretrizes administrativas e ope-
racionais da área militar do país. 
Pouco após as 20h, a Presidência da 
República divulgou nota oficial com 
os nomes dos novos dirigentes das 
Forças Armadas: o Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Barcellar Leal 
Ferreira será o Comandante da Ma-
rinha do Brasil, o General-de-exér-
cito Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas comandará o Exército Bra-
sileiro, e a Força Aérea Brasileira 
está sob a direção do Tenente-Bri-
gadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato.
 As datas das transmissões 
de cargo dos novos Comandantes 
das Forças Armadas ainda serão 

def inidas .

 
 

   O Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Barcellar Leal Ferreira 
nasceu em 2 de junho de 1952 no 
Rio de Janeiro. É filho do também 
Almirante-de-Esquadra Luiz Leal 
Ferreira – já falecido. O novo Co-
mandante da Força Naval ingres-
sou na carreira militar em 1971. 
Foi declarado guarda-marinha pela 
Escola Naval em 1974. Especia-
lista em eletrônica, Leal Ferreira 
acumulou funções diretivas e con-
decorações em seus mais de 40 

Foto: Felipe Barra

Foto: Felipe Barra

Foto: Felipe Barra

(MD ASCOM/ FM)

anos de carreira. Permanceu em-
barcado por 16 anos, acumulando 
1,3 mil dias no mar. Chegou ao 
generalato em março de 2004 e al-
cançou o posto de quatro estrelas – 
Almirante-de-Esquadra - em março 
de 2013.
 Antes de chegar ao posto 
mais alto da Marinha, Leal Ferreira 
estava no comando da Escola Su-
perior de Guerra – instituição aca-
dêmica vinculada ao Ministério da 
Defesa. Foi também Comandante-
-em Chefe da Esquadra, diretor de 
Portos e Costas e Comandante do 
7º Distrito Naval – com sede em 
B r a s í l i a . 

 

 

 Nascido de 07 de novembro 
de 1951 em Cruz Alta, região cen-
tral do Rio Grande do Sul, Eduar-
do Dias Costa Villas Bôas é filho 
do militar Antônio Villas Bôas. 
Ingressou no Exército em 1967 na 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Exército em Campinas (SP). Atleta 
de natação e polo aquático, Villas 
Bôas foi declarado Aspirante-a-
-Oficial pela Academia Militar 
das Agulhas Negras (Aman) em 
1973.
 Infante, Villas Bôas tem 
larga experiência em funções de 
comando e também de assessoria. 
Notabilizou-se por sua atuação na 
região amazônica, onde comandou 
o 1º Batalhão de Infantaria de Sel-
va, em Manaus, chefiou o Estado-
-Maior Conjunto do Comando Mi-
litar da Amazônia (CMA), órgão do 

qual se tornou comandante poste-
riormente.
 Villas Bôas foi promovi-
do a General-de-exército em ju-
lho de 2011. Em 2014, assumiu a 
chefia do Comando de Operações 
Terrestres (Coter) do Exército, 
sendo um dos responsáveis pelo 
planejamento de segurança e de-
fesa para a Copa do Mundo Fifa 
2014.

 

 Nivaldo Luiz Rossato nas-
ceu em 26 de agosto de 1951 na 
cidade de São Gabriel, sudoeste 
do Rio Grande do Sul. Ingressou 
na Força Aérea Brasileira (FAB) 
em 1969. Foi declarado Aspirante-
-a-Oficial pela Academia da Força 
Aérea (AFA) em dezembro de 1975. 
Chegou ao generalato em julho de 
2003, ascendendo a Tenente-Bri-
gadeiro do Ar em 31 de março de 
2011.
 Líder de Grupo de Aviação 
de Caça, Rossato acumula mais de 
3,5 mil horas de voo. Além disso, 
possui cursos nas áreas de piloto de 
caça, líder de esquadrilha, líder de es-
quadrão, piloto operacional de trans-
porte de tropa e inspetor de aviação 
civil .
 Ao longo da carrei-
ra, ocupou mais de 20 funções 
de comando, assessoramento e 
instrução na FAB. Antes de ser de-
signado dirigente maior da Força 
Aérea, Rossato ocupava o cargo 
de chefe do Estado-Maior da Ae-
ronáut ica.

Almirante Leal Ferreira

General Villas Bôas

Brigadeiro Rossato
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Oito pesquisadores são premiados 
no Concurso de Teses sobre Defesa Nacional

Em apenas um ano, sistema cadastra 
mais de dois mil produtos de Defesa

 Organizado pela Secretaria 
de Pessoal, Ensino, Saúde e Des-
porto do Ministério, o concurso foi 
criado com o objetivo de incentivar 
a reflexão, debate e produção acadê-
mico-científica sobre temáticas da 
área de defesa. O certame conta com 
o apoio da Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) e da Associação Brasi-
leira de Estudos de Defesa (Abed).
 Em seu pronunciamento, o 
Ministro Amorim ressaltou a im-
portância dos estudos acadêmicos 
para o fortalecimento do Ministé-
rio. "À medida que o Brasil cres-
ce, à medida que as demandas, por 
parte da sociedade, crescem sobre o 
que faz a pasta, é muito importante 
que sejamos capazes de desenvol-
ver um pensamento científico aba-
lizado sobre defesa nacional", disse.
 Representando os vencedo-
res do concurso, o primeiro colo-
cado na categoria Doutorado falou 
sobre a premiação. André Panno 
Beirão, da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), disse 
que o prêmio significa um reconhe-
cimento do trabalho desenvolvido 
por estudiosos brasileiros no tema.
 "Isto nos dá ânimo para con-
tinuar pesquisando e é muito inte-
ressante ver dentre os agraciados 
militares, civis, homens e mulhe-
res. O que reflete completamente a 
diversidade brasileira", comentou.
 No trabalho premiado, An-
dré Beirão analisou a possibilidade 
de responsabilização penal dos bra-
sileiros em operações de paz capi-
taneadas ou delegadas pela ONU.

 Com menos de um ano de 
criação, o Sistema de Cadastramen-
to de Produtos e Empresas de De-
fesa (SisCaPED) catalogou mais 
de 2 mil produtos e credenciou 60 
empresas estratégicas de defesa. O 
balanço foi divulgado no dia 10 de 
dezembro, durante a 14ª reunião 
da Comissão Mista da Indústria de 
Defesa (CMID) – a última do ano.
 Criado para incentivar a pro-
dução da Base Industrial de Defesa 
(BID), o SisCaPED é o instrumen-
to pelo qual o Ministério da Defesa 
credencia e classifica as empresas e 
os produtos do setor. O interesse das 
indústrias pelo cadastro é crescente, 
já que, dependendo da classificação 
obtida, ela poderá ter acesso a uma 
série de benefícios, como regime 
tributário especial, isenção de paga-
mento de alguns impostos e até par-
ticipação exclusiva em licitações.
 Na reunião outros 14 produ-
tos foram cadastrados pela CMID, 
entre eles, equipamentos como ca-
pacete e colete à prova de balas, 
lançador múltiplo de foguetes, re-
paro automatizado de metralhado-
ra, projeto de míssil antirradiação 
e serviço de instalação de siste-
mas críticos, para controle do es-
paço aéreo, terrestre e marítimo.
 Além disso, o SisCaPED 
encerra o ano com 248 empresas 
cadastradas e 237 produtos classifi-
cados como estratégicos de defesa. 
Para o diretor do Departamento de 
Produtos de Defesa do Ministério 

 Na tese, o doutor demons-
tra que o Brasil dispõe de meios 
para exercer sua plena jurisdição 
perante seus nacionais envolvidos 
nessas operações. E aponta pos-
síveis soluções como contribui-
ção para dirimir eventuais ponde-
rações internas e internacionais.
 Nesta sexta edição, con-
correram 37 trabalhos. Os ven-
cedores receberam prêmio em 
dinheiro com valores entre R$ 9 
mil e R$ 14 mil, de acordo com a 
categoria e colocação alcançada.
 O concurso acontece a 
cada dois anos e premia teses de 
doutorado e dissertações de mes-
trado aprovadas em programas de 
pós-graduação stricto sensu nas 
áreas de Ciências Humanas, So-
ciais Aplicadas e afins, integrantes 
do sistema de avaliação da pós-
-graduação da Fundação Coorde-
nação de Aperfeiçoamento de Pes-
soal de Nível Superior (CAPES).
 Estavam presentes à so-
lenidade, o Secretário-Geral do 
Ministério da Defesa (MD), Ari 
Matos Cardoso, o Secretário de 
Pessoal, Ensino, Saúde e Despor-
to do MD, Joaquim Silva e Luna, 
o Secretário de  Coordenação e 
Organização Institucional do MD, 
Luiz Antonio de Souza Cordeiro,  
o Diretor-Geral do Centro Gestor 
e Operacional do Sistema de Pro-
teção da Amazônia (Censipam), 
Rogério Guedes Soares, entre ou-
tras autoridades civis e militares.
 A próxima edição do con-
curso será realizada em 2016.

da Defesa, brigadeiro José Euclides, 
levando-se em consideração o inedi-
tismo do trabalho realizado pela Co-
missão, é possível afirmar que hou-
ve avanço nessa nova dinâmica de 
cadastramento. O Brigadeiro é tam-
bém secretário-executivo da CMID.
 “Diante dos números apre-
sentados, vemos que tivemos um 
sucesso muito grande porque saí-
mos do zero, tivemos que desen-
volver formas de regulamenta-
ção, de formatação e ainda assim 
conseguimos progredir”, disse.
 A CMID é composta por 
representantes dos ministérios da 
Defesa, Planejamento, Relações 
Exteriores, Indústria e Comércio, 
Ciência e Tecnologia, Fazenda 
e das três Forças Armadas. Para 
o Brigadeiro Euclides, um dos 
maiores avanços da Comissão é o 
fato de todos esses atores conse-
guirem incorporar o universo da 
defesa de forma rápida e eficaz. 
 “Hoje, nós vemos pessoas de 
outras pastas, que cuidam de política 
industrial, tributária, planejamento, 
orçamento, entendendo de arma-
mento, míssil, carro de combate, ae-
ronave. Essa é a prova de que esse 
grupo se profissionalizou”, afirmou.
 De acordo com o Brigadei-
ro, a previsão é de que, em 2015, o 
Sistema de Cadastramento passe a 
contar com mais técnicos o que dará 
mais agilidade ao processo de clas-
sificação dos produtos e empresas. 

 

Foto: Jorge C
ardoso

Foto: Jorge C
ardoso

(MD ASCOM/ FM) (MD ASCOM/ FM)
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Mapeamento da base industrial de defesa ajudará governo a elaborar políticas públicas para o setor
 Um estudo encomendado 
pelo Ministério da Defesa traçará um 
mapeamento completo de todas as in-
dústrias de defesa do Brasil. Realiza-
do pela ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial) em par-
ceria com o IPEA (Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada), o levan-
tamento mostrará quantas e quais são 
essas empresas, seus principais produ-
tos, objetivos, desafi os e difi culdades.
 O diretor do Departamento de 
Produtos de Defesa do Ministério da 
Defesa, brigadeiro José Euclides, ex-
plica que o estudo contribuirá com a 
elaboração de ações que atendam mais 
diretamente às necessidades do setor.
“É um levantamento importante por-
que, com essas informações em mãos, 
você passa a ter um diagnostico dessa 
base para que você possa direcionar 
políticas públicas de governo”, disse.
 O estudo prevê a aplicação 
de questionários e a realização de 
entrevistas, sempre buscando ouvir 
três ou mais empresas de cada seg-
mento (como de armas, alimentos, 

roupas ou veículos, por exemplo). O 
que se busca com esse trabalho, se-
gundo a líder das Indústrias do Setor 
de Defesa da ABDI, Larissa Querino, 
é ter uma visão geral da situação de 
cada categoria da indústria de defesa.
 “O importante não é conhe-
cer a empresa, e sim, o setor”, res-
salta. Larissa explica que, de forma 
geral, as principais difi culdades do 
empresariado já são conhecidas. En-
tretanto, segundo ela, “com dados 
atuais será possível subsidiar o go-
verno com informações necessárias 
para preencher gargalos, atacar o 
que for necessário e, especialmen-
te, em que medidas governo e setor 
privado podem trabalhar juntos para 
vencer essas barreiras”, avaliou.
 Atualmente, como não exis-
te nenhum tipo de regra que estabe-
leça a necessidade de cadastro, nem 
toda empresa de defesa se inscre-
ve nos bancos de dados geralmente 
utilizados, como o sistema da ABI-
MDE (Associação Brasileira das 
Indústrias de Materiais de Defesa e 

Segurança) ou o do SisCaPED (Sis-
tema de Cadastramento de Produtos 
e Empresas de Defesa). Por isso, 
as informações sobre as empresas 
de defesa já existentes não trazem 
um retrato completo da situação.
 A coordenadora técnica do 
projeto no Ipea, Flavia Schmidt, ex-
plica que, com esse diagnostico, será 
possível estipular políticas industriais 
que incentivem de fato o desenvolvi-
mento cientifi co e tecnológico do setor.
 “Muitas vezes, se trabalha 
muito olhando para o cenário inter-
nacional, mas nem tudo se aplica à 
realidade do Brasil”, explica. “Com 
o estudo, será possível construir po-
líticas consistentes com a realidade 
do país, aliando a demanda em de-
fesa do país à realidade das nossas 
empresas”, disse a pesquisadora.
 Na 1ª etapa do levantamento, 
os pesquisadores mapearam aproxi-
madamente 800 empresas que foram 
divididas em oito categorias: 1) Ar-
mamentos, Munições e Explosivos; 
2) Sistemas Eletrônicos e Sistemas de 

Comando e Controle; 3) Plataforma 
Terrestre Militar; 4) Plataforma Aero-
náutica Militar; 5) Plataforma Naval 
Militar; 6) Propulsão Nuclear; 7) Sis-
temas Espaciais voltados para Defesa 
e 8) Equipamentos de Uso Individual.
 Na 2ª etapa do estudo, em an-
damento atualmente, todas as empre-
sas foram convidadas a responder um 
questionário via internet (web sur-
vey) com cerca de 40 perguntas sobre 
produção, inovação, relações com o 
governo e Forças Armadas e merca-
do externo. Esse questionário estará 
disponível até o dia 12 de setembro. 
Também já foram realizadas visitas 
em aproximadamente 25 empresas e 
outras entrevistas ainda serão feitas.
A previsão é de que o levantamento, 
intitulado de Mapeamento da Base 
Industrial de Defesa, seja concluído 
até o fi nal deste ano para ser apresen-
tado no início de 2015. O trabalho de-
verá ser divulgado em fóruns, eventos 
e encontros de defesa para ampliar 
ainda mais o debate sobre o assunto.

(MD ASCOM/ FM)
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Seminário debate a criação de Centro de Geoinformação de Defesa
 Criar um Centro de Geoinforma-
ção de Defesa capaz de atuar como unidade 
gestora da infraestrutura de dados espaciais 
produzidos pelas Forças Armadas e, simul-
taneamente, com aplicação civil. Essa foi 
a principal ideia em debate no I Seminá-
rio da Comissão de Meteorologia Militar 
e II Seminário da Comissão de Cartografia 
Militar, realizados na 3ª Divisão de Le-
vantamento do Exército, em Olinda (PE).
 Equipamentos utilizados para 
visualizar imagens em 3D Geoinforma-
ção, ou informação geográfica, consiste 
no uso de dados espaciais com finalidade 
de localização. Na área de defesa, a fer-
ramenta tem sido usada em conflitos ar-
mados, uma vez que, com ela, é possível 
gerenciar, analisar e produzir informações 
geoespaciais. Tal iniciativa também pode 
ser aplicada no planejamento de segurança 
em grandes eventos, por exemplo.
 Durante o encontro, o Vice-
-Chefe de Logística da Defesa, General 
José Orlando Ribeiro Cardoso, destacou 
que o Centro de Geoinformação desem-
penhará um papel complementar ao já 
realizado pelo Sistema de Informações 
Gerenciais de Logística e Mobilização 
(SIGL-MD), que integra informações para 
possibilitar a interoperabilidade, ou seja, 

a capacidade de as três Forças Armadas 
atuarem de forma conjunta e articulada.
 Militares debatem criação de 
Centro de Geoinformação. “É aqui que 
podemos ver o que fazer no futuro para 
esta área. A geoinformação de defesa 
vai englobar tudo, inclusive a meteoro-
logia, e estará alinhada ao SIGL-MD”, 
a f i r m o u .
 O desenvolvimento do Centro foi 
exposto pelo diretor do Instituto de Carto-
grafia da Aeronáutica, coronel Augusto Cé-
sar de Souza Trindade. Na ocasião, ele ex-
plicou que a organização seria subordinada 
ao Estado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas (EMCFA) e atuaria como órgão per-
manente de assessoramento do ministério.
 De acordo com o Subchefe de 
Integração Logística do Ministério da 
Defesa, Contra-Almirante Alexandre 
Augusto Amaral Dias da Cruz,  o semi-
nário possibilitou o avanço nos estudos 
acerca do tema. E completou: “Geoin-
formação, cartografia e meteorologia são 
de extrema importância para a Defesa”.
 
 Infraestrutura e Marco legal
 Durante o encontro foi deba-
tida a importância de se criar uma nor-
matização especifica para o setor de in- (MD ASCOM/ FM)

fraestrutura e dados espaciais, que fosse 
capaz de assegurar o pleno funciona-
mento de sensoriamento remoto, carto-
grafia militar e meteorologia de defesa.
  De acordo com o Coronel Omar 
Antonio Lunardi, da Diretoria de Servi-
ço Geográfico do Exército, a infraestru-
tura consistirá numa base de dados única 
e compartilhada. Segundo ele, entre as 
determinações estabelecidas, está a cria-
ção de um comitê, com publicação dos 
integrantes em portaria ministerial. No 
documento deverá constar a definição 
e responsabilidades desses membros.
 “Em primeiro lugar, o comitê 
será responsável por realizar um diagnós-
tico das infraestruturas de dados espaciais 
das Forças, visitando produtores e usu-
ários. Para isso, é fundamental que Ma-
rinha, Exército e Aeronáutica nos digam 
o que necessitam”, enfatizou o Coronel.
 O sistema poderá contar, ainda, 
com a participação das Polícias Federal 
e Rodoviária, além do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 “Este projeto não é só da área 
militar. Futuramente, ele irá atender à so-
ciedade. Estamos desenvolvendo algo 
novo”, finalizou o general Orlando.

A partir de 2015, imagens de radar orbital reforçará combate 
ao desmatamento na região amazônica

A partir de 2016, o trabalho de 
detecção de desmatamento na região Ama-
zônica contará com um importante reforço: 
o uso de imagens feitas pelo radar de aber-
tura sintética orbital. O sensor radar, aco-
plado a um satélite, é capaz de realizar um 
monitoramento mais rápido e preciso por-
que funciona com tecnologia ativa de mi-
cro-ondas, consegue enviar as informações 
de forma precisa durante o dia, a noite e 
também em condições climáticas adversas.
 As imagens do radar orbital serão 
utilizadas principalmente no período de alta 
densidade de nuvens na Amazônia, entre os 
meses de outubro e março - quando a obser-
vação por imagens ópticas fica prejudicada.
 “Essa tecnologia independe do 
estado do clima. Mesmo com fortes chu-
vas e alta densidade de nuvens, o radar 
orbital consegue enxergar qualquer fenô-
meno que ocorra no território”, explicou 
o diretor de produtos do Centro Gestor e 
Operacional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam), Péricles Cardim, 
durante debate promovido pela Chefia 
de Operações Conjuntas (CHOC) do Mi-
nistério da Defesa na semana passada.
 O projeto que viabilizará o uso de 
radar orbital é uma parceria entre o Censi-
pam, o Ibama (Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente) e o Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), no âmbito do Gabi-

nete Permanente de Gestão Integrada para 
Proteção do Meio Ambiente(GGI). Para 
isso, será contratada a telemetria de ra-
dar orbital a fornecedores internacionais, 
o que incluirá a instalação uma antena de 
recepção multisatelital para recebimento 
direto das imagens. O projeto terá um in-
vestimento inicial de aproximadamente R$ 
71 milhões, que será feito no período de 
2015 e 2018. Deste valor, 70% será finan-
ciado pelo BNDES, com recursos da conta 
do Fundo da Amazônia, gerenciada pelo 
Ministério do Meio Ambiente (MMA).
 Antes de o equipamento começar 
a ser utilizado, o Censipam complementará 
as informações geradas pelo Inpe realizando 
sobrevoos, feitos com a aeronave R-99 da 
FAB, em áreas criticas durante o período de 
chuvas e alta cobertura de nuvens deste ano.
 “Em complementação ao trabalho 
já realizado pela Detecção do Desmata-

mento em Tempo Real (DETER) do Inpe, 
vamos produzir informações desse período 
de alta densidade de nuvens”, explica o di-
retor-geral do Censipam, Rogério Guedes.
 As imagens geradas com o uso 
dessas aeronaves (plataforma embar-
cada) serão processadas e analisadas 
de forma integrada.  Depois, na segun-
da etapa do projeto, em 2015, começa o 
monitoramento por satélite comercial, 
com o radar de abertura sistemática. 
 “Isso é a evolução natural de 
uma discussão integrada de combate ao 
desmatamento. A gente faz um diag-
nostico conjunto, vai apontando aonde 
precisa melhorar, e essa é uma solução 
de melhoria a um trabalho que já vem 
sendo feito de forma muito bem sucedi-
da que é o combate ao desmatamento no 
Brasil”, conclui o diretor do Censipam.

(MD ASCOM/ FM)
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Ministério da Defesa realiza workshop 
de Proteção de Mulheres em Operações de Paz

 O workshop de Proteção 
de Mulheres em Operações de 
Paz, evento internacional coorde-
nado pelo Ministério da Defesa 
e executado pelo Centro Conjun-
to de Operações de Paz do Bra-
sil, ocorreu no período de 24 a 28 
de novembro de 2014, em Itaipa-
va (RJ). O evento atendeu a um 
compromisso com a Associação 
Latino-Americana de Centros de 
Operações de Paz e contou com a 
participação de civis e militares do 
Brasil e de representantes da Argen-
tina, do Uruguai e do Equador. As 
instituições civis representadas fo-
ram o Instituto Igarapé, o Instituto 
Pandiá Calógeras, a Universidade 
de São Paulo (USP) e a Universi-
dade Federal Fluminense (UFF). 
A abertura do evento foi realizada 
pelo General de Divisão, Álvaro 
Gonçalves Wanderley, Subchefe de 
Operações de Paz do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas.
 Foram discutidos aspec-
tos relevantes relativos aos ins-

trumentos normativos, estruturas 
no terreno e procedimentos dos 
peacekeepers para a proteção das 
mulheres residentes em áreas de 
conflito onde se desenvolvem ope-
rações de manutenção de paz da 
ONU. Foi destacado o aspecto cul-
tural como principal desafio encara-
do por militares do sexo feminino 
em missão, até mesmo no relacio-
namento com colegas de equipe.
 Também foi demonstra-
da a vantagem que a figura femi-
nina traz para o cumprimento de 
algumas tarefas de cunho social, 
especialmente em atendimento 
à mulher local, nas quais os ho-
mens teriam mais dificuldade.
 Entre os representantes da 
Marinha do Brasil, destaca-se a Ca-
pitão-Tenente Gisele dos Santos Al-
ves, primeira militar das Forças Ar-
madas do Brasil a participar de uma 
missão individual de paz, que apre-
sentou sua experiência como obser-
vadora militar na Costa do Marfim, 
entre abril de 2013 e abril de 2014.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Países da Unasul concluem definição 
de requisitos técnicos de VANT regional

 Depois de quatro dias de 
discussões, os doze países membros 
da União das Nações Sul-Ameri-
canas (Unasul) conseguiram entrar 
em consenso e definiram os requi-
sitos técnicos do sistema VANT 
(Veículo Aéreo Não Tripulado) re-
gional da América do Sul. As defi-
nições foram tomadas em encon-
tro realizado em Salvador (BA).
 Representantes dos 12 pa-
íses membros da Unasul se reuni-
ram em Salvador para definir re-
quisitos técnicos do VANT regional
Entre as funções acordadas para o 
sistema VANT, ficou estabelecido 
que os sensores e toda a parte ele-
trônica deverão ser resistentes a 
mudanças bruscas de temperatura 
e umidade. "Para atender a todos 
os países, ele terá que ser capaz de 
operar tanto na Amazônia, quente, 
úmida e baixa, como em regiões 
altas e frias, como são nos países 
Andinos”, explica o Coronel Geral-
do Branco, coordenador técnico do 
Grupo de Trabalho Projeto VANT 
Unasul e representante do Depar-
tamento de Ciência e Tecnologia 
Industrial do Ministério da Defesa.
 O documento, além da au-
tonomia para que todos os países 
possam operar o sistema, também 
estipula os desempenhos mínimos 
que serão exigidos da "ofertante" 
- expressão utilizada para se refe-
rir às indústrias ou consórcio de 
empresas que serão fornecedores.
 Os países sul-americanos 
estabeleceram ainda que o VANT 
Unasul terá um sistema de controle 
em solo tão flexível que possibili-
tará a realização de voos de longa 

distância, passando o controle de 
uma estação de solo para outra sem 
a necessidade de interromper a mis-
são quando sair do limite de alcance 
do sinal. De acordo com o coorde-
nador do Grupo de Trabalho, graças 
a essa característica, as polícias de 
países vizinhos poderiam vir a reali-
zar operações conjuntas para coibir 
ilícitos como o tráfico de drogas.
 Outra definição fechada nes-
te encontro foi que as características 
do sistema VANT seguirão a mes-
ma tipologia padrão desse tipo de 
aeronave de médio porte, que são: 
uma estação de terra, um sistema de 
transmissão e recepção de dados e 
duas ou mais plataformas aéreas (ae-
r o n a v e s ) .
 Segundo o Coronel Geral-
do, a reunião de definição dos re-
quisitos técnicos ocorreu em clima 
de camaradagem e cooperação, 
com a participação ativa de todos 
os países do bloco. Superada esta 
etapa, em 2015 o projeto VANT 
Unasul entra na fase de definição 
do modelo empresarial, que esta-
belecerá de que forma as empre-
sas de cada país participarão do 
empreendimento. "Após a defini-
ção do modelo, o projeto entrará 
na fase de definição dos requisitos 
logísticos e industriais", afirma.
 Em desenvolvimento no 
âmbito do Conselho de Defesa 
Sul-Americano (CDS), o VANT 
Unasul tem como principal obje-
tivo a cooperação com os países 
do bloco e o consequentemen-
te fortalecimento da Base Indus-
trial de Defesa da América do Sul.

Foto: Karla Im
ad

(MD ASCOM/ FM)

Seja assinante da Folha Militar 
Para se tornar um assinante, é só nos contac-
tar por email ou telefone e fornecer alguns dados 
como: nome e endereço completo, telefone de con-
tato e CPF ou CNPJ. O custo da assinatura     im-
pressa é de R$ 80,00 e digital R$ 50,00 anual
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Encontro apresenta resultados do Programa Forças no Esporte

 O Programa Forças no Es-
porte (Profesp), do Ministério da 
Defesa, deverá beneficiar, até 2016, 
mais de 20 mil crianças e adolescen-
tes de todo o país com aulas como 
vôlei, futebol e natação, além de ati-
vidades culturais e reforço escolar. 
Atualmente, 15 mil alunos são aten-
didos pelo programa em 122 uni-
dades militares de todas as regiões.
 O Forças no Esporte, que 
deverá ser incluído em breve no 
Plano de Gestão Estratégica do 
Ministério da Defesa, recebeu, en-
tre 2003 e 2013, do Ministério do 
Esporte, o equivalente a cerca de 
R$ 22,3 milhões em materiais es-
portivos (bolas, redes, jogos), uni-
formes e instrumentos de avaliação 
(balanças, cronômetros, fitas métri-
cas). Já o Ministério de Desenvol-
vimento Social e Combate a Fome, 
aportou, entre 2007 e 2013, cerca 
de R$ 22 milhões para o reforço 
alimentar, que consiste em ofere-
cer aos participantes duas refei-
ções por dia, três vezes por semana.
 Os números foram apre-
sentados no dia 4 de novembro, 
durante o I Encontro Gerencial do 
Programa Segundo Tempo – Forças 
no Esporte (Profesp), realizado pelo 
Departamento do Desporto Militar 
do Ministério da Defesa, em par-
ceria com os ministérios do Espor-
te e do Desenvolvimento Social.
 O evento teve por objetivo 
apresentar aos comandantes e gesto-
res, no âmbito das Forças Armadas, 
a evolução e os resultados alcança-
dos pelo programa até o momento.
 Criado em 2003 pelo Go-
verno Federal, o Profesp tem a 
finalidade promover a inclusão 
social de crianças e adolescen-
tes por meio da prática esportiva. 
As atividades, desenvolvidas por 
militares e profissionais especiali-
zados, são realizadas nas próprias 
unidades das Forças Armadas.
De acordo com o diretor do De-
partamento do Desporto Mili-
tar, Brigadeiro Carlos Augusto 

Amaral Oliveira, a parceria in-
terministerial é uma boa oportu-
nidade para consolidar "os valo-
res que constroem uma nação".
 O Brigadeiro ressaltou a im-
portância de os responsáveis pelo 
programa se reunirem periodica-
mente para debater formas de avan-
çar e reduzir problemas como a eva-
são escolar e a violência familiar.
 “Nós sentimos que havia 
a necessidade deste encontro, em 
nível de comando, de forma que 
dúvidas, anseios, e, principalmen-
te, alguns procedimentos admi-
nistrativos fossem discutidos por 
comandantes de unidades milita-
res e gestores, para melhorarmos a 
qualidade do programa”, afirmou.
 Somente em infraestrutura, 
ou seja, reformas, obras de insta-
lações e adequações esportivas, fo-
ram disponibilizados em 2014 pelo 
Ministério do Esporte cerca de R$ 
18,4 milhões. Para 2015, já foram 
assegurados pela pasta recursos na 
ordem de R$ 15 milhões, que vão 
servir para o pagamento de pro-
fessores, infraestrutura, material 
esportivo e capacitação profissio-
nal. O Desenvolvimento Social já 
disponibilizou para o ano que vem 
R$ 5,4 milhões, valor que será su-
ficiente para garantir a alimenta-
ção por um período de seis meses.
 Para a diretora do Departa-
mento de Desenvolvimento e Acom-
panhamento de Políticas e Progra-
mas Intersetoriais do Ministério do 
Esporte, professora Andrea Nasci-
mento Ewerton, o desafio agora é 

(MD ASCOM/ FM)
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ampliar a iniciativa para comunida-
des da região Norte do país. Além 
disso, Andrea destacou a implanta-
ção em 2015 da qualificação peda-
gógica de professores e monitores.

            Experiências
 Os militares que participam 
do programa não têm dúvidas de 
que o projeto tem um cunho social 
muito importante na formação do 
cidadão. Durante o encontro, que 
reuniu cerca de 140 participantes, 
comandantes e gestores relataram 
suas experiências que compro-
vam o caráter social do Profesp.
O chefe do Centro de Instrução 
Almirante Milcíades Portela Al-
ves (CIAMPA), no Rio de Janeiro, 
comandante Jorge Luis de Araújo 
Mello, avalia que o projeto des-
perta nos jovens aspectos morais e 
cívicos. O militar contou que, atu-
almente, são atendidos aproximada-
mente 200 estudantes e que, graças 
às parcerias com entidades empre-
sariais e religiosas, no CIAMPA são 
oferecidos também cursos de in-
formática, inglês e reforço escolar.
 O comandante do 38º Batalhão de 
Infantaria, em Vila Velha (ES), Coro-

nel Luiz Fernando Azevedo Delage, 
destacou que são realizadas diver-
sas visitas a espaços culturais, como 
museus, e que, por meio de uma 
parceria com a Universidade de Vila 
Velha, os estudantes contam tam-
bém com atendimento odontológi-
co gratuito.
 O relato da Força Aérea fi-
cou por conta do comandante do 3º 
Centro Integrado de Defesa Aérea e 
Controle de Tráfego Aéreo (Cindac-
ta), Coronel Paulo Eduardo de Ma-
gella. Para ele, “diminuir a invisibi-
lidade social” é muito importante. 
Em Recife (PE), o Centro atende a 
200 jovens, sendo 40 deles no Ar-
quipélago de Fernando de Noronha.

            Profesp
 O Programa Forças no Es-
porte é uma vertente do Programa 
Segundo Tempo do Governo Fede-
ral, desenvolvido pelo Ministério 
da Defesa com o apoio da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica, 
em parceria com os Ministérios 
do Esporte e do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome.
 Também participaram do I 
Encontro Gerencial o subcoman-
dante de Operações Terrestres do 
Exército, General Eduardo José 
Barbosa,  o Comandante da Uni-
versidade da Força Aérea e presi-
dente da Comissão de Desportos 
da Aeronáutica, Brigadeiro João 
Paulo Cury, e o secretário Nacio-
nal de Esporte, Educação, Lazer e 
Inclusão Social do Ministério do 
Esporte, Ricardo Garcia Cappelli.
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Simpósio debate importância da gestão do Patrimônio Histórico e Cultural Militar

 Especialistas em tec-
nologia da informação, arqui-
vistas e bibliotecários do Mi-
nistério da Defesa e das Forças 
Armadas participaram da abertura 
do I Simpósio do Patrimônio Histó-
rico e cultural Militar, no auditório 
da Escola de Guerra Naval (EGN).
 O encontro, que se esten-
deu até o dia 28 de novembro de 
2014, também engloba o IV En-
contro de Gestão de Arquivos Mi-
litares Brasileiros e o III Encontro 
de Profissionais de Bibliotecas 
Militares Brasileiras. O objetivo é 
debater novos processos de arma-
zenamento e de gestão da infor-
mação de arquivos e bibliotecas.
 Na solenidade de abertu-
ra, o secretário-geral do Ministé-
rio da Defesa, Ari Matos Cardoso, 
ministrou uma palestra inaugural 
ao lado de representantes da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica, 
além de especialistas do Arquivo 
Nacional e da Biblioteca Nacional.
 Em sua apresentação, o se-
cretário exaltou a importância do en-
contro para preservar os documen-
tos da área militar que compõem a 
memória do país.
 Para o secretário Ari Matos, 
preservar o acervo histórico ajuda 
a manter um discurso institucio-
nal coerente. Ari Matos destacou 
também a importância de essas in-
formações serem compartilhadas 
com a sociedade de uma maneira 

geral. “Precisamos conhecer nos-
so passado, entender nossas raí-
zes, para construirmos um futuro 
coerente”, disse o secretário-geral, 
lembrando que a Defesa foi uma 
das primeiras pastas a aderir com-
pletamente à Lei de Acesso à In-
formação (LAI).

 O Simpósio
 Entre os dias 25 e 28 de no-
vembro, um extenso ciclo de pa-
lestras, separado por temas, será 
apresentado aos 280 participantes 
do evento, que tem como tema prin-
cipal o Acesso e Uso da Informa-
ção – Parceria Governo-Sociedade.
 Compartilhamento e Gestão 
da Informação, Direito e Tecnolo-
gia serão alguns dos assuntos do 
simpósio, que conta com a parti-
cipação de professores de grandes 
universidades brasileiras, empre-
sários e representantes de órgãos 
como a Fundação Biblioteca Na-
cional, a Empresa de Gestão de 
Documentos, o Conselho regional 
de Biblioteconomia da 7ª Região 
e a Procuradoria Geral do Esta-
do do Rio de Janeiro, entre outros.
 Palestrante do evento, a 
chefe do Protocolo e Arquivo e 
presidente da Subcomissão do 
Sistema de Gerenciamento de Ar-
quivos (SSIGA) do Ministério da 
Defesa, Nilza Azevedo, destacará 
a importância da inovação tecnoló-
gica nesse processo de armazena-

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Felipe Barra

mento e de gestão de documentos.
A arquivista esclarecerá a im-
plantação do Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI), que dará 
mais agilidade aos processos, 
além de eliminar a tramitação dos 

procedimentos em meio físico, 
ou seja, um sistema em que to-
dos os documento serão digitais.
 “Nossa meta é que, em 2016, 
o Ministério da Defesa e todas as 
Forças tenham aderido ao SEI. As-
sim, teremos nossos arquivos segu-
ros e de forma integrada”, explica.
 A bibliotecária do ministério, 
Miraildes Alves Regino, discutirá, 
em sua apresentação, a importância 
da integração da informação. “Esta-
mos na era da informação. A moeda 
não é mais o capital, e sim as infor-
mações”, declara a bibliotecária, 
que implantou a Rede de Bibliote-
cas do Ministério da Defesa (REBI-
MD), projeto que integra os acervos 
bibliográficos de todas as Forças.
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Sessão Solene Comemorativa do 4º Aniversário do CEPHiMEx

 No dia 25 de novembro de 
2014, o Espaço Cultural Laguna vi-
veu momentos  festivos e históricos, 
com a comemoração do aniversário 
do Centro de Estudos e Pesqui-
sas de História Militar do Exérci-
to – CEPHIMEx, no tradicional 
Palacete da Rua General Canabar-
ro, no Rio de Janeiro, testemunha 
de tantos notáveis acontecimentos 
do Império e da República.
 Após a formatura militar 
onde o Chefe do CEPHIMEX Ge-
neral bda Márcio T. Berrega Bergo 
relatou os trabalhos desenvolvi-
dos nos quatro primeiros anos de 
atuação da entidade, e entrega de 
credenciais aos novos pesquisado-

res associados, ocorreu a Sessão 
da Academia, quando se efetivou 
formalmente a Posse do 1º. Presi-
dente de Honra da  AHIMTB/RIO,  
Gen Ex Francisco Carlos Modesto, 
investido no titulo acadêmico ou-
torgado nos termos do estatuto em 
vigor, concedido ao Comandante 
Militar do Leste, o qual foi recebi-
do em nome do Colégio Acadêmi-
co pelo Presidente da FAHIMTB 
Cel Claudio Moreira Bento.
 Seguiu-se a posse do Cel 
Antonio Ferreira Sobrinho, Pesqui-
sador do CEPHIMEX, 1º. Titular da 
Cadeira Especial Marechal Odilio 
Denys, o qual foi recebido pelo Aca-
dêmico Cel Carlos Alberto Naccer.

 Após a saudação pelo Cel 
Bento,  que recordou passagens da 
carreira militar do Gen Modesto, o 
mesmo  disse da importancia da his-
toria para a profissão militar, seguin-
do-se as orações de recepção pelo 
Cel Naccer, historiando a carreira do 
Cel Ferreira, e da saudação ao Pa-
trono Marechal Odilio Denys, cujo 
filho, o antigo Ministro dos Trans-
portes no Governo Itamar Franco,  
Gen Ex Rubens Bayma Denis foi 
o presidente de honra da sessão.
 O Cel Ferreira recordou a 
estreita ligação do Palacete Laguna 
com o Gen Bayma Denys  e suas ir-
mãs e familiares presentes, evocan-
do saudosas recordações do tempo 

em que o General Odilio Denys 
esteve a frente da Zona Militar 
Centro e do Ministério da Guerra.
 Em seguida ao cerimonial, 
ocorreu o coquetel de confraterniza-
ção e lançamento de livro da FAHI-
MTB / IHTRGS: Brasil - Lutas con-
tra Invasões, Ameaças e Pressões 
Externas, do Cel C. M. Bento (Org.) 
e Cel Luiz Ernani Caminha Giorgis, 
estendendo-se até o inicio da tarde, 
encerrando este significativo even-
to na acolhedora casa que faz parte 
da história do Exército, e do Bra-
sil,  da qual permanece  represen-
tando relevante lugar de memória,  
abrigando o operoso CEPHIMEX.

(Israel Blajberg/FM)
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Gen Bergo, Gen Bayma Denis, Cel Bento, Gen Modesto, Gen José Carlos e prof IsraelGeneral Bergo, General Modesto, General Bayma Denis e o General José Carlos

Acadêmicos e autoridades presentes General Bergo, professor Israel, General Modesto e Almirante Veiga Cabral
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 Realizou-se, de 21 a 23 de 
outubro de 2014, na Biblioteca do 
Exército (BIBLIEx), o "IX Encontro 
de Unidades de Informação da  Bi-
blioteca do Exército", com o objeti-
vo de criar oportunidades para a tro-
ca de experiências entre estudantes, 
professores e demais profissionais 
da área de Informação, pertencentes 
a instituições civis e militares, pú-
blicas e privadas, de forma a otimi-
zar o desenvolvimento de atividades 
e serviços/produtos,  evidenciando 
temas relacionados à Biblioteco-
nomia e à Gestão da Informação.
A temática incluiu a análise de novos 
conceitos, tecnologias e tendências 
na gestão de bibliotecas e centros de 
documentação, visando a desenvol-

 A Biblioteca do Exérci-
to (BIBLIEx) inaugurou no dia 
21 de outubro de 2014 as remo-
deladas dependências da Biblio-
teca Franklin Dória, sua uni-
dade de informação no Palácio 
Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.
O evento coincidiu com a Ses-

(CCOMSEX/ FM)

Biblioteca do Exército inaugura as remodeladas 
instalações da biblioteca Franklin Dória

Biblioteca do Exército promove encontro 
de unidades de informações

são de Abertura do “IX Encon-
tro de Unidades de Informa-
ção da Biblioteca do Exército”.
 Esse espaço está franqueado 
ao público em geral para pesquisas bi-
bliográficas, inclusive pela internet, 
e empréstimos de publicações, tudo 
gra tu i tamente .

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
- 2ª e 4ª feira: das  9 às 16h
- 3ª e 5ª feira: das 10 às 16h

- 6ª feira: das 8 às 12h
INFORMAÇÕES:

- Telefone: (21) 2519-5726
- E-mail: biblioteca.franklindoria@bibliex.ensino.eb.br

ver ferramentas para melhor atender 
aos usuários e aprimorar a gestão e 
o planejamento do bibliotecário.
O encontro contou com a par-
ticipação de expressivo núme-
ro de profissionais de biblio-
teconomia e de áreas afins, de 
instituições acadêmicas civis, das 
Forças Armadas e Auxiliares.
 As palestras, seguidas de 
debates, foram pronunciadas por es-
pecialistas altamente qualificados e 
contemplaram assuntos relevantes. 
As sessões de workshop foram rea-
lizadas nas recém-inauguradas e re-
modeladas instalações da BIBLIEx.
Ao final, antecedendo a confrater-
nização, foram entregues os certi-
ficados de participação e brindes.

Professor Blajberg, General Bergo, Coronel Bento

Coronel Pantoja, Diretor da Bibliex, professor Blajberg e o pintor Jorge Cunha

Público presente no CEPHIMEX
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 No dia 4 de novembro-
de 2014, o Comando Militar do 
Leste (CML) recebeu a visita de 
alunos do Curso Deutscher Caps-
tone Course, do Ministério Fe-
deral da Defesa da Alemanha.
 A delegação, chefiada pelo 
General de Exército Schuwirth, era 
integrada por oficiais superiores 
e civis alemães, e por militares do 
Ministério da Defesa do Brasil.  
 A comitiva foi recepcionada 
pelo Comandante Militar do Leste, 
General de Exército Francisco Car-
los Modesto, e pelo Chefe do Esta-
do-Maior, General de Brigada Ro-

naldo Pierre Cavalcanti Lundgren.
Ao longo da visita, os alemães co-
nheceram de perto as dependências 
do CML e assistiram a uma palestra 
sobre os aspectos militares na Ga-
rantia da Lei e da Ordem em Opera-
ções Urbanas do Exército Brasilei-
ro. Em seguida, participaram de um 
debate na Sala de Guerra do Palácio 
Duque de Caxias, sede do CML.
 O objetivo da visita foi 
estreitar ainda mais os laços en-
tre as Nações Amigas e trocar ex-
periências sobre o emprego de 
ambas Forças Terrestres.

(CCOMSEX/ FM)
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Curso do Ministério Federal da Defesa 
da Alemanha visita o CML

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

General José Carlos De Nardi é reconduzido 
à chefia do EMCFA

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, reconduziu o General 
José Carlos De Nardi à chefia do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA). Oriundo da 
arma de Artilharia, com especia-
lização em meios antiaéreos, De 
Nardi está no Ministério da De-
fesa desde 2010, quando foi ini-
ciada a estruturação do EMCFA.
 No Estado-Maior Conjunto, 
é responsável pelos esforços de inte-
roperabilidade e atuação coordenada 
das Forças Armadas em operações 
militares, no emprego da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica para a 
Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
e nos grandes eventos, como ocor-
reu nos casos da Copa das Confede-
rações, Jornada Mundial da Juven-
tude e Copa do Mundo FIFA 2014.
De Nardi é formado em Econo-
mia, pela PUC-RS, com vários 

cursos de Aperfeiçoamento e Co-
mando da Força Terrestre. Também 
é Doutor em Ciências Militares.
 Antes de assumir a chefia 
do EMCFA, foi Subchefe de Lo-
gística do Estado-Maior de De-
fesa, representante brasileiro na 
reunião das Nações Unidas para 
criação das Forças Armadas do Ti-
mor Leste, representante do Brasil 
no Estamento Militar da Comissão 
dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) e Secretário de Ensino, 
Logística, Mobilização, Ciência e 
Tecnologia do Ministério da Defe-
sa, dentre outros cargos e funções.
 Como Chefe do EMCFA, o 
General De Nardi é responsável por 
assessorar o Ministro Jaques Wagner 
na direção superior das Forças Ar-
madas, objetivando a organização, 
o preparo e o emprego das Forças.

Foto: Jorge C
ardoso

(MD ASCOM/ FM)
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FM – Almirante Carlos como foi 
a sua passagem pela Marinha?
Alt. Carlos – Foram quarenta e seis 
anos que passei na Marinha e repre-
sentam para mim um aprendizado 
muito grande. Não só um aprendi-
zado em termos profissionais, mas 
também em termos pessoais. Na 
Marinha consideramos nossa pro-
fissão um verdadeiro sacerdócio, 
na medida em que sempre estamos 
prontos e disponíveis todo tempo 
para exercê-la. Na Marinha temos 
três postos definidos; posto de Te-
nente, posto de Comandante e posto 
de Almirante. Em termos de tenente 
é uma vida completamente embar-
cada. No meu caso como Oficial da 
Armada, representa em termos fami-
liares muita ausência, mas por outro 
lado, é a hora em que aprendemos 
a ser verdadeiramente marinheiros. 
A partir do momento em que cum-
primos os cursos regulares temos 
oportunidades de assessoria, em ter-
mos de estado maior e também  de 
exercer o comando que é a grande 
aspiração que temos sendo Oficial 
da Armada. Para chegarmos ao pos-
to de Almirante, passamos por um 
processo de escolha. Podemos assim 
participar do Alto comando da Ma-
rinha  que é algo que não tem preço. 
FM - Almirante, e a sua ida para 
o Superior Tribunal Militar?
Alt. Carlos – A minha ida para o 
Superior Tribunal Militar eu diria 
que é um coroamento e não dei-

xo de pertencer a Marinha. Tão 
somente vou para o quadro es-
pecial da Marinha no judiciário. 
Para mim foi extremante feliz esse 
tempo todo ter vivido na Marinha.
FM - Almirante, qual a sua opinião 
sobre a Folha Militar?
Alt. Carlos – A Folha Militar apre-
senta todos os aspectos que nós gos-
tamos de ler do dia a dia da vida mi-
litar. Então ficamos sabendo o que 
está ocorrendo nas Forças Armadas. 
Isso daí tem muito a ver com uma pa-
lavra nova que nós temos que é a tal 
da interoperabilidade. 
FM - E o que nós precisamos me-
lhorar? 
Alt. Carlos –Em termos de me-
lhoria não tenho nada a conside-
rar. Espero  somente que conti-
nuemos a receber a Folha Militar 
para que assim tenhamos conhe-
cimento do que está acontecendo 
nas Forças Armadas.            
 

 O Plenário do Superior Tri-
bunal Militar recepcionará no dia 4 
de fevereiro, a partir das 17h, em 
Sessão Especial, o Ministro Car-
los Augusto de Sousa. A soleni-
dade ocorrerá na sede do STM. O 
Ministro é Almirante-de-Esquadra 
e desde o dia 23 de dezembro de 
2014 é ministro do STM, ocupando 
uma das três cadeiras destinadas à 
Marinha do Brasil na composição 
da Corte Militar.

Esquadra comemora 192 anosEntrevista com Almirante de Esquadra, 
Carlos Augusto de Souza 

 Para celebrar o aniversário 
da Esquadra foram realizados di-
versos eventos, além de atividades 
recreativas e culturais voltadas aos 
militares e civis das organizações mi-
litares subordinadas ao Comando-em-
-Chefe da Esquadra e seus familiares. 
 No dia 10 de novembro de 
2014, foi realizada a Cerimônia Euca-
rística na Base Naval do Rio de Janei-
ro, com a presença do Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio 
Soares de Moura Neto. Em seguida, 
foi inaugurado o busto em homenagem 
a Jerônimo de Albuquerque - 1º Co-
mandante de Força Naval Brasileira. 
Após a inauguração do busto, foi rea-

lizada a Cerimônia Militar. Durante a 
solenidade, foram lidas a mensagem 
do então Comandante de Operações 
Navais, Almirante-de-Esquadra Wil-
son Barbosa Guerra, e a Ordem do 
Dia do então Comandante-em-Chefe 
da Esquadra, Vice-Almirante Ilques 
Barbosa Junior, alusivas à data, bem 
como executada a Canção da Esquadra. 
 Ao término da cerimônia, os 
Ex-Comandantes-em-Chefe da Esqua-
dra realizaram a tradicional foto e par-
ticiparam da escolha e premiação dos 
Concursos de Trabalhos Marinheiros, 
Fotografia, Bandeira de Faina e Logo-
marca comemorativa aos 192 anos da 
E s q u a d r a .
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Comandante da Marinha visita a Secretaria 
de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha

 No dia 15 de janeiro, a Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação da Marinha (SecCTM) prestou 
uma homenagem ao Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra Julio 
Soares de Moura Neto. Na ocasião, o 
Almirante Moura Neto fez uma sín-
tese dos principais assuntos que vêm 
sendo conduzidos pela Marinha e res-
saltou a importância de todos, oficiais, 
praças e servidores civis, indepen-
dentemente de sua antiguidade, para 
o engrandecimento da nossa Força.
 Participaram do evento, além 
da Tripulação da SecCTM, o Contra-

-Almirante Humberto Moraes Ruivo, 
Diretor do Instituto de Pesquisas da 
Marinha; o Contra-Almirante Cid Au-
gusto Claro Junior, Diretor do Centro 
de Análises de Sistemas Navais, e o 
Contra-Almirante Oscar Moreira da 
Silva Filho, Diretor do Instituto de Es-
tudos do Mar Almirante Paulo Moreira.
 Ao final do encontro, o Co-
mandante da Marinha foi saudado pelo 
Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Inovação da Marinha, Almirante-de-
-Esquadra Sergio Roberto Fernandes 
dos Santos.
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(Luiz Carlos Pereira Coelho / FM)
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Comandante da Marinha, Almirante Moura Neto, 
visita o Comando do 7º Distrito Naval

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soares 
de Moura Neto, visitou o Comando do 
7º Distrito Naval, sendo recebido pelo 
Vice-Almirante Paulo Mauricio Fa-
rias Alves e Comandantes das Organi-
zações Militares (OM) subordinadas. 
 O Comandante da Mari-
nha proferiu palavras, no auditório 
do Comando do 7º Distrito Naval 
(Com7ºDN), para mais de 120 Ofi-
ciais e Praças do Distrito, do Centro 
de Instrução e Adestramento de Bra-

sília, do Hospital Naval de Brasília, 
do Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília, da Estação Rádio 
da Marinha em Brasília, da Capita-
nia Fluvial de Brasília e da Capita-
nia Fluvial do Araguaia-Tocantins. 
 O Comandante da Marinha 
agradeceu a contribuição das OM 
presentes,  reconhecendo o valor e 
a importância do trabalho realizado 
pelos militares e servidores civis, res-
saltando, ainda, os principais projetos 
estratégicos e programas da  Marinha.
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Comandante da Marinha, Almirante Moura Neto,
 é homenageado no Comando do 8° Distrito Naval

 No dia 19 de janeiro, o Coman-
do do 8° Distrito Naval (Com8°DN) 
recebeu o Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto, em visita oficial.
 O Comandante da Mari-
nha foi recepcionado pelo Vice-
-Almirante Wilson Pereira de Lima 
Filho, Comandante do 8° Distri-
to Naval, e demais Almirantes da 
área, bem como titulares das Orga-
nizações Militares subordinadas.
 O Almirante Moura Neto 
proferiu palavras para mais de 100 

Oficiais, Praças e Servidores Civis, 
agradecendo o trabalho realizado pe-
los seus subordinados em oito anos no 
Comando da Marinha, ressaltando, 
entre outros aspectos, os vários pro-
gramas estratégicos desenvolvidos 
pela Marinha no estado de São Paulo.
 O Comandante da Mari-
nha foi homenageado pelos Oficiais 
do Distrito e integrantes das SOA-
MAR São Paulo, Santos, Campi-
nas e Litoral Norte em um evento 
institucional realizado no Centro 
Cultural da Marinha em São Paulo.
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Comandante da Marinha, Almirante Moura Neto, 
visita o Comando do 5º Distrito Naval

 O Comando do 5º Distrito 
Naval (Com5ºDN) recebeu, no dia 19 
de janeiro, a visita do Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Julio Soares de Moura Neto. Na oca-
sião, mais de 250 oficiais, praças e 
servidores civis que servem em Or-
ganizações Militares do Paraná, San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul, es-
tiveram presentes no Salão Nobre da 
Casa do Marinheiro do Rio Grande, 
onde o Comandante da Marinha di-
rigiu palavras de agradecimento ao 
trabalho desempenhado pelos mili-
tares durante os quase oito anos em 
que está a frente da Força Naval.
 Na chegada, o Almirante 
Moura Neto foi recebido pelo Co-
mandante do 5º Distrito Naval, Vice-
-Almirante Leonardo Puntel, ao lado 
de quem prestou honras ao Almirante 
Joaquim Marques Lisboa, Marquês 
de Tamandaré, seguida da aposição 
de uma coroa de flores ao túmulo 
do Patrono da Marinha do Brasil.
 Durante a visita, o Coman-
dante da Marinha proferiu algumas 

palavras para oficiais, praças, servi-
dores civis e 18 Aspirantes da Escola 
Naval que participam da Operação 
“Aspirantex-15” no Com5ºDN. Na 
ocasião ele voltou a agradecer pelos 
quase oito anos de serviço e lembrou 
da importância de cada um para o 
cumprimento da missão da Marinha 
do Brasil. O Almirante Moura Neto 
abordou, ainda, a importância his-
tórica, geográfica e econômica que 
representa a extensa faixa litorânea 
pertencente ao País, bem como o fun-
damental papel da Marinha do Brasil 
para manter a soberania das águas ju-
risdicionais brasileiras. Por fim, des-
tacou o andamento dos Programas 
Nuclear da Marinha, de Desenvolvi-
mento de Submarinos e de constru-
ção das Corvetas Classe Tamandaré.
 Após a apresentação, o Al-
mirante Moura Neto almoçou com 
o Comandante do 5º Distrito Naval, 
titulares das Organizações Milita-
res subordinadas e membros da So-
ciedade Amigos da Marinha do Rio 
Grande, despedindo-se logo após.
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Acesse o site da Folha Militar 
e veja as matérias

das edições anteriores.

www.folhamilitar.com.br
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 No dia 09 de dezembro, às 
20:00 hs, na Ilha Fiscal,  a SOA-
MAR-RIO prestou uma homenagem 
de final de ano ao Almirante-de-Es-
quadra Julio Soares de Moura Neto.
 O presidente da SOAMAR-
-RIO, Silvio Vasco, discursou na 
ocasião saudando o homenageado, 
relatando a existência de uma gran-
de aproximação entre os Soamari-
nos e a Força Naval."Na qualidade 
de Presidente da Soamar-Rio inicio 
as minhas considerações agrade-
cendo as presenças ilustres de Vos-
sas Excelências com as esposas, 
para comemorar o Natal e o tér-
mino do ano 2014 e iniciar os pre-
parativos para a jornada de 2015".
 Sob a égide de nosso Pa-
trono Almirante de Esquadra Ma-
ximiniano Eduardo da Silva, a 
Soamar-Rio inserida no contex-
to da Soamar-Brasil congregando 
atualmente 14.500 afiliados em 54 
associações regionais, somos parte 
da família naval. Hoje prestamos a 
nossa homenagem ao ilustre Almi-
rante de Esquadra Julio Soares de 
Moura Neto e pela proximidade do 
Dia do Marinheiro, comemorado 
no dia 13 de dezembro, estende-
mos tal tributo, a Marinha do Bra-
sil, e a totalidade da familia Naval.
 Estamos perfilados, inte-
grados à Força Naval, como se 
fosse “Prontidão Permanente”. E, 
como dizia nosso Patrono, sobre 
a linha de ação da Soamar servi-
mos o Brasil servindo à Marinha.
 A Marinha tem agido de for-
ma dinâmica sob o firme e eficiente 
comando de Vossa Excelência, co-
lhendo hoje frutos da sua pertinaz 
e obstinada ação em engrandecê-la 
para melhor servir a nossa Pátria.
 A nossa entidade está vi-
vendo um novo momento, com 
a institucionalização da Soamar-
-Portugal, graças à inovadora pro-
posta do Dr. Artur Victória, um 
apaixonado pela nossa Força Naval.
 Ele honrou-me com a desig-
nação de estimulador da proposta, 
do apadrinhamento para que corpo-

rificasse a idéia de um estreitamento 
de relação da Marinha do Brasil e a 
Marinha de Portugal e resultou daí, a 
internacionalização da  SOAMAR.
 Assim, a aprovação da pro-
posta originária de Lisboa, na XX 
Convenção da Soamar, em Vitó-
ria, Espírito Santo, resultou que 
as nossas datas comemorativas, 
serão também festejadas em Por-
tugal. Assim, 7 de março – cria-
ção do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, 11 de julho – Batalha Naval 
do Riachuelo, que em 2015 com-
pletará 150 anos, atravessará o 
Atlântico para uma nova dimensão 
atingindo o continente europeu.
 As vibrações que nos so-
amarinos sentimos pelo que re-
presenta a Força Naval para o 
Brasil, atingirá Portugal e quem 
sabe, para outros países da Co-
munidade da Língua Portuguesa.
 Estamos certos de que mere-
cer a mensagem de S. Paulo,  no Evan-
gelho: “Combati o bom combate, 
encerrei a carreira, preservei a Fé”.
 Em nome da Soamar-Rio, 
que desde a sua fundação em abril 
de 1979, incorporousse de cor-
po e alma à Marinha do Brasil, 
cumprimento o amigo e eminen-
te Chefe Naval Almirante Moura 
Neto, a sua esposa a combativa e 
pertinaz senhora Sheyla e implici-
tamente as dedicadas e eficientes 
“Voluntárias Cisne Branco”. Aos 
Exmos senhores Almirantes, de-
sejamos um Feliz Natal e um Bra-
vo Alfa Zulu para o ano de 2015.
E não poderia deixar de fazer um 
sincero agradecimento ao Vice Al-
mirante Paulo Cesar Quadros Küs-
ter, Comandante do 1º Distrito Na-
val, pela permanente fidalguia com 
que nós acolhe, sempre prestimoso 
no atendimento de nossos pleitos.
Também o parabenizamos pela 
merecida promoção do Vice-Almi-
rante,  Ilques Barbosa Junior – até 
recentemente no comando da Es-
quadra, que foi alçado ao posto 
de Almirante de Esquadra.

Almirante Moura Neto, Comandante da Marinha, é homenageado pela SOAMAR - RIO 

Comandante da Marinha, Almirante Moura Neto, entre o presidente da SOAMAR-RIO, Silvio 
Vasco, o Vice-presidente Márcio Prada Maia e membros da diretoria

Almirante Moura Neto, entre Silvio Vasco e o presidente do Conselho Deliberativo da SOAMAR-
RIO, Melchisedech Afonso Carvalho e sua esposa, Carmen Gloria  com membros da diretoria

Almirante Paulo Cezar Quadros Kuster, comandante do 1º DN entre Silvio Vasco e o jornalista 
Luiz Carlos Pereira Coelho com Melchisedech, Carmen Gloria e o prof Edson Schettine(Silvio Vasco Campos Jorge / FM)
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 A Secretaria-Geral da Mari-
nha, por meio da Diretoria de Adminis-
tração da Marinha, assinou um termo 
de filiação à Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ) em 19 de novembro 
de 2014, na sede do Comando do 8º 
Distrito Naval, em São Paulo. A assi-
natura foi realizada pelo Superinten-
dente da FNQ, Jairo Martins, e pelo 
Diretor de Administração da Marinha, 
Contra-Almirante (IM) Hugo Caval-
cante Nogueira, com a presença do 
então Comandante do 8º Distrito Na-
val, Vice-Almirante Liseo Zampronio.
 O acordo tem o propósito de 
alavancar o aprimoramento da gestão 
na Marinha, mediante novas ações do 
Programa Netuno. As organizações 

militares terão acesso ao conteúdo 
relacionado à excelência em gestão 
gerado pela FNQ, tais como: comuni-
dade de boas práticas, ambiente vir-
tual, videoteca e biblioteca digital, 
com todos os conteúdos eletrônicos 
das publicações técnicas e temáticas.
Além disso, as Organizações Mili-
tares poderão dispor de outros bene-
fícios: realização de benchmarking 
com as melhores instituições na área 
de gestão, participação nos núcle-
os de conhecimento temáticos que 
promovem a geração de conheci-
mento e debates de assuntos em des-
taque na gestão brasileira, e descon-
to nos produtos e serviços da FNQ.

Diretoria de Administração da Marinha 
assina termo de filiação 

à Fundação Nacional da Qualidade

Vice Almirante Afrânio de Paiva Moreira 
Comandante do 3º DN presidiu a formatura 

dos marinheiros da turma Golf 2014 da EAM-CE

(CCSM/ FM)

(José Mário Pinto/ FM)

 Dia 08 de dezembro de 
2014, às 21 horas, na Escola de 
Aprendizes  Marinheiros do Ceará, 
comandada pelo CMG Mário Luiz 
Machado Brandão foi realizada a 
cerimônia de formatura de 530  ma-
rinheiros  presidida  pelo Vice-Al-
mirante Afrânio de Paiva Moreira 
Júnior, comandante do 3º Distrito 
Naval, com sede em Natal. Na oca-
sião houve a entrega de premiação 
aos melhores da Turma  Golf 2014. 
O melhor grumete, primeiro lugar 
da Turma Golf 2014, Darlan Lucas 
de Queiroz Fernandes, recebeu o 
prêmio Patrão Mor  Aguiar, entre-
gue por José Edmilson Cisne. Esse 

prêmio foi criado pela família do ca-
pitão-Tenente José Maria de Aguiar 
que serviu a Marinha do Brasil por 
62 anos. Outros prêmios foram con-
feridos pela Sociedade dos Amigos 
da Marinha, Indústria Naval do 
Ceará, entidades e empresas a ou-
tros destacados grumetes durante o 
curso na EAM-CE. Os novos 580 
marinheiros prestaram  juramento e 
desfilaram em continência à  Ban-
deira Nacional e ao Comandante do 
III Distrito Naval, Vice-almirante 
Afrânio de Paiva Moreira Júnior. 
Após a cerimônia foi servido um 
lanche aos presentes, autoridades 
e familiares dos marinheiros.

SIPM é agraciado com Diploma 
Prêmio Qualidade Rio

 O Serviço de Inativos e Pen-
sionistas da Marinha (SIPM) rece-
beu o reconhecimento do Comitê do 
Programa Qualidade Rio, na catego-
ria prata, no dia 25 de novembro de 
2014, em sua primeira participação 
no evento. O Programa é uma inicia-
tiva do Governo Estadual do Rio de 
Janeiro, gerenciado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Ener-
gia, Indústria e Comércio e opera-
cionalizado pela iniciativa privada.

 O prêmio, entregue ao Capi-
tão-de-Mar-e-Guerra (IM) Sergio Mi-
randa Brandão, Diretor do SIPM, no 
auditório da Caixa Econômica Federal, 
reconhece as práticas desenvolvidas na 
gestão administrativa das instituições, 
em consonância com o Modelo de 
Excelência em Gestão (MEG) previs-
to nos critérios orientados pela União 
Brasileira de Qualidade, os quais se co-
adunam com os critérios adotados pelo 
Programa Netuno. (CCSM/ FM)
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José Edmilson Cisne entregando o Prêmio Patrão Mor Aguiar ao marinheiro Darlan Lucas de Queiroz Fernandes
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DPC assume a Secretaria da Rede Operativa de 
Cooperação Regional de Autoridades Marítimas 

 Nos dias 10, 11 e 12 de de-
zembro de 2014, na cidade de Viña 
del Mar, no Chile, ocorreu a XVII 
Reunião Ordinária da Rede Ope-
rativa de Cooperação Regional de 
Autoridades Marítimas das Améri-
cas (ROCRAM). Nos dias 10 e 11, 
ocorreram as reuniões deliberativas, 
nas quais foram discutidos e apro-
vados temas importantes para os 
países envolvidos, como: segurança 
e proteção marítima, prevenção à 
poluição no meio ambiente mari-
nho, formação de pescadores, incre-
mentos tecnológicos para facilitar o 
intercâmbio de informações entre as 
Autoridades Marítimas, suporte téc-
nico entre os membros, intercâmbio 
educativo, integração das mulheres 
nas atividades marítimas, formação 
de grupos de trabalho, dentre outros. 
  A reunião foi presidida 
pelo então Secretário-Geral da RO-
CRAM, Vice-Almirante Humberto 
Ramírez Navarro, Diretor-Geral do 
Território Marítimo e de Marinha 
Mercante do Chile, e contou com 
a participação das delegações dos 
seguintes países: Argentina, Bolí-
via, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, 
Equador, México, Panamá, Para-
guai, Perú, Uruguai e Venezuela, 
além do Diretor da Divisão de Coo-
peração Técnica da Organização Ma-
rítima Internacional (IMO), Nicola-
os Charalambous.
  A delegação do Brasil apre-
sentou duas iniciativas adotadas em 
nosso país, o Sistema Porto Sem 
Papel e o Simpósio de Segurança 

do Navegador Amador, que foram 
muito bem recebidas pelas auto-
ridades presentes, o que motivou 
algumas delegações a demonstra-
rem interesse no aprofundamen-
to do assunto e uma possível apli-
cação em seus respectivos países.
  No dia 12, todas as delega-
ções embarcaram no AP-41 “AQUI-
LES”, navio de transporte da Arma-
da Chilena, que navegou pelo litoral 
das cidades de Valparaiso e Viña del 
Mar, fundeando, em seguida, para 
o início da reunião de aprovação 
do Memorando de Entendimen-
to e a realização da Cerimônia de 
transmissão do cargo de Secretário-
-Geral (SECROCRAM), assumi-
do pelo Vice-Almirante Cláudio 
Portugal de Viveiros, Diretor de 
Portos e Costas, que será exercido 
pelo Brasil no biênio 2015-2016. 
  Em suas palavras iniciais 
como SECROCRAM, o Vice-
-Almirante Viveiros enfatizou a 
importância do apoio de todos os 
membros da ROCRAM e da IMO 
para o desenvolvimento dos traba-
lhos a serem realizados, exortou a 
todos os países para a manutenção 
do árduo trabalho que desenvolvem 
no sentido de permitir uma nave-
gação segura, protegida e livre de 
poluição, exaltando o compromisso 
do Brasil em realizar um trabalho a 
altura dos seus antecessores, forta-
lecendo, dessa maneira, o verdadei-
ro sentido dessa organização, a co-
operação entre os países membros. 
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CIAGA realiza cerimônia de formatura 
de Praticantes-Alunos

 Na manhã do dia 10 de de-
zembro de 2014 foi realizada no 
CIAGA, no Rio de Janeiro, a for-
matura dos 227 alunos da Escola de 
Formação de Oficiais da Marinha 
Mercante (EFOMM), Turma Caio 
Augusto Castro da Costa, em ceri-
mônia presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Julio Soares de Moura Neto e 
com a presença de Ex-Ministros da 
Marinha, membros do Almiranta-
do e representantes da Comunida-
de Marítima. Neste ano a EFOMM 
formou um total de 93 alunos do 
curso de Máquinas e 134 alunos do 
curso de Náutica, sendo 57 do sexo 
feminino. As platinas do Praticante-
-Aluno primeiro colocado no curso 
de Náutica, Marco Thúlio Saviatto 
Duarte e do primeiro colocado no 

curso de Máquinas, Heberth Pereira 
de Oliveira, foram trocadas respec-
tivamente pelo Comandante da Ma-
rinha e Diretor Geral de Navegação, 
Almirante-de-Esquadra Elis Treid-
ler Öberg. Na sequência os padri-
nhos e madrinhas dos demais alunos 
tiveram a oportunidade de efetuar a 
troca de platinas dos futuros Oficiais 
da Marinha Mercante. A EFOMM 
é um centro de referência para a 
formação de Oficiais da Marinha 
Mercante. Ao final do terceiro ano 
do curso, os alunos realizarão obri-
gatoriamente o Estágio Embarcado 
a bordo de embarcações mercantes 
para, enfim, serem declarados Se-
gundo Oficial de Náutica ou Segun-
do Oficial de Máquinas, integrando 
o Quadro de Oficiais da Reserva não 
remunerada da Marinha do Brasil.

(CCSM/ FM)
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ECEMAR realiza diplomação de 156 oficiais

 A Escola de Comando e Esta-
do-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 
realizou no dia 05 de dezembro de 
2014, a cerimônia militar de diploma-
ção de 156 Oficiais-Alunos. A cerimô-
nia foi presidida pelo Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Juniti Saito, e contou com a pre-
sença de oficiais do Alto-Comando, 
além de autoridades civis e militares.
 Ao todo, são 35 Oficiais-Alu-
nos do Curso de Política e Estratégia 
Aeroespaciais (CPEA), sendo dois da 
Marinha e um do Exército. Também 
concluíram 121 Oficiais-Alunos do 
Curso de Comando e Estado-Maior da 
Aeronáutica (CCEM), que contou com 
a presença de oito Oficiais de Nações 
Amigas (ONA), representando a Ar-
gentina, El Salvador, Estados Unidos, 
Guatemala, Panamá, Paraguai, Re-
pública Dominicana e Venezuela. Na 
ocasião, o Comandante da Aeronáutica 
entregou o Diploma de Conclusão de 
Curso ao Coronel Durval da Silva Jú-

nior, oficial mais antigo do CPEA, e ao 
primeiro colocado do CCEM, Tenente-
-Coronel Alexander Coelho Simão.
 “A realização do Curso de 
Comando e Estado-Maior da Aero-
náutica representou singular marco 
na carreira dos Oficiais-Alunos do 
CCEM. O estudo, a reflexão, os deba-
tes e os exercícios realizados ao longo 
do Curso, aliados à rica diversidade 
de competências, conhecimentos e 
experiências, contribuíram para o de-
senvolvimento pessoal de cada um”, 
afirma o Tenente-Coronel Alexander, 
que chefiará o Sexto Serviço Regio-
nal de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (SERIPA VI).
 O Comandante da ECEMAR, 
Brigadeiro do Ar Maximo Ballatore 
Holland, ressaltou o sucesso do curso. 
“Temos atuado de maneira decisiva para 
a formação de personalidades heróicas 
e para a consolidação das lideranças 
pioneiras. A Escola existe para apoiar 
e capacitar o Oficial-Aluno”, declara.

 
(CECOMSAER/ FM)
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104 novos pilotos de combate se formam em Natal

 A solenidade militar de encer-
ramento do Programa de Especializa-
ção Operacional 2014 foi realizada no 
dia  10 de dezembro de 2014, na Base 
Aérea de Natal. A cerimônia marcou o 
término do período de especialização 
dos 104 aviadores que saíram da Aca-
demia da Força Aérea e passaram um 
ano qualificando-se operacionalmente 
em uma das quatro aviações de com-
bate da Força Aérea Brasileira: Caça, 
Asas Rotativas, Patrulha e Transporte.
 A cerimônia foi presidida pelo 
Comandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, acompa-
nhado do Alto-Comando da Aeronáu-
tica e de autoridades civis e militares.

 O ponto alto do evento foi o 
grito de guerra dos formandos de cada 
aviação e o juramento do piloto de 
combate perante à Bandeira Nacional. 
Além disso, houve premiação para os 
primeiros colocados e para os instruto-
res e estagiários padrões da caça, de asas 
rotativas, da patrulha e do transporte.
 O Comandante da Primeira 
Força Aérea, Brigadeiro do Ar Hudson 
Costa Potiguara,  destacou a importância 
da missão que os agora combatentes as-
sumem. “Vocês têm como compromis-
so defender a soberania nacional antes 
mesmo de sua própria vida", afirmou.

(CECOMSAER/ FM)
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CONCURSOS MILITARES
Curso Militar Escola Força Pré-

  Requisito
Período/taxa
 de Inscrição

Vagas

Curso de Formação 
de Sargentos da 
Aeronáutica - na 
Especialidade de 

Controle de Tráfego 
Aéreo - 2015

EEAR – 
Escola de 
Especial-
istas de 

Aeronáu-
tica

Aeronáutica
Nível 
Médio

08/01/15 à 
20/01/2015 

R$60,00
36

 
Curso de 

Formação de 
Taifeiros - 
CFT 2015

Serviços 
Regionais 

de Ensino - 
SERENS

 
 

Aeronáutica

 
 

Nível 
Médio

 

05/02/15 à 
18/02/15
R$60,00

 
 

80

Seja assinante 
da Folha Militar

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

ou contato telefônico 
alguns dados, tais como: 

nome e endereço completo,  
telefone de contato 

e CPF ou CNPJ. 
O custo da assinatura 

é de R$ 80,00 anualmente. 

Você pode efetuar o pagamento 
através do PagSeguro* 

ou ainda nos solicitar 
um boleto bancário, 

que será enviado por 
e-mail para sua comodidade.

Mais informações
contato@folhamilitar.com.br 

ou pelo telefone (21) 3126-5000
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 A Adidância de Defesa e 
Aeronáutica na Indonésia, com sede 
na capital Jacarta, iniciou suas ativi-
dades no dia 30 de janeiro de 2014. 
Com menos de nove meses de atu-
ação no país, a unidade já atuou de 
forma determinante em diversas 
transações comerciais, em conta-
tos estratégicos, intercâmbios ope-
racionais e no apoio constante de 
militares que participam e atuam na 
cooperação entre as duas Nações.
 “A possibilidade de man-
ter objetivos de defesa consoantes, 
a tomada de posições favoráveis 
nos colegiados internacionais e, 
ainda, abrir novos negócios estão 
entre os motivos para o Brasil man-
ter representantes da Aeronáutica 
no exterior, entre eles a Adidância 
na Indonésia”, explica o Coronel 
Aviador Flávio Eduardo Mendon-
ça Tarraf, Adido de Defesa e Ae-
ronáutica do Brasil na República 
da Indonésia, Reino da Tailândia 
e República Socialista do Vietnã.
 País em franco crescimento 
econômico, a Indonésia possui um 
sólido relacionamento comercial 
com o Brasil. Buscando a lideran-
ça da Comunidade do Sul da Ásia 
(ASEAN), o país, há uma década, 
vem reforçando e modernizando 
suas Forças Armadas, tanto doutri-
nariamente como em equipamentos, 
mantendo uma demanda alta para 
os materiais de defesa, não só para a 
aquisição, mas também para a cria-
ção de parcerias com indústrias da 
área de Defesa. “Por tudo isso e pe-
las excelentes relações de coopera-
ção em outras áreas, a existência da 
Adidância do Brasil na Indonésia é 
extremamente importante para faci-
litar as ações de cooperação entre as 
duas Nações, bem como propiciar 
uma maior visibilidade dos pro-
dutos das Indústrias Nacionais do 
Setor de Defesa”, ressalta o adido.
 O Coronel Mendonça ain-
da lembra que o país está localiza-
do no chamado “círculo do fogo”. 
Formada por cerca de 17.500 ilhas, 

a Indonésia esta sujeita às reações 
do tempo, como tsunamis, terre-
motos, inundações, além de gran-
de quantidade de vulcões ativos. 
“Com essas características, os in-
donésios possuem grande expe-
riência no controle dos desastres 
e das calamidades naturais, po-
dendo transmitir esta experiên-
cia de maneira formal, no Centro 
de Treinamento para controle dos 
Efeitos das Calaminades Naturais, 
recentemente inaugurado”, finaliza.

   Indústria, Defesa e Intercâmbio
 A meta do Ministério da 
Defesa e da Aeronáutica é apro-
fundar o relacionamento com a 
Indonésia e a região. A Adidância 
participou no final de setembro da 
entrega do primeiro lote de aerona-
ves adquiridas da EMBRAER pela 
Força Aérea do país. Ao todo, 16 
aeronaves foram adquiridas. Esse 
é apenas um exemplo de transa-
ção em que atuam os militares que 
compõem a adidância de um país.
 “Enquanto representantes 
do Comando da Aeronáutica (CO-
MAER), participamos do plane-
jamento do voo transoceânico de 
traslado das aeronaves, bem como 
outros ajustes de detalhes. Neste 
sentido, são exemplos de intera-
ção palpável da FAB, neste caso, 

Com quase um ano de funcionamento, Adidância na Indonésia contabiliza bons resultados

(CECOMSAER/ FM)
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o apoio de uma aeronave C-130, 
com tripulação para missões SAR, 
que garantiu a segurança da opera-
ção durante o trecho voado sobre o 
Oceano Atlântico. Outro exemplo 
foram as autorizações de sobrevoo 
para as aeronaves, que passaram 
por mais de 22 países, da Euro-
pa, África, Oriente Médio e Ásia”, 
exemplifica o Coronel Mendonça.
 No caso do Brasil e Indo-
nésia, é comum o Ministério da 
Defesa da Indonésia, bem como a 
Força Aérea da Indonésia, troca-
rem informações sobre a manei-
ra de operar os equipamentos co-
muns, como o super Tucano, Casa 
295 ou super Puma, sobre política 

de venda de Produtos de Defesa, 
além de assuntos relacionados a 
visitas, conferências e simpósios.
 “Em menos de um ano já atu-
amos no apoio a várias atividades, 
tais como duas comitivas para tratar 
de Centro de Instrução de Operação 
de Paz, um Diálogo Internacional 
de Defesa, um Campeonato Mun-
dial de Paraquedismo Militar.  Ain-
da participamos da INDOFENCE 
2014, que é uma das mais impor-
tantes feiras de Produtos de Defe-
sa da Ásia, com mais de 50 países 
expondo seus produtos”, destaca.

 Futuro  
 Segundo o Adido Coronel 
Mendonça, após a conclusão da en-
trega de todas as aeronaves Super 
Tucano, é possível que, em curto 
prazo, a Indonésia solicite os présti-
mos da Adidância para auxiliar nas 
tratativas para implementar ações 
de cooperação e intercâmbio ope-
racional, para consolidação do em-
prego operacional das aeronaves.
 “Também é possível haver 
cooperações em missões de inter-
câmbio operacional em outras ae-
ronaves, como o C-105 Amazonas 
(Casa 295), helicópteros Super 
Puma, além de Missões de Paz, 
Missões da Área de Ensino, vigilân-
cia do espaço aéreo e controle e vi-
gilância das áreas de florestas”, cita.
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Diretoria de Intendência da Aeronáutica 
tem novo diretor

 O Major-Brigadeiro Intenden-
te Vilmar Gargalhone Corrêa é o novo 
diretor da Diretoria de Intendência da 
Aeronáutica (DIRINT). O Oficial-Ge-
neral substitui o Major-Brigadeiro In-
tendente Manoel José Manhães Ferrei-
ra, que se despede do serviço ativo após 
41 anos de carreira dedicados à Força 
Aérea Brasileira (FAB). A solenidade 
de passagem de comando foi realizada 
no dia 19 de dezembro de 2014, nas de-
pendências do Terceiro Comando Aé-
reo Regional (III COMAR), no Rio de 
Janeiro. O ato de transmissão de cargo 
foi presidido pelo Tenente-Brigadeiro 
do Ar Luiz Carlos Terciotti,  Coman-
dante-Geral do Pessoal (COMGEP).
 Na cerimônia, o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Juniti Saito, destacou a liderança, 
bagagem administrativa e financeira, 
além da visão estratégica do novo Di-
retor da DIRINT. "Sua infatigável de-
dicação e atitude exemplar asseguram-
-lhe uma inquestionável capacidade de 
manter o elevado padrão de excelência 
nas atividades da Dirint", explicou.
 Natural da cidade do Rio de 
Janeiro (RJ), o Major-Brigadeiro Vil-
mar ingressou na FAB em 3 de março 
de 1974. Entre os principais cargos 
ocupados estão o de Chefe da Quinta 
Subchefia do Estado-Maior da Aero-
náutica (EMAER), Chefe da Seção de 
Créditos e da Seção de Inclusão Orça-
mentária da Secretaria de Economia 
e Finanças da Aeronáutica (SEFA), 
Chefe da Seção de Assuntos de Inati-
vos e da Seção de Suporte de Sistemas 
Computacionais da DIRINT, e Chefe 
da Seção de Patrimônio da Base Aérea 
de Belém (BABE). Na solenidade, o 
Comandante da Aeronáutica, Tenente-

-Brigadeiro do Ar Juniti Saito, desta-
cou o trabalho do Major-Brigadeiro 
Manhães. "Com suas mãos firmes, no 
comando da DIRINT e em todas as 
funções exercidas, seguimos rumos 
seguros, aproados sempre ao norte 
verdadeiro", frisou o Comandante.
 Durante a cerimônia de despe-
dida do cargo, o Major-Brigadeiro In-
tendente Manhães recebeu como gesto 
de reconhecimento e respeito pelos 41 
anos dedicados à Força Aérea Brasilei-
ra o espadim de cadete da Aeronáutica, 
das mãos do Cadete Intendente Saulo 
Alves Barreto. E, também a insígnia 
de Major-Brigadeiro Intendente das 
mãos da Segundo-Tenente Intendente 
Thaiane Benetti Carvalho de Oliveira, 
oficial que o acompanhou nos últimos 
nove meses como ajudante do ordens. 
“Nas asas da Força Aérea Brasileira, 
passei por experiências e tive oportu-
nidades únicas, que tornaram minha 
trajetória de vida maravilhosa e muito 
gratificante”, ressaltou o Oficial-Ge-
neral em seu discurso de despedida.
 Entre as principais atribui-
ções da Diretoria de Intendência da 
Aeronáutica (DIRINT) estão o plane-
jamento, a direção, a coordenação e o 
controle das atividades logísticas de 
intendência, em todos os níveis, no 
âmbito do Comando da Aeronáutica.
 O preparo operacional do 
pessoal militar, no âmbito da inten-
dência da aeronáutica, visando o seu 
emprego em manobras e em opera-
ções de guerra, além do aprimora-
mento técnico-profissional do pes-
soal militar e civil envolvido com as 
atividades de logística de intendên-
cia também são missões da DIRINT.

(CECOMSAER/ FM)
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A experiência e a qualidade que fazem 

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

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

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

www.brasteiner.com.br
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