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Presidente em Exercício Michel Temer
visita o SISFRON
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Entrega de medalha marca aniversário
de Santos-Dumont na capital federal
Foto:CECOMSAER

Foto: CCOMSEX

No dia 9 de julho, a 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda
C Mec) recebeu a visita do Presidente
em Exercício, Michel Temer, acompanhado do Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias

da Costa Villas Bôas, e de comitiva.
O Presidente em Exercício visitou o
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), que
está sendo implantado em Dourados.
(CCOMSEX/ FM)
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O aniversário de 142 anos de
nascimento de Alberto Santos-Dumont,
patrono da Aeronáutica, foi celebrado no
dia 20 de julho, em Brasília (DF) com a
entrega da comenda que leva seu nome a

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
comemora 64 anos de existência

Brasil é campeão mundial militar
de basquete feminino na França
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Foto dos Ex-Diretores do SSPM acompanhados do Contra-Almirante Aguiar Freire (Diretor de Ensino
da Marinha) - Abaixo (esquerda para a direita) - CA Aguiar Freire, CMG Chagas Diniz, CMG Silva Filho,
CMG Bruns, CMG Humberto Teixeira. Acima (equerda para a direita) - CMG (T) Santos Diretor atual do
SSPM, CMG (T) Vera Campos, CMG (IM) Eiras, CMG (T) Cheriff, CMG Lussac e CMG (T) Aldner

178 civis e militares. A homenagem também é realizada em outras 22 cidades em
todo o Brasil e em 21 países.Ao todo, 613
pessoas recebem a medalha neste ano.
(CECOMSAER/ FM)
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O Brasil venceu o 2º Campeonato Mundial Militar de Basquete
Feminino realizado na França entre os

dias 29 de junho e 04 de julho. Neste
ano, a disputa ocorreu na cidade de Angers, a cerca de 300 km da capital Paris.
(CECOMSAER/ FM)
Página 23
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Comemorei esse dia significativo com o jornalista Coelho e demais amigos na residência da minha
filha, Adriana Cavalcanti de Aguiar.

" O destino nos dá os
irmãos, mas o coração
escolhe os amigos."
Um brinde aos
amigos que nos acompanham pelas páginas da Folha Militar
online ou impressa.
Schettine/ ESG 86
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Na reunião dos BRICS, Ministro Wagner destaca
criação do Novo Banco de Desenvolvimento

2 de julho marca importante data histórica
do Brasil

portância da criação do Novo Banco
de Desenvolvimento (NBD) – voltado para o financiamento de projetos
de infraestrutura e desenvolvimento
sustentável em economias emergentes e países em desenvolvimento –, e
do Arranjo Contingente de Reservas
(ACR) foram os temas de destaques.
Aprovado recentemente, o
NBD tem um capital inicial US$ 50 bilhões e recursos alocados para o ACR,
por sua vez, totalizarão US$ 100 bilhões.
(MD ASCOM/ FM)

Brasil e Argentina realizam reuniões
de cooperação na área de Defesa

Foto: Roberto Stuckert Filho/ MD

Militares brasileiros estiveram em Buenos Aires, na Argentina,
para uma série de reuniões de cooperação em defesa. A visita teve o objetivo de discutir agenda distribuída em
níveis decisórios na estrutura organizacional de defesa das duas nações.
Durante cinco dias, os oficiais debateram sobre os seguintes
temas: cooperação no Atlântico Sul,
na Antártica, em Ciência, Tecnologia
e Produtos de Defesa e em formação
e capacitação para defesa; operações
de manutenção da paz; realização de
exercícios combinados; estágios de
defesa cibernética; temas de interesse do Conselho de Defesa Sul-Americano; gerenciamento de desastres
naturais; elaboração de doutrina combinada e intercâmbio de informações

sobre o emprego das Forças Armadas em apoio às ações de defesa civil.
Na visita foram desenvolvidas
a IV Reunião do Mecanismo de Diálogo Político-Estratégico a Nivel de Vice-Ministros (MDPEVM), a IX Reunião
do Grupo de Trabalho Conjunto Brasil-Argentina (GTC) e a XV Reunião de
Consultas entre os Estados-Maiores
Conjuntos da República Federativa
do Brasil e da República Argentina.
A delegação brasileira foi
composta pelo Chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas, General
José Carlos De Nardi; pelo Subchefe de
Assuntos Internacionais da Defesa, General Décio Luís Schons; e pelo Subchefe de Política e Estratégia da Defesa,
Brigadeiro Jair Gomes da Costa Santos.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: MD ASCOM

Foto: Roberto Stuckert Filho/ MD

Terminou no dia 09 de julho, a
VII Cúpula dos BRICS (Brasil, Rússia,
Índia, China e África do Sul). O encontro que contou com a presença da
Presidenta Dilma Rousseff ocorreu em
Ufa, na Rússia. O Ministro da Defesa,
Jaques Wagner, foi um dos auxiliares
da Presidenta Dilma nesta viagem.
Hoje, Wagner participou com Dilma
de reunião com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping.
O ministro brasileiro destacou a im-
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A data histórica de 2 de
julho de 1823 marca a vitória dos
brasileiros na consolidação da independência do Brasil na Bahia. Com
a conquista da Marinha e do Exército sobre as tropas portuguesas que
se instalaram na região, 10 meses
depois do grito da Independência
em 7 de setembro de 1822, estabeleceu–se em definitivo a separação política do Brasil de Portugal.
A data notabilizou-se como
máxima da Bahia, sendo feriado em
todo o estado. O 2 de julho ficou
na reverência patriótica dos baianos que estabeleceram a tradição de
comemorá-lo anualmente com a repetição da entrada do Exército Pacificador na cidade de Salvador, com
os batalhões e as heroínas como
Maria Quitéria, Joana Angélica e
Maria Felipa, além das figuras simbólicas do Caboclo e da Cabocla.
Embora o Brasil tenha sua independência datada em 7 de setembro de 1822, as batalhas no entorno
baiano duraram mais de um ano, já
que a insatisfação com a coroa portuguesa vinha
se intensificando.
O estopim dos conflitos na
região aconteceu quando o governo de Portugal decidiu nomear o
Tenente-Coronel Madeira de Melo
para o cargo de Comandante das
Armas da então Província. Ele seria
o substituto do Coronel brasileiro
Manuel Pedro de Freitas Guimarães. O evento causou revolta na população da época e o Tenente-Coronel ordenou a ocupação das ruas

de Salvador por tropas lusitanas.
Entre 1822 e 1823, então,
foram vários os combates travados entre brasileiros e portugueses, que atingiram diversos pontos da capital soteropolitana. No
entanto, a Batalha de Pirajá foi
considerada a mais importante de
todas. O episódio deu início ao
fracasso da campanha de Madeira
de Melo. Meses depois, acuado e
sem defesa, o oficial retirou-se na
madrugada de 2 de julho de 1823.
A baiana Maria Quitéria de
Jesus Medeiros foi a maior heroína pela independência do Brasil na
Bahia. Ela foi a primeira brasileira a
integrar uma unidade militar no país.
Começou passando-se por homem,
com o codinome de soldado Medeiros, para unir-se aos partidários
pela independência que percorriam
o estado recrutando voluntários.
Mesmo após ser descoberta,
Maria Quitéria não foi desligada e
nem sofreu punição, devido à sua
habilidade no manejo das armas,
disciplina e audácia. Pôde assumir
sua condição feminina e passou a
integrar o Batalhão dos Voluntários do Imperador vestindo a farda. Por seus feitos históricos, é a
patrona do Quadro Complementar
de Oficiais do Exército Brasileiro.
Quando completou cem
anos de sua morte, em 1953, o governo decretou que o retrato da
guerreira fosse inaugurado em todos os estabelecimentos, repartições e unidades da Força Terrestre.
(MD ASCOM/ FM)
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Alunos do Forças no Esporte são homenageados
no Ministério da Defesa

Ministro Wagner e prefeito de Niterói debatem
segurança da cidade para Jogos Rio 2016

informa que a seleção dos jovens é feita pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de cada município, o que favorece os jovens carentes.
Para ele, é difícil e gratificante detectar habilidades. “Para mim, o mais
importante é porque é um programa
de inclusão social. Você precisa descobrir os talentos e transformá-los em
atletas de alto rendimento”, destaca.
Atualmente, dois atletas do
grupo já são considerados competidores em nível nacional. Os moradores
da cidade satélite do Varjão, no Distrito Federal, Joseías e Eliane. Eles
participam do programa desde 2010 e
se destacaram no Circuito Brasília de
corrida de Rua Free Corner, realizado
no mês passado. Na modalidade 5 km,
Joseías obteve a 2ª colocação geral da
competição e Eliane foi a 3ª na mesma prova. Os dois também conquistaram o 3º lugar nos Jogos Escolares
de 2014, no percurso de 3 mil metros.
Com apenas 11 anos, Luís
Fernando foi campeão do torneio de
tênis do Clube Naval. A competição, em homenagem aos 150 anos da
Batalha Naval do Riachuelo, aconteceu em maio deste ano. Já Samuel
do Nascimento, 15, conquistou o título de vice-campeão de beach tennis do torneio da Batalha Naval e a
dupla Raissa e Naiane, 14, também
foram vice-campeãs da modalidade.
O Forças no Esporte, que
atende a área social e desportiva, está
em 72 municípios de 25 estados. Somente neste ano, 16 mil alunos já foram beneficiados. A meta do programa é manter o ritmo de crescimento
e atender 20 mil jovens em 2016.
“O alcance que o projeto tem
extrapola o âmbito esportivo, pois
permite um trabalho multidisciplinar
entre esporte, estudo e desenvolvimento de valores de cidadania”, conclui o diretor do Departamento de
Desporto Militar da Defesa, Brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Prefeitura de Niterói

Foto: Gilberto Alves/MD

Seis alunos do Grupamento de
Fuzileiros Navais de Brasília (DF), do
Programa Segundo Tempo – Forças no
Esporte (Profesp), foram homenageados no Ministério da Defesa. Os responsáveis pelo projeto na pasta, o Brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira e o
General Joaquim Silva e Luna entregaram um boné e uma caneta aos atletas.
O evento aconteceu no dia 1º de julho.
Os alunos que participaram da
cerimônia foram os atletas de corrida
Joseías Ferreira das Chagas, 17 anos
e Eliane Pereira dos Santos, 15 anos;
o tenista Luís Fernando dos Santos,
11 anos; e os competidores de beach tennis Samuel do Nascimento, 15
anos, Raissa Santos de Jesus, 14 anos,
e Naiane Simões Landim, 14 anos.
O Profesp é um programa de
inclusão social desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com os
Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
com apoio da Marinha, do Exército
Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.
O público-alvo da iniciativa abrange
crianças, jovens e adolescentes com
idades entre seis e 18 anos, em situação
de vulnerabilidade social, regularmente
matriculados na rede oficial de ensino.
A aproximação do ministério
com os alunos serve como incentivo
para que eles busquem vencer os desafios que surgem no dia-a-dia. Um dos
objetivos da iniciativa é promover a
integração social e o desenvolvimento
humano por meio da prática de esportes.
O secretário-geral do programa, general Silva e Luna, ressalta a
importância do projeto para o círculo
social do aluno. “Nós queremos identificar toda a abrangência do programa como vitorioso buscando ampliá-lo, porque a relação custo benefício
é vantajosa. Os jovens envolvidos podem influenciar a família e o entorno.
O Profesp é um projeto para a vida.”
O professor Antônio Carlos de
Miranda, que trabalha com os atletas,
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A segurança dos Jogos Olímpicos Rio 2016 foi um dos temas
tratados durante conversa entre o
ministro da Defesa, Jaques Wagner, e o prefeito de Niterói, Rodrigo
Neves. Na ocasião, Neves solicitou
apoio para incluir a cidade fluminense no “perímetro de ostensividade das forças de segurança” durante
o evento esportivo. A justificativa
é que Niterói irá receber 50 delegações de atletas de vela e paralímpicos. A reunião aconteceu na tarde do
dia 13 de julho, em Brasília (DF).
Outro ponto defendido pelo
prefeito é que passará pelo município carioca um grande número de
turistas ao longo da Rio 2016. “Seria
fundamental que tivéssemos a presença do Exército”, alertou. De acordo com ele, além do Rio de Janeiro,
só Niterói vai hospedar atletas. Ademais, a cidade abriga o maior Centro
de Desporto Paralímpico do Brasil.
Sobre o assunto, Jaques
Wagner disse que “parte da preocupação da Defesa é exatamente com
a proteção das delegações”. Como
exemplo, o Ministro citou como foi
feito o planejamento da Copa do
Mundo 2014 neste aspecto. “Obrigatoriamente, onde tinham seleções, tinha esquema de segurança.
Então, eu imagino que isso já esteja no escopo para as Olimpíadas.”
O Ministro pediu que o prefeito enviasse um mapa detalhado para
saber o número de esportistas hospedado em cada local, e se ficarão em
hotéis ou clubes. Afirmou, ainda, que
irá acionar as autoridades militares

encarregadas para saber se Niterói já
consta no planejamento de segurança.
Ao todo, 37 mil homens da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica estão empenhados nos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Eles vão atuar
em atividades em conjunto com órgãos de segurança pública e na proteção de estruturas estratégicas, como
linhas de transmissão e subestações
de energia e abastecimento de água.
Fortalezas
Jaques Wagner e Rodrigo
Neves debateram, também, acerca
de duas instalações militares localizadas no estado do Rio: os Fortes Imbuhy e Gragoatá. No caso da
primeira, o prefeito explicou para
o ministro a situação de 32 famílias
que moram na Aldeia Imbuhy, vizinha ao forte do Exército, e que por
ordem judicial terão que sair. O ministro reiterou que está a par da situação e juntamente com Neves estudará alternativas para a questão.
Já sobre o Forte Gragoatá, a ideia é que seja feita parceria entre a prefeitura de Niterói e a
Universidade Federal Fluminense
(UFF), com apoio do Ministério da
Defesa, para a criação do Museu
do homem na Baía de Guanabara.
“Já temos o projeto pronto
e, inclusive, a UFF é a única instituição que possui um Curso de Altos Estudos Estratégicos. O objetivo é levar isso para o museu. Tudo
antes das Olimpíadas”, detalhou
Rodrigo Neves. O Ministro Wagner ficou de avaliar a iniciativa.
(MD ASCOM/ FM)
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Apresentada em Brasília, Tocha Olímpica vai percorrer
500 cidades brasileiras
Foto: Tereza Sobreira/MD

O mundo conheceu no dia 03
de julho a Tocha Olímpica escolhida
em concurso para conduzir o fogo
que virá da Grécia, em maio de 2016,
e passará por Brasília (DF) e os 26
estados. A apresentação aconteceu no
auditório da Poupex, no Setor Militar
Urbano (SMU), e atraiu autoridades
civis e militares. No discurso, a Presidenta Dilma Rousseff disse que o
Brasil vai fazer uma Olimpíada “com
grande competência e hospitalidade”.
“É sem dúvida, muito bonita. É verdadeiramente fantástica”,
disse a presidenta ao conhecer o
protótipo da tocha que vai circular
por todo o País. “Vamos fazer, com
grande competência e hospitalidade,
uma Olimpíada histórica, que vai
assinalar uma página de paz, prosperidade e entendimento entre os
povos do mundo. E, também, uma
página muito importante na história do nosso povo”, acrescentou.
O ministro da Defesa, Jaques Wagner, participou do evento junto com
os colegas George Hilton (Esporte),
Ricardo Berzoini (Comunicações) e
Henrique Alves (Turismo). Os organizadores do Revezamento da Tocha
Olímpica estão negociando com a
Defesa a participação das Forças Armadas em possível apoio logístico no
trajeto nas regiões Norte e Nordeste.
O fogo olímpico será recebido em Olímpia, na Grécia, em abril
do próximo ano, devendo passar por
Brasília na primeira semana do mês
seguinte. Na capital federal, a tocha
chegará às mãos da Presidenta Dilma em evento no Palácio do Planalto. De Brasília, o revezamento segue
por Goiás até Teresina (PI). O percurso pelo Nordeste será por via aérea, sempre descendo nas capitais e
percorrendo regiões metropolitanas.
A partir do desembarque

em Campo Grande (MS), a tocha
segue por via terrestre até o Sul do
país, onde sobe para São Paulo (SP),
Belo Horizonte (MG), Vitória (ES)
e chega uma semana antes do início dos Jogos olímpicos Rio 2016.
Nesse trajeto, a tocha passará por cerca de 500 cidades, devendo
ocorrer atividades em pelo menos 82
municípios. A comissão organizadora do revezamento enviou emissários
nos últimos meses para conversar
com prefeitos e, deste modo, obter
apoio para a realização de eventos.
“Essa tocha vai circular pelo
Brasil. Vai ser empunhada por representantes, homens e mulheres,
jovens e crianças do nosso povo, em
vários municípios. Desde a Amazônia, passando pelo Centro-Oeste,
São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim o Brasil, de Norte
a Sul. De Leste a Oeste. Milhares
de pessoas vão participar, milhões
vão assistir. Vamos fazer uma cooperação grandiosa, que vai permitir
que cada um se sinta participante
desse processo”, disse a presidenta.
A partir do próximo mês e
até junho de 2016, serão realizados
45 eventos-teste das instalações destinadas às competições olímpicas
e paralímpicas. Todos eles servirão
para aprimorar as condições de realização das disputas esportivas.
E, entre setembro e outubro
deste ano, vão acontecer eventos
voltados a veículos de mídia, para
que profissionais de todo o mundo
possam visitar e conhecer as instalações olímpicas, e também o Centro
Internacional de Transmissão (IBC),
que atenderá a emissoras de TV do
mundo inteiro durante os Jogos.
Ao mesmo tempo, o governo
federal está dando todo o apoio ao
treinamento dos atletas. Atualmente,

407 atletas olímpicos e paralímpicos são atendidos pelo Plano Brasil
Medalhas, para se preparar de forma adequada para os Jogos de 2016.
Vários eventos que estão sendo realizados neste ano servirão também como treinamento e teste para
os competidores brasileiros. São 41
campeonatos mundiais ou equivalentes que ocorrerão em 2015 e, neste
momento, 600 atletas brasileiros estão se preparando para participar dos
Jogos Pan-americanos de Toronto,
no Canadá, entre 10 e 26 de julho.
As Forças Armadas enviam 123 atletas para Toronto. Esse efetivo vai
competir nas diversas modalidades.
A maioria dos atletas militares faz
parte da elite do esporte brasileiro
e, desde 2008, do Programa de Atletas de Alto Rendimento (PAAR) das
Forças. Em sintonia com o planejamento do Brasil no cenário esportivo, os Ministérios do Esporte e da
Defesa unem esforços para fortalecer
o esporte nacional. O apoio visa dois
objetivos comuns: defender a bandeira do país na 6º edição dos Jogos
Mundiais Militares 2015, na Coreia,
e nos Jogos Olímpicos Rio 2016.
Os resultados já deram frutos.
Para ter uma delegação competitiva e
representativa na 5ª edição dos Jogos
Mundiais Militares, em 2011, no Rio
de Janeiro, a Marinha e o Exército
incorporaram em seus quadros os
atletas do Time Brasil. A iniciativa
permitiu uma posição de destaque
no cenário mundial militar, com a
conquista do primeiro lugar no quadro de medalhas, com 114 medalhas
entre os cem países participantes.
Nas Olimpíadas de 2012,
em Londres, o Brasil teve representação de destaque, com uma delegação de 256 membros, entre comissão técnica e atletas, dos quais
65 eram do PAAR. O país voltou
para casa com 17 medalhas, cinco delas de esportistas militares. A
ação é alinhada ao trabalho estratégico do Comitê Olímpico do Brasil
(COB), de confederações e clubes.
Além do Pan em Toronto, os atletas militar vão participar dos 6º Jogos Mundiais Militares (JMM), em outubro de
2015, na República da Coréia.
(MD ASCOM/ FM)
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Defesa contribui para a expansão das comunicações na Amazônia
inicialmente pelo Exército – e chefe
do Centro Integrado de Telemática do Exército, General Decílio de
Medeiros Sales, fez uma apresentação do programa, destacando os benefícios e a tecnologia empregada.
Para a Defesa, o projeto
contribui para melhorias nas comunicações militares na fronteira com
a finalidade de proteger o território
nacional. Por suas características de
inovação e abrangência, trata-se de
um projeto dual (aplicação militar
e civil) e que representa um marco
histórico nas comunicações do país.
Na sede do Centro de Telemática de Área do Comando Militar
da Amazônia, o Ministro da Defesa,
Jaques Wagner, acompanhado dos
ministros das Comunicações, Ricardo Berzoini, e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Aldo
Rebelo, juntamente com o governador do Estado do Amazonas, José
Melo de Oliveira, assistiram uma
demonstração do primeiro trecho
inaugurado de 10 km, que interliga,
por meio do leito do Rio Negro, em
Manaus, o 4º Centro de Telemática
de Área (4º CTA) até a 4ª Divisão de
Levantamento Geográfico (4ª DL).
Em tempo real, foi realizada
uma videoconferência tendo como
interlocutores o Ministro Wagner
com o professor da Universidade do
Estado do Amazonas (UEA), Luiz
Verçosa, que se encontrava na 4ª DL.
O Ministro Jaques Wagner
elogiou a qualidade da conexão e o
trabalho desenvolvido pelo Exército e demais parceiros do programa.
Os Ministros Aldo Rebelo e Ricado Berzoini, juntamente

Foto: Gilberto Alves/MD

O maior programa de expansão das comunicações na Amazônia Ocidental foi lançado no dia
16 de julho, em Manaus. O programa Amazônia Conectada, coordenado pelo Ministério da Defesa, consiste na construção de uma
rede de cabos subfluviais ópticos
utilizando-se dos leitos dos principais rios da bacia amazônica.
O objetivo é levar serviços
de internet de alta velocidade, telemedicina, telesaúde, ensino à distância, entre outros, para populações
ribeirinha e indígena, escolas, organizações militares e órgãos públicos.
Para o Ministro da Defesa,
Jaques Wagner, a inauguração do primeiro trecho do Amazônia Conectada representa também a capacidade do povo brasileiro em apresentar
soluções inovadoras. “O programa
possibilita a integração da região e
vai trazer mais dignidade e resgate do povo amazônico”, destacou.
Ainda de acordo com o Ministro Wagner, o programa traz segurança para as informações das
Forças Armadas e proteção das
fronteiras. “O programa vai dar
mais capacidade de monitorar a
região, com tráfego de informações seguro e veloz”, acrescentou.
O ministro ainda anunciou a
implantação do segundo trecho de
200 km, de Coari a Tefé, com investimentos de R$ 15 milhões. Orçado
inicialmente em R$ 1 bilhão, o custo
total do programa deve ser reduzido
na ordem de R$ 500 milhões, com
previsão de conclusão em três anos.
O coordenador do Amazônia Conectada - que foi concebido

com o governador José Melo, também conversaram o professor da
UEA, que destacou a importância
da informação e do conhecimento. “Com o programa Amazônia
Conectada, teremos, finalmente, a
integração de nossos municípios
e a possibilidade de todos os professores e alunos terem uma Internet com conectividade de qualidade e acesso a informações e
pesquisa dos recursos da Amazônia”.
As peculiaridades da região
Amazônica foram decisivas para a
escolha dos cabos subfluviais, evitando o desmatamento da floresta e a entrada em terras indígenas.
Ainda durante a solenidade
de lançamento do Amazônia Conectada, os três ministros assinaram a
portaria interministerial que institui o Programa. Também participaram do evento, o chefe do Comando Militar da Amazônia, General
Guilherme Cals Theophilo Gaspar
de Oliveira, o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do
Exército, General Juarez Aparecido de Paula Cunha (representando
o Comandante do Exército, General Eduardo Villas Bôas), além
de autoridades civis e militares.

Foto: Gilberto Alves

Amazônia Conectada
O programa Amazônia Conectada, concebido inicialmente
pelo Exército Brasileiro, prevê a
instalação de cerca de 7,8 mil quilômetros de cabos de fibra óptica
nos leitos dos rios Negro, Solimões,
Madeira, Juruá e Purus, interligando 52 municípios e atendendo

3,8 milhões de pessoas da região.
O Amazônia Conectada,
que compreende cinco infovias,
receberá recursos do Ministério
da Defesa e de outros Ministérios,
além de captar recursos de P&D
da Superintendência da Zona
Franca de Manaus (Suframa) e de
outras fontes de investimentos.
O Amazônia Conectada
contribui com as ações do Governo Federal, na região, por meio
do Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL), do Ministério das
Comunicações, além de apoiar as
políticas públicas de inclusão digital, de incentivo as atividades de
pesquisa e educação e sensoriamento e monitoramento ambiental,
e a segurança de dados nacionais.
Atualmente, a solução de
internet na região é com acesso via
satélite, que possui um alto custo
e conexão instável. A tecnologia
de fibra óptica permitirá conexões
de até 100 gigabit por segundo.
O programa conta com parceiros como a Rede Nacional de
Pesquisa (RNP), ligada ao MCTI,
o Exército Brasileiro, a Telebras,
subordinada ao Ministério das Comunicações, a empresa de Processamento de Dados do Amazonas
(PRODAM S/A), o Instituto de
Proteção Ambiental do Amazonas
(IPAAM), a Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobrás), a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A (Eletronorte), além da empresa Padtec,
desenvolvedora das fibras ópticas
especiais para bacias hidrográficas.
(MD ASCOM/ FM)
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Ministério da Defesa anuncia radar orbital para o combate ao desmatamento na Amazônia
Foto: PH Freitas

O Ministério da Defesa (MD)
anunciou no dia 20 de julho o investimento de R$ 80,5 milhões para o
Projeto Amazônia SAR, com recursos
do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
e da União. O projeto significa uma
nova realidade no combate ao desmatamento ilegal e outros crimes ocorridos contra a Amazônia Legal.
Coordenado pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), órgão
vinculado a Defesa, em parceria com
o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o radar
orbital vai monitorar o desmatamento
na Amazônia de outubro a abril, gerando alertas, dando suporte às ações
de fiscalização, além de enviar as informações ao Inpe para compor os
dados do sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter).
O sistema vai monitorar cerca
de 950 mil quilômetros quadrados (17%
da Região Amazônica ou o equivalente
aos estados de São Paulo, Paraná, Rio
Grande do Sul e um pouco mais do que
Santa Catarina) mensalmente por um
radar orbital - tecnologia que permite a
observação da terra mesmo em condições climáticas adversas. Será a primeira vez que a Amazônia será monitorada
sistematicamente com radar orbital.
Do total investido no Amazônia SAR, R$ 63,9 milhões de recursos
não-reembolsáveis serão provenientes do Fundo Amazônia via contrato
assinado com BNDES. Os outros R$
16,6 milhões a serem investidos são
oriundos do Orçamento da União.
Para o Ministro da Defesa, Jaques Wagner, essa medida reafirma o

compromisso do Brasil em preservar
a região amazônica e confirma a decisão do ministério, de priorizar nossos recursos naturais, de acordo com
as diretrizes da Estratégia Nacional
de Defesa. “A Amazônia representa
um dos focos de maior interesse para
a Defesa e o Amazônia SAR significa
um grande avanço na proteção da Amazônia Legal, visto que possibilita gerar
informações mais precisas, rápidas e
o principal, em condições climáticas
adversas, que dificultam a visualização
por sensores ópticos”, afirma Wagner.
Segundo o diretor-geral do
Censipam, Rogério Guedes, a tecnologia de radar é a mais apropriada, já que
permite observar através das nuvens. “A
área que será monitorada mensalmente
compreende o Arco do Desmatamento
e corresponde a sete vezes o tamanho
do estado do Amapá”, exemplifica.
Participaram da cerimônia
de assinatura do acordo o Ministro da
Defesa, Jaques Wagner, o secretário
executivo do Ministério do Meio Ambiente, Francisco Gaetani, o presidente
do BNDES, Luciano Coutinho, o chefe
do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas (EMCFA), General José Carlos De Nardi, a Secretária-Geral do
Ministério da Defesa, Eva Maria Chiavon, o Comandante da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, entre outras autoridades militares e civis.
Sobre o Amazônia SAR
O Amazônia SAR começou a
ser implantado em outubro de 2013 utilizando imagens de radar aerotransportado na aeronave R-99 da Força Aérea
Brasileira (FAB). Contudo, o alto custo
financeiro para um monitoramento sistemático, além da resposta temporal,
dificultou a continuidade do projeto.

“A Amazônia representa um
dos focos de maior interesse para a Defesa e o Amazônia SAR significa um
grande avanço na proteção da Amazônia Legal", afirma Jaques Wagner.
Dessa forma, a previsão é de que em outubro desse ano, o mapeamento já seja
realizado com recursos do BNDES.
O Censipam comprará as imagens de
radar para fazer o trabalho. Enquanto
isso, o Centro providencia a construção
e a aquisição de uma antena para receber e gravar as imagens de radar orbital.
Com a antena, o órgão passa a
adquirir o sinal de satélite, baixando as
imagens em tempo real (a cena é captada
na medida em que o radar está varrendo o local), propiciando mais rapidez.
A antena, que terá de 11 a 15
metros de diâmetro, será instalada no
entorno de Brasília, no Distrito Federal
(Gama, Colorado, Santa Maria ou Formosa), em área militar. A maior parte
dos recursos do BNDES será revertida
para a compra do equipamento, previsto para começar a funcionar em 2018,
e de fundamental importância para realizar um monitoramento sistemático.
A necessidade de um projeto para a vigilância da Amazônia
nesses meses de clima adverso (com
muitas nuvens) com radar orbital surgiu durante as reuniões do Grupo de
Gestão Integrada para a Proteção do
Meio Ambiente (GGI-MA), que reúne diversos órgãos governamentais.
A partir daí, o projeto começou
a ser construído em parceria com o Ibama e o Inpe. Após os quatro anos iniciais
previstos para implantação, em 2019, o
Censipam assumirá o custo de telemetria (sinal de satélite) e manutenção.
Como Funciona
O radar de abertura sintética
SAR (sigla em inglês para Synthetic
Aperture Radar) funciona com pulsos
de ondas eletromagnéticas, que independem da luz e são capazes de ultrapassar barreiras físicas como as nuvens.
Por isso, é mais indicado para o período de excesso de nuvens na Amazônia.
Para criar uma imagem
do SAR, pulsos sucessivos de ondas de rádio são transmitidos para
“iluminar” a cena alvo e o eco de

cada pulso é recebido e gravado.
Nos dois primeiros anos, no
período de outubro a abril, as imagens
de cerca de 950 mil quilômetros quadrados mensalmente serão baixadas
por Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP), numa resolução de 18 a
22 metros, possibilitando a identificação dos ilícitos. Depois de analisadas
pelo Censipam, as imagens vão ser
repassadas ao Ibama, que subsidiará e
montará as ações de fiscalizações. Essas informações também serão enviadas ao Inpe para compor os dados do
desmatamento da região amazônica.
Sobre o Censipam
Criado em 2002, o Censipam,
órgão do Ministério da Defesa, é responsável pela produção de informações, dados e conhecimento atualizados
sobre a Amazônia Legal, contribuindo
para as políticas públicas de proteção e
desenvolvimento sustentável da região.
Com larga experiência e tradição em análises de imagens de
radar, trabalha desde a sua criação
com imagens de sensor de radar,
acoplado nos aviões R-99 da FAB.
Anualmente, fiscaliza o desmatamento em áreas de proteção por
meio do Programa de Monitoramento
de Áreas Especiais (ProaE), participa de ações de combate aos ilícitos e
atua com os diversos órgãos parceiros produzindo informações sobre
as atividades ilícitas na Amazônia.
Sobre o Fundo Amazônia
Instituído em 2008, por meio
do Decreto 6.527, o Fundo Amazônia capta doações para investimentos não-reembolsáveis em ações de
prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção
da conservação e do uso sustentável
das florestas no bioma Amazônia.
O Fundo pode utilizar até
20% dos seus recursos para apoiar o
desenvolvimento de sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros
e em outros países tropicais. É gerido pelo BNDES e recebe recursos do
governo da Noruega, da República
Federal da Alemanha e da Petrobras.

(MD ASCOM/ FM)
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No Haiti Ministro Jaques Wagner
elogia atuação brasileira

Jaques Wagner conhece ações sociais
das Forças Armadas no Haiti

triangular para ajudar a criar condições efetivas de recuperação social,
econômica e da infraestrutura do país",
afirmou o Ministro diante das tropas.
Entre os projetos realizados,
Wagner apontou os de reconstrução de estradas, desenvolvimento
agrícola, distribuição de merenda
escolar, combate à violência contra
mulheres, treinamento de bombeiros
e policiais, programa de imunização, educação de crianças e jovens.
O Ministro assistiu a apresentação do Comandante da Força Militar da Missão (Force Commander),
General José Luiz Jaborandy. O General informou que já existe um consenso básico que sugere a renovação
do mandato da Minustah por mais
um ano, até a eleição do novo presidente do Haiti. Em seguida, Wagner
se reuniu com o Ministro da Defesa
do Haiti, Lerner Renauld, e almoçou
com as tropas no refeitório do Brabat.
Depois, fez homenagens aos
Peacekeepers, os Capacetes Azuis,
como são chamados os que servem
no Haiti, e aqueles que morreram
no cumprimento da missão. "Vocês
são motivo de orgulho para as Forças Armadas, para o Ministério da
Defesa e para o Brasil", elogiou o
Ministro. Hoje, o país participa de
dez das 17 missões de paz da ONU.
Jaques Wagner depositou coroa de flores em memória dos militares mortos em serviço e também das
vítimas do terremoto de 2010. Em 12
de janeiro daquele ano, o terremoto
deixou 250 mil feridos, 1,5 mil desabrigados, 200 mil mortos (sendo
21 brasileiros, entre eles 18 militares da Minustah). Ao final, ele teve
um encontro com a representante da
ONU no Haiti e chefe da Minustah,
Sandra
Honnoré. (MD ASCOM/ FM)

Foto: Gilberto Alves/MD

Foto: Tereza Sobreira/MD

Ao visitar no dia 21 de julho,
pela primeira vez, as tropas brasileiras no Haiti, o Ministro da Defesa, Jaques Wagner, destacou que os 11 anos
de participação brasileira na Missão
das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah) contribuíram
para "ajudar a reconstrução nacional
do país, que vai além da estabilização
política e militar". Para ele, a participação das tropas brasileiras na Missão não se restringiu apenas ao aspecto militar e da segurança pública, mas
"deu maturidade para avaliar os riscos do presente e do futuro, para cada
vez mais valorizar a democracia e a
convivência pacífica entre os povos".
O Brasil tem o comando dos
15 países que estão no Haiti na Missão. As forças de paz contam com 850
militares brasileiros das três Forças
Armadas e é o maior contingente empregado em atividades desta natureza.
Ao todo, contando o Batalhão de Engenharia, hospital e apoio são 2.370
homens, incluindo os 850 da tropa.
O tema dos encontros da
visita do ministro foi a retirada gradual das tropas - que já vem ocorrendo desde 2012, acompanhando a
evolução da situação interna do país
e de acordo com resolução da Organização das Nações Unidas (ONU).
Jaques Wagner percorreu as áreas
de operações da Missão e os projetos setoriais de impacto social, junto
dos Comandantes da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do Exército, General Eduardo
Dias Villas Bôas; da Aeronáutica,
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato e
do Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA),
General José Carlos De Nardi.
"Desenvolvemos um amplo
programa de cooperação bilateral e

Durante a visita ao Haiti, o
Ministro da Defesa, Jaques Wagner,
percorreu a comunidade de Cité Soleil que fica nos arredores da capital
Porto Príncipe, com uma população
de 300 mil habitantes. O ministro
visitou um centro comunitário de
reabilitação, onde funcionam serviços de atendimento a crianças
e jovens, e de saúde para adultos.
Durante seu percurso, o
ministro conheceu o trabalho social da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti
(Minustah). O Brasil também está
inserido num processo de implementação de políticas públicas, que
contribui efetivamente para a obtenção de condições de segurança
satisfatórias, bem como o desenvolvimento e restabelecimento da
normalidade institucional da nação
caribenha, carente de todos os tipos de serviços e de infraestrutura.
Essas ações sociais possibilitam um ambiente favorável
para que a Minustah, em conjunto
com outros países e organismos internacionais, possa colaborar com
o Estado haitiano na tarefa da sua
reconstrução. As operações de paz
realizadas no país impõem às forças militares uma atuação diferente
para as quais são tradicionalmente
preparadas. Essas condições peculiares de emprego militar também demandam elevado grau de
preparo, adaptabilidade e flexibilidade no cumprimento da missão.
Além das ações de patru-

lhamento, os militares brasileiros
no Haiti atuam em atividades sociais e culturais para a população,
ademais de assistência humanitária.
O trabalho das Forças Armadas na
reconstrução do país, após o terremoto de 2010, é prova viva do empenho dos integrantes da Minustah.
Entre os objetivos alcançados com a operação de paz, nesses
dez anos da presença do Brasil no
país caribenho, estão a construção
de escolas, hospitais, rodovias e
iluminação pública. Também foram
feitas consultas médicas e odontológicas (1,9 mil cirurgias e mais de 40
mil atendimentos após o terremoto)
e houve distribuição de água potável
e de 3,75 mil toneladas de alimentos.
Os esforços integrados da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica ajudaram, ainda, na retirada de escombros, perfuração, pavimentação e reparação de ruas. Já
foram empregados, até hoje, cerca
de 31 mil militares (pouco mais
de 24 mil da Força Terrestre, quase 5 mil da Naval e 237 da Aérea).
Atualmente, o quadro institucional
do Haiti é acompanhado pelas Nações Unidas com cautelosa expectativa, uma vez que o calendário eleitoral do país prevê eleições locais e
para o parlamento em agosto, e presidenciais para outubro, com segundo turno, se houver, para dezembro.
O novo desafio para as tropas brasileiras será trabalhar com efetivo reduzido, de 1,3 mil para 850 militares.
(MD ASCOM/ FM)
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ESG recebe Oficiais das Nações Amigas
que cursam a ECEMAR

Embaixador Celso Amorim
participa de debate na ESG

Contra-Almirante (RM1-FN) Nilton Moreira Salgado, Diretor do
CAExt, fez uma exposição à comitiva, apresentando a estrutura da
Escola e suas principais atividades.
Em seguida, o Tenente-Coronel
Aviador Julio Cesar Simões Menescal Carneiro, Adjunto à Chefia do
CCEM, agradeceu a oportunidade
da visita e, logo após, o grupo percorreu as instalações da Fortaleza
de São João, onde o Campus ESG
- Rio de Janeiro está localizado.

Foto: ESG

Foto: ESG

A Escola Superior de Guerra (ESG) recebeu, no dia 30 de junho de 2015, uma comitiva de Oficiais das Nações Amigas (ONA) do
Curso de Comando e Estado Maior
(CCEM) da Escola de Comando e
Estado Maior da Aeronáutica (ECEMAR). O grupo foi recepcionado
pelo Assistente da Aeronáutica na
ESG, Brigadeiro Intendente Marcos Antonio Diniz Chagas, e por
integrantes do Centro de Atividades
Externas e de Extensão (CAExt).
Depois das boas vindas, o

O Centro de Estudos Estratégicos (CEE) da Escola Superior
de Guerra (ESG) realizou, na manhã de 27 de julho de 2015, o 2º
Seminário de Estudos Estratégicos
do corrente ano, intitulado “A Situação da Segurança no Atlântico
Sul e na África lusófona e suas implicações para a Defesa Nacional”.
O objetivo do Seminário é
debater temas de Segurança Internacional e Defesa, relacionados diretamente com a Política e Estratégia Nacional de Defesa Brasileira.
Após o General de Brigada R/1 José Eustáquio Nogueira
Guimarães, Diretor do CEE, apresentar boas-vindas aos presentes,
o Embaixador Celso Amorim dis-

(ESG ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre a ESG em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br

correu sobre reflexões em torno
do assunto e o Contra-Almirante
(RM1) Antonio Ruy de Almeida
Silva e a Professora Doutora Adriana Erthal Abdenur da Pontifícia
Universidade Católica complementaram com duas formulações
acadêmicas. A atividade encerrou-se com um período de debates.
Participaram do evento
integrantes do Corpo Permanente da Escola, estagiários do Curso
de Altos Estudos de Política e Estratégia, membros da Academia e
pesquisadores do Laboratório de
Segurança Internacional e Defesa Nacional e do Laboratório de
Estudos de Sociedade e Defesa
deste Estabelecimento de Ensino.
(ESG ASCOM/ FM)

Comitiva da ADESG do Paraná visita a Escola Superior de Guerra
Foto: ESG

A Escola Superior de Guerra
(ESG) recebeu, no dia 29 de junho
de 2015, representantes da Delegacia da Associação dos Diplomados
da Escola Superior de Guerra do
Estado do Paraná (ADESG/PR). O
grupo foi recepcionado pelo Subcomandante da ESG, General de
Divisão Eduardo Diniz, e por integrantes do Centro de Atividades
Externas e de Extensão (CAExt).
Na ocasião, o Delegado Figueiredo, chefe da comitiva, apresentou a ADESG/PR
e destacou os trabalhos realiza-

dos, bem como os projetos futuros da Associação. Agradeceu a
possibilidade de retornar à ESG
neste ano em que a ADESG/PR
comemora seu 45° aniversário.
Em continuidade, o Contra-Almirante (RM1-FN) Nilton
Moreira Salgado, Diretor do CAExt, fez uma breve explanação
sobre a Escola. Por fim, o General Diniz agradeceu a presença
dos convidados e o grupo conheceu as instalações da Fortaleza de
São João, onde o Campus ESG
- Rio de Janeiro está localizado.
(ESG ASCOM/ FM)
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Solenidade de encerramento do Curso
de Logística e Mobilização Nacional de 2015

Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia
e Inovação, Aldo Rebelo, dá palestra na ESG
Foto: ESG

Foto: ESG

O Curso de Logística e
Mobilização Nacional (CLMN)
da Escola Superior de Guerra
(ESG), ano letivo de 2015, realizou a solenidade de encerramento
e diplomação da Turma "FEB –
70 anos", em 1º de julho de 2015.
Neste ano, tendo em vista a
comemoração dos 70 anos da vitória
da Força Aliada na II Guerra Mundial, no início do evento foram homenageados o Capitão Osias Machado
da Silva e os Tenentes Dalvaro José
de Oliveira e Israel Rosenthal, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira (FEB), presentes na
cerimônia, com o toque de corneta.
Em prosseguimento, o orador da Turma, Tenente-Coronel
da Polícia Militar do Estado da
Bahia, Ivanildo da Silva, discursou em nome dos 25 formandos,
seguindo-se a entrega dos diplomas pelos integrantes da Mesa de
Honra e dos distintivos do CLMN
pelas madrinhas ou padrinhos.
Após fazer uso da palavra,
o Coronel de Infantaria da Aeronáutica, Sérgio Esmério Petasse
de Souza, estagiário de maior precedência do Curso, e o Subcomandante da ESG, General de Divisão
Eduardo Diniz, inauguraram a placa
que registra a passagem pela Escola
dos concludentes do CLMN/2015.
Ao dirigir-se aos formandos,
o Subcomandante falou da importância da logística e da mobilização
em tempo de guerra, destacando que,
quando exercitadas em tempo de
paz, expandem a base industrial de
defesa, melhoram a infra-estrutura
instalada, tornam a economia mais
competitiva e de certa forma, cons-

cientizam os membros da sociedade
do seu papel na defesa do território e das instituições, contribuindo
para o desenvolvimento nacional.
Prestigiaram o evento o General de Divisão R/1 Márcio Rosendo de Melo, Presidente da Associação Nacional de Veteranos da
Força Expedicionária Brasileira, o
Contra-Almirante Antonio Fernando Garcez Faria, Diretor da Escola
de Guerra Naval, representando o
Comandante da Marinha, Almirante
de Esquadra Eduardo Bacellar Leal
Ferreira, o Monsenhor Sérgio da
Costa Couto, representando o Cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani João Tempesta, o Coronel PM
Raimundo Lázaro Monteiro, representando o Comandante-Geral da
Polícia Militar do Estado da Bahia,
Lucia Maria Valle, Vice-Presidente
IRB-Brasil Resseguros, Fernando
da Silva Velloso, Chefe da Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro;
Leandro Matieli Gonçalves, Secretário Municipal da Ordem Pública
da Cidade do Rio de Janeiro, Rodrigo Fernandes Queiroz, Inspetor-Geral da Guarda Municipal da Cidade
do Rio de Janeiro, e Luis Cesário
Amaro da Silveira, representando
o Presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária.
O CLMN é um curso ministrado no Campus ESG Rio de Janeiro, com a duração de dezesseis
semanas, e tem por objetivo proporcionar conhecimentos para o exercício de funções nos níveis gerenciais
executivos da Logística e Mobilização Nacionais e de assessoramento aos órgãos responsáveis pelo
Sistema Nacional de Mobilização.
(ESG ASCOM/ FM)

Em 3 de julho de 2015, os
participantes do Curso de Estado-Maior de Defesa (CSD) da Escola
Superior de Guerra (ESG) assistiram
à palestra do Ministro de Estado da
Ciência, Tecnologia e Inovação (C
T & I), Aldo Rebelo, de tema "Políticas e Estratégias do Ministério
da Ciência Tecnologia e Inovação".
Iniciando sua exposição, o
Ministro apresentou a evolução histórica da pasta, desde a sua criação
no governo do Presidente da República José Sarney até os dias atuais,
prosseguindo com as ações de expansão da consolidação do sistema
nacional de C T & I, infraestrutura
e o fomento da pesquisa científica
e tecnológica. Concluiu a exposição
com informações sobre as estratégias adotadas pelo Ministério para
vencer as dificuldades existentes,
em particular na área de defesa.
Ao encerrar o evento, o
Capitão de Mar e Guerra Fabiano
Ferro Vilela, aluno da Escola de
Guerra Naval, agradeceu em nome
do Comandante da Escola e entregou ao palestrante o diploma que
registra sua participação na atividade acadêmica do CSD/2015.

Antes das despedidas, o Ministro registrou no "Livro de Ouro"
da Escola a seguinte mensagem:
"Aos que fazem a Escola Superior
de Guerra meu reconhecimento e
gratidão pelo esforço em apontar
caminhos para o futuro do Brasil".
Prestigiaram o evento o
Subcomandante da ESG, General de Divisão Eduardo Diniz,
os Assistentes do Comando, Comandantes das Escolas congêneres, professores e alunos da Universidade Federal Fluminense.
O Curso
O Curso de Estado-Maior
de Defesa, ministrado pelo Campus
ESG – Rio de Janeiro, tem o objetivo de proporcionar conhecimentos
para o exercício de funções de assessoramento de alto nível que envolva
assuntos de defesa, tanto no âmbito
do Ministério da Defesa como nos
demais órgãos governamentais de
interesse da Defesa Nacional, promovendo a interação entre os integrantes dos Cursos de Altos Estudos
realizados pelas Forças Armadas
e pela Escola Superior de Guerra.
(ESG ASCOM/ FM)
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Solenidade de encerramento do Curso Superior
de Inteligência Estratégica de 2015

Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia
visita o Centro Tecnológico do Exército

Foto: ESG

Foto: ESG

Os estagiários do Curso de
Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE) da Escola Superior
de Guerra (ESG) visitaram, no dia
8 de julho de 2015, o Centro Tecnológico do Exército (CTEX),
em Guaratiba, Rio de Janeiro.
Após recepcionar a comitiva, o Chefe do CTEX, General de
Brigada Hildo Vieira Prado Filho,
discorreu sobre a estrutura organizacional do Centro, expôs o trabalho desenvolvido nos diversos
laboratórios, citou as principais
pesquisas realizadas e apresentou
algumas das conquistas obtidas
recentemente, como a obtenção
de ensaios creditados pelo INMETRO. Ao término da explanação,
o General respondeu às perguntas
da turma e recebeu do Capitão de
Mar e Guerra Victor Jeronimo Bu-

arque de Paula os agradecimentos
em nome do Comandante da ESG.
Na oportunidade, os estagiários puderam percorrer as
instalações do CTEX, conhecer
o Laboratório Móvel de Defesa
Química e Biológica e os principais projetos em desenvolvimento,
além de testar alguns dos equipamentos produzidos pelo Centro.
O Curso
O CAEPE é um curso ministrado pela ESG no campus Rio
de Janeiro, com a duração de quarenta e uma semanas, e tem por objetivo proporcionar conhecimentos
para o exercício de funções de direção e assessoramento de alto nível
na administração pública, em especial na área de Defesa Nacional.
(ESG ASCOM/ FM)
Foto: ESG

O Curso Superior de Inteligência Estratégica (CSIE) da
Escola Superior de Guerra (ESG),
ano letivo de 2015, realizou a solenidade de encerramento e diplomação da Turma "Supremacia Estratégica", em 17 de julho de 2015.
Depois do canto do hino nacional brasileiro, o Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho,
acompanhado do Diretor-Geral de
Pessoal da Marinha, Almirante de
Esquadra Ilques Barbosa Junior,
representando o Comandante da
Marinha, Almirante de Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e
do diretor do CSIE e Assistente da
Marinha na ESG, Contra-Almirante
André Luiz Silva lima de Santana
Mendes, deu inicio à cerimônia.
Em continuidade, o orador
da Turma, Tenente-Coronel de Cavalaria, Rovian Alexandre Janjar,
discursou em nome dos 28 formandos, seguindo-se a entrega dos diplomas pelos integrantes da Mesa
de Honra e dos distintivos do CSIE
pelas madrinhas ou padrinhos.
Após fazer uso da palavra,
o Coronel do Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Mato
Grosso, Aderson José Barebosa, estagiário de maior precedência do Curso, e o Comandante
da ESG inauguraram a placa que
registra a passagem pela Escola
dos concludentes do CSIE/2015.
Ao dirigir-se aos formandos, o Brigadeiro Rodrigues Filho
falou da importância de diplomar
civis e militares que tiveram a oportunidade de renovar e ampliar suas

capacitações. Destacou que, há dezenove anos, a ESG, casa em que
se pensa o Brasil, dedica especial
atenção ao Curso Superior de Inteligência Estratégica, considerado
como uma etapa obrigatória ao processo de assessoramento estratégico e tomada de decisão de Estado.
Prestigiaram ao evento o
General de Exército (R1) Pedro
Luiz de Araujo Braga, o Tenente-Brigadeiro (R1) do Ar Marco Aurélio Gonçalves Mendes, o Chefe
do Centro de Capacitação Física do
Exercito, o Vice-Almirante (RM1)
Ricardo Antônio Veiga Cabral,
Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra, o Contra-Almirante (IM)
Sérgio Luiz de Andrade, Presidente da Caixa de Construção de Casas
para o Pessoal da Marinha, o Contra-Almirante Antonio Fernando
Garcez Faria, Diretor da Escola de
Guerra Naval, o General de Brigada
Elias Rodrigues Martins Filho, Comandante da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército, o Brigadeiro Engenheiro Manoel Andrade
Rebelo, e o Brigadeiro Intendente
Luiz Tirré Freire, Vice-Reitor da
Universidade da Força Aérea, além
de outras autoridades presentes.
O CSIE é um curso ministrado no Campus ESG Rio de Janeiro, com a duração de vinte semanas,
e tem por objetivo proporcionar
conhecimentos para o exercício de
funções de inteligência estratégica
na administração pública e, em especial, nos órgãos ligados ao Sistema
Brasileiro de Inteligência (SISBIN).
(ESG ASCOM/ FM)
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Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha
comemora 47 anos

Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna
recebe Prêmio Excelência em Gestão 2015

Na ocasião, o Diretor-Geral apresentou às autoridades uma palestra
sobre os progressos e desafios do
Setor do Pessoal. Entre os temas
abordados estavam o Programa de
Desenvolvimento de Submarinos
(PROSUB), o Programa Nuclear
da Marinha (PNM) e o Programa
de Gestão de Pessoal (PROPES).
O evento teve a presença do
Comandante da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar
Leal Ferreira, e dos seguintes Ex-Diretores, Almirante-de-Esquadra
Alfredo Karam, Almirante-de-Esquadra Roberto Guimarães Carvalho, Almirante-de-Esquadra Julio
Soares de Moura Neto, Almirante-de-Esquadra Álvaro Luiz Pinto, Almirante-de-Esquadra José Alberto
Accioly Fragelli, Almirante-de-Esquadra Rayder Alencar da Silveira;
Almirante-de-Esquadra Aurélio Ribeiro da Silva Filho e Almirante-de-Esquadra José Antônio de Castro
Leal. Também participaram os diretores das OM subordinadas ao Setor do Pessoal e oficiais da DGPM.

Saiba mais sobre a Marinha do Brasil
em nossos sites

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

(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Foto: CCSM

A Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha (DGPM) comemorou, em 18 de junho, o aniversário
de 47 anos, com cerimônia realizada na própria Organização Militar
(OM). Na ocasião, o Diretor-Geral
do Pessoal da Marinha, Almirante-de-Esquadra Ilques Barbosa Junior, agraciou os militares, que
mais se destacaram no 1º semestre.
Durante o discurso, o Almirante Ilques agradeceu à tripulação
e destacou o legado dos que o antecederam. “Tenho a honra e o privilégio de apresentar os cumprimentos
às tripulações, de ontem e de hoje,
pela excelência e bravura nas navegações. Como sempre, os Militares
e Servidores Civis que formam a
tripulação da DGPM estão ‘A Todo
Pano’, na busca incessante pelo
aprimoramento do cumprimento da
nossa missão. Nesse contexto, além
de agradecimento, transmito um
merecido Bravo Zulu”, afirmou ele.
A comemoração teve continuidade em 25 de junho, quando
foi oferecido um almoço aos Ex-Diretores, na Casa do Marinheiro.

No dia 24 de junho, no auditório da Escola Naval no Rio de
Janeiro, o Delegado da Capitania
dos Portos em Laguna, Capitão-de-Corveta Francisco de Assis
Dias da Silva, durante o V Simpósio de Práticas de Gestão, recebeu
do Comandante da Marinha o troféu e certificado “Excelência em
Gestão 2015”. O prêmio foi ganho
pelas boas práticas e procedimentos administrativos que trouxeram
benefícios ao bem-estar organizacional, tais como capacitação
e desenvolvimento, melhoria ao
atendimento dos clientes (interno e
externo), liderança e desempenho
global, formulação e implementação de estratégias, responsabilidade socioambiental, ética e controle
social, gestão do conhecimento e
informações comparativas, e nos
processos orçamentários, financeiros, finalísticos e de apoio.

O Simpósio faz parte das
atividades que concorrem para solidificar o Programa Netuno de excelência gerencial da Marinha e possui como propósito contribuir para o
aprimoramento da gestão. Objetiva
inspirar e capacitar militares e servidores civis, incentivando a ampla
participação e as trocas de experiências, por intermédio da interatividade propiciada pela apresentação de
boas práticas das organizações que
vêm se destacando na condução de
suas atividades. De igual modo, busca fomentar a reflexão crítica acerca das atividades de administração
geral por intermédio de explanações
e do compartilhamento de conhecimentos por conferencistas de notório saber e atuação em áreas relacionadas ao exercício da liderança,
motivação, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade e gestão.
(CCSM/ FM)

Assine a Folha Militar digital
Para se tornar um assinante, é só nos contactar por e-mail (contato@folhamilitar.com.br) ou telefone (0xx21)
3126-5000 e fornecer dados como: nome, endereço
completo, telefone de contato e CPF ou CNPJ. O custo da assinatura digital anual é de apenas R$ 50,00.
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Comandante da Marinha visita o Comando
do 5º Distrito Naval em em Rio Grande (RS)

Comandante da Marinha se reune
com Almirantado no Colégio Naval

O Colégio Naval (CN) sediou, em 16 de julho, pela primeira
vez, uma Reunião do Almirantado
Administrativa, onde foram tratados
assuntos afetos aos setores do Material e do Pessoal da Marinha. Na
ocasião, os Chefes Navais visitaram
as instalações do CN e estabeleceram contato direto com os Alunos.
O Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Comandante da Marinha, e o Almirante-de-Esquadra Elis Treidler Öberg,
Comandante de Operações Navais,
realizaram a travessia do Rio de
Janeiro (RJ) para Angra dos Reis a
bordo do Navio-Patrulha Oceânico
“Amazonas”, acompanhados pelo
Comandante do 1° Distrito Naval,

Vice-Almirante Paulo Cezar de
Quadros Küster; e pelo Chefe do
Gabinete do Comandante da Marinha, Vice-Almirante Celso Luiz
de Nazareth e de 12 Alunos do CN.
Durante o evento, o Grupamento Escolar desfilou em continência ao Comandante da Marinha que,
acompanhado dos membros do Almirantado, no palanque do Campo
de Esportes, pode testemunhar a vibração e o entusiasmo daqueles que
compõem a “Esperança da Armada”.
A cerimônia considerada
histórica por seu ineditismo na
escolha do local, evidenciou a importância do CN como instituição
de ensino da Marinha do Brasil.
(DGPM/ FM)
Foto: DGPM

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

o Comandante da Marinha atendeu
a imprensa local e, em seguida, dirigiu algumas palavras para os oficiais do Com5ºDN e da Capitania
dos Portos do Rio Grande do Sul.
Na ocasião proferiu palavras de
incentivo e relembrou orientações
diante das restrições orçamentárias,
ressaltando a necessidade de otimizar o emprego de recursos e pessoal no cumprimento das missões.
Durante a tarde, o Almirante
Leal Ferreira realizou sobrevoo no
Município do Rio Grande. Também
visitou as Organizações Militares
da cidade, entre elas, a Corveta “Imperial Marinheiro”, quando acompanhou os preparativos do navio,
que dará baixa do Serviço Ativo
da Armada em agosto, para se tornar Navio-Museu em Rio Grande.

Foto: DGPM

Foto: CCSM

O Comando do 5º Distrito
Naval (Com5ºDN) recebeu, no dia
3 de julho, a visita do Comandante
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
Na ocasião, ele percorreu as Organizações Militares situadas em Rio
Grande (RS). No dia 2 de julho,
esteve em Porto Alegre (RS), onde
participou de uma reunião com o
governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e visitou
a Capitania Fluvial de Porto Alegre.
Na chegada a Rio Grande,
o Almirante Leal Ferreira foi recebido pelo Comandante do 5º DN,
Vice-Almirante Leonardo Puntel,
ao lado de quem prestou honras ao
Almirante Tamandaré, seguidas da
aposição de uma coroa de flores
ao túmulo do Patrono da Marinha
do Brasil. Após a aposição floral,

(CCSM/ FM)

Comandante da Marinha recebe do aluno Souza Ribeiro uma placa comemorativa ao evento
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Comandante da Marinha empossa novo Diretor da Procuradoria Especial da Marinha
Foto: CCSM

Em
cerimônia
realizada
dia 15 de julho, o Comandante da
Marinha,
Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira,
empossou o novo Diretor da Procuradoria Especial da Marinha (PEM).
O Vice-Almirante (Refº) Rui da Fonseca Elia transmitiu a Direção da
PEM ao Vice-Almirante (RM1) Domingos Savio Almeida Nogueira.
À Procuradoria Especial da
Marinha, órgão de assistência direta
ao Comandante da Marinha, compete
"zelar, perante o Tribunal Marítimo,
pela fiel observância da Constituição
da República Federativa do Brasil,
das Leis e dos Atos emanados dos
Poderes públicos, referentes às Atividades Marítimas, fluviais e lacustres".
Neste momento muito especial
de minha carreira naval, com justificável satisfação e alegria, dirijo as minhas primeiras palavras, como Diretor
da Procuradoria Especial da Marinha
(PEM), ao Exmo. Sr. Comandante da
Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, em agradecimento por ter-me indicado para tão
nobre missão, pela confiança em mim
depositada e por me permitir, assim,
continuar servindo à Marinha e ao País.
Tenho a plena consciência da
importância desta Procuradoria Especial, mormente, diante da conjuntura
atual, na qual a crescente atividade
aquaviária, complexa e dinâmica, fomentadora da economia mundial e regional, é desenvolvida desde as nossas
vias navegáveis interiores, passando
pela imensa área marítima, compreendida pelo nosso extenso litoral, até
aos longínquos limites onde possam
os navios e embarcações de bandeira brasileira se fazerem presentes.
Ganhei, ainda, a percepção da essencialidade que têm as atividades desen-

volvidas pela PEM, órgão diretamente
subordinado ao Comandante da Marinha, por “zelar, perante o Tribunal
Marítimo, pela fiel observância da
Constituição Federal, das leis e atos
emanados dos poderes públicos, referentes às atividades marítimas, fluviais e lacustres”, sempre norteada
por um profundo espírito de serviço
à Comunidade Marítima, bem como
ao Poder Judiciário, o qual auxilia,
em razão da especialidade e tecnicidade dos assuntos que envolvem
os acidentes e fatos da navegação.
Alias, aí está, nessas breves
palavras, toda a relevância da missão
desta Procuradoria Especial, cabendo
ressaltar, dentro do contexto de suas
atribuições legais, a imprescindível
contribuição que presta ao provimento
da Segurança do Tráfego Aquaviário,
uma das relevantes competências do
Comandante da Marinha, na qualidade
de Autoridade Marítima Brasileira, conforme expresso na Lei Complementar
que dispõe sobre a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas.
Neste cargo que ora assumo,
quero usar minhas experiências obtidas
como encarregado ou ajudante da Seção de Operações de três Distritos NaFoto: CCSM

vais, onde servi, em diferentes épocas
e regiões do País, no 1°, 4°, e 8° Distritos Navais; e como Comandante de
dois Distritos Navais: o 6° e 9° Distritos Navais, funções e cargos esses que
me deram elementos reais de vivência
com acidentes e fatos da navegação.
Ao egrégio Tribunal Marítimo, na pessoa de seu Presidente, o Vice-Almirante
Marcos Nunes de Miranda, e eminentes
Juízes, que presta inestimáveis serviços à promoção da justiça, nas elucidações concernentes aos acidentes e fatos
da navegação, assim como na guarda
da legislação marítima, reafirmo nossa decidida e permanente cooperação.
Aos meus subordinados, civis e militares, e aos Procuradores Especiais
que atuam junto ao Tribunal Marítimo,
sob coordenação desta Procuradoria,
expresso a minha convicção de que
continuaremos a buscar, juntos, a desejada proficiência do nosso trabalho cotidiano, tendo como farol balizador a
supremacia do interesse público, conforme nos ditam os princípios constitucionais regentes da Administração
Pública. Acredito que o nosso bom
êxito será sempre fruto do trabalho de
equipe; do comprometimento com o
serviço; e do esforço de cada Procurador e Servidor, para alcançar os objetivos almejados. Desta forma, exorto-os
a continuar “fazendo tudo muito bem
feito”, pois somente assim haveremos

de bem promover os processos administrativos a cargo desta Procuradoria.
Inicio agora alguns agradecimentos, necessários de serem feitos
porque sozinho jamais teria alcançado esta honrosa posição.
Aos meus antigos Chefes
Navais, alguns aqui presentes, pelos
exemplos de sabedoria, honradez e dedicação incondicional à Marinha, que
contribuíram para a minha formação e
moldaram a minha vocação marinheira.
Aos Excelentíssimos Senhores Almirantes, autoridades civis e militares,
colegas de turma, oficiais, familiares
e amigos, alguns vindos de outros Estados, especialmente, do Amazonas e
de São Paulo, agradeço pelo prestígio que me conferem com suas presenças e pelo brilho que emprestam
a esta cerimônia. A todos, a minha
eterna gratidão por suas expressões
de apoio e amizade e por interromperem seus afazeres para estarem aqui.
Aos senhores e senhoras Desembargadores, Juízes, Advogados,
Procuradores e membros da comunidade marítima, na certeza de poder
contar com a indispensável colaboração de cada um dos senhores e senhoras. De forma idêntica, me coloco
à inteira disponibilidade ao cordial
relacionamento, em prol de entendimentos benéficos às causas comuns.
Agradeço à minha família, que
é, e sempre será, o meu melhor porto
seguro. Obrigado à minha esposa Vera
e aos meus filhos Leonardo, Lisandro, e Laise, que me dão a honra de
suas presenças. O apoio incondicional,
incentivos e compreensão de vocês
foram essenciais para eu ter conseguido tudo o que conquistei até aqui.
Por todos vocês nutro grande orgulho
e é para os quais dedico minha vida.
Sigo as águas do Guia! E nesta Comissão,
o Guia é o Vice-Almirante Rui da Fonseca Elia, que hoje me passa a Direção
da Procuradoria Especial da Marinha.

(Domingos Savio/ FM)
Foto: CCSM
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Comandante da Marinha empossa
novo diretor da EMGEPRON

15

Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha
comemora 64 anos de existência
Foto:Silva Santos

Foto: CCSM

Homenagem aos familiares do CMG (IM) Murillo. Da esquerda para a direita: CMG Humberto Teixeira,
Sr. Murillo Sergio, Sr. Carlos Alberto, Sra Zilene, CMG (T) Santos e Contra-Almirante Aguiar Freire

Em cerimônias realizadas
no dia 15 de julho, o Comandante
da Marinha, Almirante-de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira,
empossou o novo diretor da Empresa Gerencial de Projetos Navais

(EMGEPRON),Vice-Almirante
Francisco Antônio de Magalhães
Laranjeira. O Almirante Laranjeira
comandou o 6º Distrito Naval em
Ladário e a 1ª Divisão da Esquadra.
(CCSM/ FM)

A Empresa Gerencial de Projetos Navais
Criada em junho de 1982,
a Emgepron é vinculada ao Ministério da Defesa, por intermédio do
Comando da Marinha do Brasil. A
empresa atua na gerência de projetos
e na comercialização de produtos e
serviços disponibilizados pelo setor
naval da indústria de defesa nacional.
Nesta área estão incluídos
reparos navais, embarcações militares, sistemas de combate embarcados, munição de artilharia, serviços
oceanográficos e apoio logístico.
A Emgepron já realizou diversas atividades na área militar,
como por exemplo, a modernização de navios. Participou também da integração dos sistemas
de combate da Corveta Barroso
(V34), construída pelo Arsenal de
Marinha do Rio de Janeiro e, desde 1993, gerencia a modernização
de seis fragatas da classe "Niterói".
Selecionada, em 2001, para
prestar apoio técnico ao governo da
Namíbia no delineamento de sua
plataforma continental, a empresa
possibilitou àquela nação reivindi-

car junto à Organização das Nações
Unidas (ONU) direitos de soberania
em relação à exportação e ao aproveitamento dos recursos naturais
além do limite das 200 milhas náuticas da Zona Econômica Exclusiva.
Outro projeto gerenciado
pela Emgepron, desde 1996, é a
produção de munição de artilharia realizada na fábrica Almirante
Jurandyr da Costa Müller de Campos, pertencente à Marinha. As
munições da empresa são exportadas principalmente para países
da América do Sul, África e Ásia.
Atuando, também, no escopo da tecnologia nuclear, a Emgepron presta apoio ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo
por meio do emprego de recursos
humanos especializados. O objetivo
é desenvolver dois grandes projetos
da Força Naval, como o do Ciclo do
Combustível e o do Laboratório de
Geração Núcleo-Elétrica, que propõe a construção de uma planta nuclear para geração de energia elétrica.
(MD ASCOM/ FM)

"Com muito orgulho, todos comemoraram os 64 anos de
existência do Serviço de Seleção
do Pessoal da Marinha, na certeza de haver contribuído para a
Marinha do Brasil, como parcela
efetiva no que tange ao cumprimento de sua missão institucional.
A história do SSPM nos
remonta a diversos momentos importantes, fazendo-se mister recordar as contribuições do saudoso
Comandante Murillo Salim Felix,
ex-Diretor do SSPM. Este distinto
Oficial foi designado para servir no
SSPM em 1963, enquanto Capitão-Tenente do Corpo de Intendentes
da Marinha, e, no ano seguinte,
após realizar no Centro de Estudos
do Pessoal do Exército, o antigo
“Curso de Classificação de Pessoal”, posteriormente denominado
“Curso de Psicotécnica Militar”.
O Comandante Murillo trouxe grandes contribuições para esta
Organização Militar, sendo o primeiro a empregar a metodologia do
“Coeficiente J de Primoff” nos estudos de Análise de Trabalho, dando
continuidade aos caminhos da metodologia cientifica, fundamental
para o desenvolvimento do SSPM.
Conforme citou nosso grandioso
ex-Diretor Comandante Humberto
Teixeira ao fazer uma retrospectiva
dos 50 anos de história da Psicologia, “Graças às primeiras conclusões das pesquisas do “Coeficiente
J”, foi possível estabelecer um tratamento criterioso no processo de se-

leção de Marinheiros dos Serviços
Geral de Convés (SGC) e de Máquinas (SGM), até então grupados
apenas nessas duas grandes famílias
de especialidades, que se verificou
em diversos casos, não terem significativas afinidades entre si. Foi por
esse caminho que as especialidades
de praças foram reagrupadas nos
então chamados “Grupos de Especialidades Afins”, não importando
mais se do convés ou da máquina,
mas sim, conforme as correlações
existentes entre os atributos identificados para o bom desempenho
das mesmas”. A construção da Bateria de Classificação de Praças da
Marinha (BCPM) foi mais uma das
grandes realizações que tiveram
origem a partir do estudo, sendo
um capítulo marcante no desenvolvimento científico do SSPM.
Todo esse novo processo
precisava ser avaliado, para validar a
sua eficácia através do desempenho
profissional dos especialistas. Essa
necessidade exigiu que o SSPM se
empenhasse na construção, pela primeira vez, das Escalas de Avaliação
de Desempenho (EAD), um marco
técnico-científico na avaliação do
Pessoal Subalterno da Armada e,
nas objetivas possibilidades para
que o Sistema de Ensino Naval
pudesse ser realimentado de informações úteis para o realinhamento
dos procedimentos e currículos dos
seus diferentes cursos de formação,
especialização e aperfeiçoamento."
( CMG (T) Cesar da Silva Santos/Diretor/FM)
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Foto: CCSM

A Diretoria de Hidrografia
e Navegação (DHN) comemorou,
no dia 30 de junho, o Dia Mundial
da Hidrografia e celebrou, também, o 94º aniversário da criação
da Organização Hidrográfica Internacional (OHI). A data instituída
através de Resolução da ONU é o
dia 21 de junho e objetiva divulgar
a relevância dos serviços hidrográficos dos seus estados-membros,
em prol da segurança da navegação
e da proteção do meio ambiente.
Presidida pelo diretor da
DHN, Vice-Almirante Antonio Reginaldo Pontes Lima Junior, a solenidade contou com os ex-Diretores,
Almirante-de-Esquadra (Refº) José
Alberto Accioly Fragelli, Almirante-de-Esquadra (Refº) Marcos Augusto Leal de Azevedo, Almirante-de-Esquadra (RM1) Luiz Fernando

Palmer Fonseca, Vice-Almirante
(Ref°) Lucio Franco de Sá Fernandes, Vice-Almirante (RM1) Paulo
Cesar Dias de Lima e Vice-Almirante (RM1) Edison Lawrence
Mariath Dantas, além de militares,
de Servidores Civis e de empresas
ligadas às atividades hidrográficas.
No evento, foram proferidas palestras pelo Diretor do
Centro de Hidrografia da Marinha
(CHM), Capitão-de-Mar-e-Guerra
Rodrigo de Souza Obino, e pelo
Diretor do Centro de Sinalização
Náutica Almirante Moraes Rego
(CAMR), Capitão-de-Mar-e-Guerra Alexandre Coelho Gomes. Em
seguida, os presentes participaram
da cerimônia militar em que foi
lida a Ordem do Dia do Diretor-Geral de Navegação, Almirante-de-Esquadra Elis Treidler Öberg.
(CCSM/ FM)

O Comando do 9º Distrito
Naval (Com 9º DN) promoveu, no
dia 10 de julho, em Manaus (AM), a
cerimônia de assinatura de um Termo de Execução Descentralizada
(TED) com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(DNIT), visando à sinalização náutica do Rio Madeira, no Amazonas.
O TED tem por objeto a
execução de levantamentos hidrográficos, atualização de documentos cartográficos e planejamento e implantação de sinalização
náutica na Hidrovia do Rio Madeira, no trecho entre Porto Velho, em Rondônia, e sua foz no
Rio Amazonas, no Amazonas.
Segundo o Comandante do
9º Distrito Naval, Vice-Almirante
Wagner Lopes de Moraes Zamith,
o processo de sinalização iniciará
ainda em 2015 e terá a duração de

cinco anos. “Acabamos de assinar
um termo, que permitirá a sinalização da Hidrovia do Madeira, que
é tão importante para o desenvolvimento da região, uma vez que
permite o escoamento de grãos que
são produzidos no Centro-Oeste
e exportados a partir de portos
aqui, no norte do País”, destacou.
O Diretor do DNIT, Valter Casemiro Silveira, explicou
que a parceria com o Com 9º DN
segue os mesmos moldes de termos já firmados em outros estados. “Costumamos fazer essa cooperação em outros rios no Brasil.
A Marinha já fez projetos com o
DNIT no Tocantins, no Tapajós e
faz hoje toda a sinalização do Rio
Paraguai. É um trabalho que a Marinha já tem condições de fazer e
com bastante eficiência”, afirmou.
(CCSM/ FM)

Comando do 7º Distrito Naval comemora ingresso da mulher na Marinha
Foto: CCSM

O Comando do 7º Distrito Naval (Com 7º DN) realizou,
no dia 7 de julho, uma cerimônia
militar em homenagem ao 35º aniversário do ingresso da mulher
nas fileiras da Marinha do Brasil.
Presidido pelo Comandante
do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Paulo Mauricio Farias Alves, o
evento contou com a participação
de militares do sexo feminino das
diversas organizações militares da

Marinha sediadas em Brasília (DF).
Na ocasião, foi lida a Ordem
do Dia do Diretor-Geral do Pessoal
da Marinha e mencionada a Oficial
mais antiga presente, a Capitão-de-Fragata (T) Patrícia Torres, Encarregada do Núcleo de Serviço de
Assistência Integrada ao Pessoal da
Marinha do Com 7º DN. Após a cerimônia, houve uma apresentação
musical para as militares presentes.
(CCSM/ FM)

Foto: CCSM

Marinha do Brasil assina Termo com o DNIT
para a Sinalização Náutica do Rio Madeira

Diretoria de Hidrografia e Navegação celebra
o Dia Mundial da Hidrografia
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Alto-Comando do Exército realiza
reunião de número 300

Presidente em Exercício Michel Temer
visita o SISFRON

dos Órgãos de Assistência Direta e
Imediata do Comandante são convocados a participar das RACE.
No início dessa reunião,
uma solenidade, com as presenças
de antigos e de atuais integrantes do Alto-Comando, marcou a
RACE 300. Foram inauguradas
quatro placas comemorativas, que
marcam as 1ª, 100ª, 200ª e 300ª
edições desse grande evento decisório. Em seguida, o Comandante
do Exército, General de Exército
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas,
acompanhado dos integrantes do
Alto-Comando de hoje, entregou
um diploma e um medalhão comemorativos da Tricentésima RACE
aos antigos membros do ACE.
As atividades comemorativas da semana foram encerradas com
uma palestra, oportunidade para os
antigos integrantes do ACE saberem
mais detalhes do processo de transformação conduzido pelo Exército.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Entre 29 de junho e 3 de
julho, o Alto-Comando do Exército (ACE) realizou a sua reunião de
número 300. As Reuniões do Alto-Comando do Exército (RACE)
acontecem normalmente em seis
oportunidades por ano no Gabinete do Comandante do Exército,
em Brasília. Em três desses encontros, as promoções a oficiais-generais configuram-se assunto primordial e, nas outras três,
a temática é o planejamento estratégico do Exército Brasileiro.
O ACE, constituído pelos
generais de exército, é um conselho
permanente de assessoramento ao
Comandante do Exército e destina-se a analisar e equacionar a Política Militar Terrestre, as estratégias
para a sua execução, além de tratar
de temas específicos que demandem decisão do Comandante da
Força. Oficiais-generais designados para o Ministério da Defesa e

No dia 9 de julho, a 4ª
Brigada de Cavalaria Mecanizada (4ª Bda C Mec) recebeu a visita do Presidente em Exercício,
Michel Temer, acompanhado do
Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da
Costa Villas Bôas, e de comitiva.
O Presidente em Exercício
visitou o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON),
que está sendo implantado em Dourados, Mato Grosso do Sul,desde
outubro de 2014, e visa monitorar toda a área de fronteira do País.
Na oportunidade, o General de Brigada Rui Yutaka Matsuda, Comandante da 4ª Bda C Mec,
ministrou uma palestra e demonstrou as capacidades do Sistema de

(CCOMSEX/ FM)

Monitoramento de Fronteiras, em
andamento na Brigada Guaicurus.
Em seguida, o Senhor Michel Temer pôde acompanhar uma
exposição de material e equipamentos que compõem o SISFRON e
percorreu estandes de entidades parceiras no desenvolvimento de projetos de Segurança e Capacitação.
Parte da comitiva realizou
deslocamento aéreo para a região
do Posto Capey, onde verificou os
meios do SISFRON no terreno.
A atividade contou com as
presenças de autoridades das esferas
federal, estadual e municipal, como
o Governador do Mato Grosso do
Sul, Deputados Federal e Estadual,
e o Prefeito Municipal de Dourados.
(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX
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Cerimônia de apresentação das atividades
do Grupo de Trabalho Produtos Controlados
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General de Divisão Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva
é o novo Chefe de Gabinete do Comandante do Exército

O grupo é composto por 20
oficiais superiores, chefiados pelo
Subcomandante Logístico, General de Divisão Carlos César Araújo
Lima, e apresentará, no prazo de 45
dias úteis, propostas que abrangerão as áreas de Pessoal, Estruturas,
Normas e Processos, Tecnologia da
Informação, Inteligência, Comunicação Social e Recursos Humanos.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

No dia 13 de julho, o Comandante do Exército, General de
Exército Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas, realizou, em seu gabinete, a cerimônia de apresentação
e abertura das atividades do Grupo
de Trabalho Produtos Controlados,
que tem a tarefa de estudar e propor ações para a melhoria da gestão
dos processos que se referem a esse
sistema, no âmbito do Exército.

O Comandante do Exército, General de Exército Eduardo
Dias da Costa Villas Bôas, presidiu a passagem da Chefia do Gabinete do Comandante do Exército
em tradicional cerimônia no Salão
de Honra da organização militar
no dia 14 de julho. O Chefe Substituído, General de Divisão Mauro
Cesar Lourena Cid, no cargo desde
2011, foi promovido a General de
Exército e será o novo Comandante Militar do Sudeste, em São Paulo
(SP). O novo Chefe de Gabinete é
o General de Divisão Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que comandava a Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende (RJ).
Em suas palavras, o Gen
Villas Bôas agradeceu o assessoramento leal do Gen Cid e apresentou seu novo Chefe de Gabinete, o
Gen Tomás.
“São Paulo merece o Gen
Cid e sua esposa e, o Gen Cid merece São Paulo. Como Chefe de Gabinete, ele fez as ligações e coordenações com o Ministério da Defesa,
com o Alto-Comando do Exército,
com as Forças Singulares, com órgãos governamentais das três esferas e com entidades e autoridades
civis, de maneira com que a nossa
Instituição alcançasse seus objetivos
conjunturais”, ressaltou o Comandante do Exército em seu discurso.
“O Gen Tómaz é um profissional de alto gabarito e logo os
senhores irão perceber sua inteligência, seu preparo profissional e
sua maneira reta de construir um
bom ambiente de trabalho”, afirmou o Gen Villas Bôas.
Ao despedir-se, o Gen Cid
agradeceu a sua equipe e enumerou

características dos militares com
os quais trabalhou: a prontidão, a
dedicação, a lealdade e a arraigada
noção de cumprimento do dever na
assistência direta e imediata ao Comandante do Exército. Destacou e
agradeceu, ainda, a participação de
diversas instituições durante a sua
chefia. Para ele, o Gabinete é parte
de um sistema vivo que, para funcionar da melhor maneira possível, necessita de apoio. E enfatizou alguns
dos órgãos e autoridades que proveram esse apoio de modo particular:
Estado-Maior do Exército, Comandos Militares de Área, Centro de
Inteligência do Exército, Centro de
Comunicação Social do Exército,
Secretaria Geral do Exército, autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e POUPEX.
Nascido em 29 de setembro de 1960, em São Paulo (SP), o
Gen Tomás é filho de Clibas Ribeiro Paiva e de Maria da Conceição
Miné Ribeiro Paiva. Incorporou-se às fileiras do Exército em 3 de
março de 1975 e foi declarado aspirante a oficial da Arma de Infantaria em 12 de dezembro de 1981.
Possui os cursos da carreira de oficial-general do Exército e
outros específicos, como Básico Paraquedista, Mestre de Salto, Estágio
Básico e Avançado de Salto Livre,
Precursor Paraquedista e de Estado-Maior no Exército do Equador.
Durante sua vida militar passou por importantes cargos e funções. Ao ser designado para o cargo
de Chefe do Gabinete do Comando
do Exército, ocupava o cargo de Comandante da Academia Militar das
Agulhas Negras, em Resende (RJ).
(CCOMSEX/ FM)
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General Villas Bôas participa de solenidade alusiva
ao aniversário do Exército do Paraguai

Comandante do Exército Brasileiro visita
Cooperação Militar Brasileira no Paraguai

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

No dia 24 de julho, durante
visita oficial ao Paraguai, o Comandante do Exército Brasileiro, General de Exército Eduardo Dias da
Costa Villas Bôas, participou de solenidade alusiva ao aniversário do
Exército Paraguaio. O Presidente da
República e Comandante em Chefe
das Forças Armadas, Senhor Horacio Manuel Cartes Jara, esteve à

frente da cerimônia que contou com
a presença de diversas autoridades,
dentre as quais se destacam o Comandante das Forças Armadas do
Paraguai, General de Exército Luiz
Gonzaga Garcete Espínola, os Comandantes dos Exércitos da Bolívia
e do Uruguai, e o Adido de Defesa
e do Exército e Chefe da Cooperação Militar Brasileira no Paraguai.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

No dia 23 de julho, o Comandante do Exército Brasileiro,
General Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas, visitou a Cooperação Militar Brasileira no Paraguai
(CMBP). Durante a visita, foi inaugurada uma placa comemorativa e
assinado o Livro de Honra de visitantes ilustres da Cooperação. Na
sequência, o Adido de Defesa e do
Exército e Chefe da CMBP, Coro-

nel Carlos Augusto Fecury Sydrião
Ferreira, realizou uma apresentação
institucional sobre as atividades
desenvolvidas pela Cooperação e
pelos instrutores e monitores brasileiros das diversas escolas junto ao Exército e Forças Armadas
do Paraguai. Participou da visita,
como oficial de ligação do Exército Paraguaio para o evento, o General Julio César Garay Flores.

(CCOMSEX/ FM)

:
Saiba mais sobre o Exército
em nossos sites:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Termina ocupação das Forças Armadas no Complexo da Maré
Foto: MD ASCOM

Nardi, os militares desempenharam
a missão com bravura, sempre respeitando os direitos da população
local e criando condições para a
retomada da área pelas organizações de segurança pública do Rio
de Janeiro. "Apesar das dificuldades e óbices próprios da Operação
São Francisco, no Complexo da
Maré, o esforço das Forças Armadas contribuiu para melhorar a segurança pública no Rio de Janeiro."
Durante a Operação, foram
mobilizados, em um só momento, até 3,3 mil militares. A Força
de Pacificação fez uso intensivo
de viaturas blindadas para o patrulhamento da área. A Aeronáutica
realizou o transporte de pessoal,
equipamentos e material de diversas regiões do país para atender às
necessidades operacionais da tropa.
A Força Aérea Brasileira
(FAB) também colocou em atividade o seu Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SARP),
que empregou um vant. Em certas ocasiões, foram utilizadas até
300 viaturas em apoio a missões.
Para os militares, a ocupação da Maré é considerada um conflito moderno. Uma guerra irregular,
sem fronteiras, com inimigo difuso.
Legado
Outro grande avanço que
contribuiu para a redução da vio-

5 de abril de 2014, em apoio às forças de segurança pública estaduais.
Na época, a diretriz ministerial nº 9 orientou o emprego das tropas em missão de Garantia da Lei e da Ordem (GLO),
conforme pedido feito pelo, então, governador Sergio Cabral.
O processo de retirada dos
homens da Marinha e do Exército
teve início no dia 1º de abril deste
ano, com término em 30 de junho.
Por determinação da Presidência da República e atendendo à solicitação do governo
do Estado do Rio de Janeiro, a
Operação São Francisco foi prorrogada por mais quatro vezes.
A área na qual as forças militares foram empregadas, no Complexo da Maré, ficou restrita especificamente nas comunidades: Praia
de Ramos, Parque Roquete Pinto,
Parque União, Parque Rubens Vaz,
Nova Holanda, Parque Maré, Conjunto Nova Maré, Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Bento Ribeiro Dantas, Vila dos Pinheiros,
Conjunto Pinheiros, Conjunto Novo
Operação São Francisco
Pinheiro – Salsa & Merengue, Vila
As Forças Armadas foram do João e Conjunto Esperança.
autorizadas a entrar no Complexo
(MD ASCOM/ FM)
da Maré, no Rio de Janeiro, no dia
Foto: MD ASCOM

Desde o dia 30 de junho,
2,5 mil militares das Forças Armadas (500 homens do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha e 2 mil
do Exército Brasileiro) passaram
o comando da Força de Pacificação (Operação São Francisco) do
Complexo da Maré para a Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, dando prosseguimento ao processo de resgatar a paz na região.
Após 14 meses de ocupação, as Forças Armadas, em atuação conjunta com o poder público,
deixam um legado para desarticular facções criminosas e alavancar as condições de cidadania para
uma população composta por 140
mil pessoas que habitam na Maré.
Segundo dados da Chefia
de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (ECMFA) do Ministério da Defesa, até 24 de maio, as tropas federais
realizaram a prisão de 553 adultos e
a detenção de 254 menores de idade. Além disso, foram feitas 550
apreensões de drogas e 58 de armas
e mais 3.884 munições recolhidas.
Houve, ainda, a apreensão de 60 veículos, 89 motos e
outros 436 materiais diversos.
Foram abertos 106 autos de prisões em flagrantes e realizadas
121 detenções por crime militar.
De acordo com o chefe do
EMCFA, General José Carlos De

lência no Complexo foi o auxílio do
Disque-Pacificação. Com o serviço
telefônico, as tropas contaram com o
apoio da comunidade, que repassou
cerca de 3 mil informações que contribuíram para prisões de criminosos.
Também em parceria com
órgãos governamentais, entre eles,
a Justiça Itinerante, foram realizadas ações cívico-sociais como
casamentos, registros, emissão
de documentos, além da regularização do recolhimento de lixo,
a retirada de centenas de carcaças de veículos de locais públicos e desobstrução de ruas.
Essas ações estão permitindo a circulação dentro da Maré, a
construção de escolas e projetos de
melhorias no esgotamento sanitário.
A Força de Pacificação realizou 12
ações sociais, totalizando aproximadamente 13 mil atendimentos.
Desde o início da Operação
São Francisco, em abril de 2014,
a taxa anual de homicídios na região da Maré caiu de 21,29 para
5,33 mortes por 100 mil habitantes.
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Solenidade de troca da Bandeira Nacional
homenageia Santos Dumont

Entrega de medalha marca aniversário
de Santos Dumont na capital federal

tante que as pessoas venham ver
esse evento cívico", disse o servidor público Breno Lima, que interrompeu o passeio de bicicleta para
acompanhar a troca da Bandeira.
Já Alessandra Santana, acompanhada de três crianças, lembrou
que ela cantava o Hino Nacional
na escola. "O contexto todo é muito bonito. É muito importante a
gente trazer os filhos", afirmou.
Um desfile militar com tropas da Base Aérea de Brasília e do
Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de Brasília teve como
destaque as motocicletas e os cães
farejadores. A banda de música da
Base Aérea de Brasília executou
o Hino Nacional, o Hino à Bandeira e as canções militares Fibra
de Herói e Canção do Expedicionário, além de músicas populares.
Com uma área total de 280
m² e peso de aproximadamente 90
kg, a Bandeira Nacional da Praça
dos Três Poderes é arriada somente
em solenidades como a realizada no
dia 05 de julho, quando o pavilhão
substituído desce após a nova bandeira chegar ao topo do mastro de
110 metros de altura. Todos os meses, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros se revezam na condução da
cerimônia, que ocorre desde 1973.
(CECOMSAER/ FM)

Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

Alberto Santos Dumont foi
homenageado no dia 05 de julho
durante a solenidade de troca da
Bandeira Nacional na Praça dos
Três Poderes, em Brasília. No dia
20 de julho, o inventor do avião
completaria 142 anos.
Durante a cerimônia, foi
lembrado que Santos Dumont não
apenas criou o avião, mas sim a
própria aviação, chegando a não receber direitos de patente do seu invento para que fosse construído em
grande número. O inventor, Patrono
da Aeronáutica, tem seu nome inscrito no Livro dos Heróis da Pátria,
que se encontra no Panteão da Pátria,
também na Praça dos Três Poderes.
Com a presença do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, a solenidade contou ainda com
a presença de autoridades civis, de
militares das Forças Armadas, de
policiais, de bombeiros e de representantes de forças armadas estrangeiras. "Achei lindo. Os hinos que
cantaram... Foi muito bom!", disse
a Aspirante Francinete de Melo, do
Exército Brasileiro, que pela primeira vez via a troca da Bandeira.
Também foi grande a presença de civis, muitos turistas e
moradores de Brasília. "Gosto muito dessa cerimônia. Acho impor-

O aniversário de 142 anos
de nascimento de Alberto Santos-Dumont, patrono da Aeronáutica, foi
celebrado no dia 20 de julho em Brasília (DF) com a entrega da comenda
que leva seu nome a 178 civis e militares. A homenagem também é realizada em outras 22 cidades em todo
o Brasil e em 21 países. Ao todo, 613
pessoas recebem a medalha neste ano.
Na capital federal, a cerimônia presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar
Nivaldo Luiz Rossato, contou com as
presenças dos Comandantes da Marinha, Exército, Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, entre outras
autoridades militares. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
também participou da cerimônia.
"Santos Dumont, patrono da
aviação no Brasil, deve ser sempre
reverenciado. É uma satisfação termos um brasileiro que fez o primeiro voo mais pesado do que o ar. Não
tenho dúvida que ele, além de ser um
exemplo em tudo o que fez no passado, é reverenciado não só pela sociedade brasileira, mas de todo o mundo",
afirmou o Tenente-Brigadeiro Rossato. Leia aqui a mensagem do Comandante da Aeronáutica na íntegra.
Reconhecimento – Há 13 anos
trabalhando na Aeronáutica, a Sargento
Fabíola Hoffman não continha a ansiedade minutos antes de ir até as fileiras
para receber a comenda. Especializada
na área administrativa, a militar destaca que a medalha é uma maneira de
reconhecimento que materializa toda a
dedicação, profissionalismo e serviço à
Pátria. “Fico muito orgulhosa. É uma

grande medalha, principalmente pelo
que ela representa. A gente trabalha
tanto e não espera algo em troca. É valorização do meu serviço, é o reconhecimento do meu trabalho”, declarou.
Estrangeiros – Ao todo, 27
militares e dois civis estrangeiros receberam a medalha Santos Dumont.
O adido militar aeronáutico do Equador no Brasil, Coronel Aviador Frank
Vargas, é um deles. “Estou muito feliz. É uma distinção muito importante”, declarou antes da cerimônia. Trabalhando no País há um ano e quatro
meses, o oficial equatoriano destacou
as relações militares e comerciais entre os dois países. Em 2009, o Equador
adquiriu 18 caças de ataque leve A-29
Super Tucano. Desde então, a cada
seis meses, um piloto brasileiro segue
para dar instrução no país vizinho. “Eu
sou piloto de relógio” referindo-se às
aeronaves que utilizavam tecnologia
analógica. “O A-29 é um mundo novo,
são 50 anos de tecnologia”, completa.
O oficial comandou na cidade de Manta, o “Ala de Combate 23”. A unidade
reúne os esquadrões que operam o Super Tucano. Além deles, outros dois
pilotos e dois mestres de carga (loadmaster) da aeronave C-105 Amazonas
também ministram instruções por lá.
Busto – O consórcio Inframérica, que administra o Aeroporto
Juscelino Kubitschek, em Brasília
(DF), reinaugurou às 15h do dia 20
de julho o busto de bronze de Alberto Santos Dumont. Agora, o busto
ficará fixado à vista de todos os passageiros que desembarcam no segundo maior aeroporto do Brasil.
(CECOMSAER/ FM)

Julho 2015

22

FOLHA MILITAR

Major-Brigadeiro Maurício Ribeiro Gonçalves assume o cargo de Diretor-Geral
da Secretaria da Junta Interamericana de Defesa
Foto:CECOMSAER

A cerimônia de transmissão de cargo foi realizada no
dia 26 de junho em Washington
(DC) com a participação do Ministro da Defesa, Jaques Wagner.
O oficial-general da Aeronáutica foi eleito pelo Conselho de Delegados da Junta para o
mandato de dois anos. Ele assume
no lugar do Vice-Almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Júnior, da Marinha do Brasil.
O diretor-geral é o representante
legal e chefe executivo da JID.
“Vamos contribuir cada
vez mais para a consolidação do
papel da Junta Interamericana de
Defesa no atual cenário hemisférico, como principal órgão de
assessoria da Organização dos
Estados Americanos em temas
militares e de defesa”, resume o
Major-Brigadeiro Gonçalves. Leia
aqui o discurso de posse na íntegra.
A responsabilidade da Secretaria da JID é dar apoio à execução das decisões do Conselho
de Delegados. Também faz parte
da missão da JID contribuir para o
cumprimento da Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA),
atuando como órgão técnico, consultivo e educativo sobre temas relacionados aos assuntos militares e
de defesa no continente americano.
A JID foi criada em 1942
para estudar e recomendar medi-

lidação das ameaças tradicionais e
à validação da Declaração de Segurança das Américas”, complementa o Major-Brigadeiro Gonçalves.

Despedida
No discurso de despedida, o Vice-Almirante destacou as
ações sob sua gestão, como o fortalecimento dos laços políticos do
conselho de delegados com a OEA,
com os Estados-membros e com
outras instituições de defesa, além
da modernização do Colégio Interamericano de Defesa. “Foi possível avançar em diversos temas
militares de interesse hemisférico,
das para a defesa do continente. É orientando seus esforços e adapa mais antiga organização militar tando suas atividades, de acordo
multilateral no mundo. O Conselho
de Delegados é uma entidade da
OEA que fornece aos 27 estados-membros assessoria e consulto JIDria técnica em assuntos militares,
promove a paz e a segurança hemisférica, mediante vínculos de cooperação militar, além de fortalecer
as relações entre civis e militares.
Também supervisiona o programa
acadêmico de nível superior em
estudos de segurança e defesa no
Colégio Interamericano de Defesa.
Os assuntos da pauta na
Junta Interamericana de Defesa
para os próximos dois anos abrangem temas diversos em relação a
aspectos de segurança e defesa. O
oficial-general destaca a assistência
técnica para elaboração de livros
brancos de defesa para os estados-membros, a desminagem humanitária, a defesa cibernética, a ajuda e
a assistência humanitária, o apoio às
conferências e os cursos acadêmicos avançados em temas militares
e de defesa como áreas de trabalho.
“Além disso, os desafios
futuros, considerando as orientações da Organização dos Estados
Americanos, as solicitações dos
estados-membros, bem como as
visões estratégicas do Secretário-Geral da OEA, dizem respeito ao
novo ordenamento mundial, à reva-

com a situação conjuntural, em
constante mudança, e, em especial,
com foco nas ameaças tradicionais e não tradicionais”, afirmou.
Também participaram da
cerimônia o Assessor do Secretário-Geral da Organização dos Estados
Americanos (OEA), Embaixador
Gabriel Bidegain, o representante
do Brasil junto à OEA, Ministro-Conselheiro Breno Dias da Costa, os Conselheiros Militares do
Brasil na Organização das Nações
Unidas, Almirante de Esquadra
Fernando Eduardo Studart Wiemer e Tenente-Brigadeiro do Ar
Luiz Carlos Terciotti, além de outras autoridades civis e militares.
(CECOMSAER/ FM)
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Brasil é campeão mundial militar
de basquete feminino na França
Foto:CECOMSAER
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O Brasil venceu o 2º Campeonato Mundial Militar de Basquete Feminino realizado na
França entre os dias 29 de junho
e 04 de julho. Neste ano, a disputa ocorreu na cidade de Angers, a
cerca de 300 km da capital Paris.
O time, formado por oito
sargentos da Força Aérea Brasileira
(FAB) e uma da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, conquistou o
título de maneira invicta ao derrotar
a China no dia 04 de julho por 87 a 86.
“Emoção pura sermos campeãs do mundo, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro no lugar mais alto do
pódio”, falou emocionada a Sargento
Patrícia de Oliveira Ferreira.
A campanha do time brasileiro foi impecável. A primeira vitória veio sobre a Alemanha 93x49;
depois sobre a Lituânia com o placar de 98x41; contra a China o placar foi apertado 66x61; a semifinal

contra a França foi mais fácil 81x48.
“O nosso time lutou bastante pelo resultado, pois sabíamos
que seria um jogo duro e decidido
nos detalhes. A equipe foi guerreira e conquistou o título com méritos”, conclui a ala Patrícia Ferreira.
Organizado pelo Conselho
Internacional do Desporto Militar (CISM), o campeonato teve a
participação de Alemanha, Brasil, China, Estados Unidos, Lituânia, França, Guiné e Sri Lanka.
Mais valiosa do campeonato - A Sargento Karla Costa foi eleita
a jogadora mais valiosa do campeonato (MVP). Somente na decisão
ela registrou 37 pontos e 06 rebotes,
em 35 minutos e 45 segundos de
presença em quadra. “Uma conquista que veio na superação e através
do trabalho em equipe”, comenta a
ala armadora Sargento Karla Costa.
(CECOMSAER/ FM)
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Organização Contábil Walmar Ltda
Rua da Lapa, 120/ sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro – RJ
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(21) 2507-2339
Faça a assinatura da Folha Militar e pague através do Pagseguro.
Acesse nosso site e torne-se um assinante.
www.folhamilitar.com.br
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS
Força

Curso

Pré- requisito

Vagas

Taxa

Período

Exército
Brasileiro

Curso de Formação de Sargentos
do Exército (CFS)

Nível Médio

1410

R$ 70,00

11/05/2015 à
06/07/15

Exército
Brasileiro

Concurso de Admissão à EsPCEx
2015

Nível Médio

500

R$ 90,00

11/05/2015 à
10/07/15

Marinha do
Brasil

Quadro Técnico
do Corpo Auxiliar
(CP-T) - 2015

Nível Superior

32

R$ 60,00

Aeronáutica

Curso de Adaptação de Médicos
da Aeronáutica –
CAMAR

Nível Superior
- Medicina

112

R$ 120,00

Assine a Folha Militar digital

01/06/2015 à
06/07/15

Para se tornar um assinante, é só nos contactar por e-mail (contato@folhamilitar.com.br) ou telefone (31265000) e fornecer alguns dados como: nome, endereço
completo, telefone de contato e CPF ou CNPJ. O custo da assinatura digital anual é de apenas R$ 50,00.

30/06/2015 à
30/07/15

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