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Presidenta Dilma condecora ex-pracinhas 
em comemoração pelo Dia da Vitória

 Os 70 anos da vitória das 
tropas aliadas sobre o nazi-fascis-
mo foi comemorado nas principais 
cidades brasileiras. Em Brasília, 
a presidenta Dilma Rousseff, jun-
to com os comandantes das Forças 

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner participou no dia 06 
de maio  da solenidade em come-
moração pelos 126 anos do Co-
légio Militar do Rio de Janeiro 

 No dia 27 de abril, os Mi-
nistros do Superior Tribunal Mili-
tar, General de Exército Fernando 
Sérgio Galvão e General de Exér-
cito Lúcio Mário de Barros Góes, 

 Presidenta Dilma  ao lado do Comandante da Marinha e do ex-combatente, o 2º Tenente Melchisedech 

Armadas, recebeu um grupo de ex-
-combatentes da Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB) para mar-
car a data com direito a um desfile 
militar na Praça dos Três Poderes.

(CMRJ). Na ocasião, pode relem-
brar sua época de aluno da ins-
tituição em 1962. Ele ingressou 
na escola com 11 anos de idade.

foram condecorados com a Meda-
lha Militar de Platina com Passa-
dor de Platina, por haverem com-
pletado 50 anos de bons serviços 
prestados ao Exército Brasileiro.
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Comandante da Aeronáutica 
é condecorado pelo STM

Ministros do STM são condecorados 
com a Medalha Militar de Platina

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, recebeu no dia 

1º de abril a medalha da Ordem do 
Mérito Judiciário Militar, concedi-
da pelo Superior Tribunal Militar 
(STM). A condecoração foi entregue 
pelo Tenente-Brigadeiro William de 
Oliveira Barros, atual presidente do 
órgão, em cerimônia realizada no 
Clube do Exército de Brasília com 
a presença de várias autoridades. 
Cerca de 50 homenageados, entre 
civis e militares, tiveram o reconhe-
cimento do trabalho prestado para 
a promoção da justiça e, também, 
pelo desempenho do trabalho na 
área. O evento é uma comemoração 
aos 207 anos de criação da Justiça 
Militar da União (JMU), considera-
da a justiça mais antiga do Brasil.
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Ex-aluno Jaques Wagner comemora  os 126 anos 
do Colégio Militar do Rio de Janeiro
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Nossa homenagem a todas as mães 

...e as assistentes sociais

Reencontro

Parabéns a FEB 

 No dia 15 de Maio, as assistentes  sociais co-
memoram o seu dia e a Folha Militar não poderia 
deixar de elogiar o excelente trabalho que essas pro-
fissionais desenvolvem para o bem comum. No Ser-
viço Social são planejadas e executadas as políticas 
públicas e programas voltados para o bem estar co-
letivo. A assistente social implanta projetos assisten-
ciais, criando campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação.
 Tive o previlégio de casar com uma delas e acompanhei seu 
trabalho na obra social do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janei-
ro, por mais de 30 anos. A adesguiana Claudete de Souza Leão Coe-
lho, faleceu em 03 de maio de 2007, nos deixando uma eterna saudade.                                                          

  Mãe é um ser divíno. Abençoado por 
Deus para nos trazer a este mundo e nos ilu-
minar o caminho até o fim de nossa existência.
 Minha mãe tinha os olhos cor de mel e certa 
vez  olhando para os meus disse: "Quando estive-
res com qualquer mulher, lembra-te de mim e a trate 
com carinho e respeito". Seu nome, Elizabeth Pereira 
Coelho está gravado para sempre em meu coração.  

 Tivemos um feliz reencontro na Confeitaria Colombo, Centro 
do Rio de Janeiro, com a Capitão de Corveta Carla Cristina Daniel Bas-
tos Peixoto que está retornando da Força Tarefa Marítima da UNIFIL, 
onde foi assessora de comunicação social e  a 1ª mulher da Marinha a 
servir numa área de operações, embarcada permanentemente. 

 A equipe da Folha Militar se associa as comemo-
rações referentes a vitoriosa campanha da nossa for-
ça expedicionária durante a Segunda Guerra Mundial. Não 
podemos esquecer também os feitos de nossos bravos pi-
lotos da FAB nos céus da Itália e da nossa Marinha. 

Ao meu lado na foto estão o nosso relações públicas professor Edson Schettine de Aguiar (centro) e a Capitão 
de Corveta Carla Daniel (a esquerda).
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Presidenta Dilma Rousseff condecora ex-pracinhas 
em comemoração pelo Dia da Vitória

 Os 70 anos da vitória das 
tropas aliadas sobre o nazi-fascis-
mo foi comemorado nas principais 
cidades brasileiras. Em Brasília, a 
Presidenta Dilma Rousseff, junto 
com os comandantes das Forças 
Armadas, recebeu um grupo de ex-
-combatentes da Força Expedicio-
nária Brasileira (FEB) para mar-
car a data com direito a um desfile 
militar na Praça dos Três Poderes.
 Num rápido discurso, a Pre-
sidenta Dilma destacou a impor-
tância dos integrantes da FEB que 
atuaram nos campos de guerra na 
Itália e lembrou que “os nossos sol-
dados hoje se dedicam às missões 
de paz patrocinadas pela ONU”.
 No evento, Dilma Rousseff 
condecorou com a Ordem Nacional 
do Mérito os ex-combatentes: o Te-
nente-Coronel do Exército Nestor 
da Silva, o Major João Rodrigues 
Filho, da Aeronáutica, o Capitão de 
Mar-e-Guerra Roberto Paulo Tim-
poni, e o Segundo Tenente Melchise-
dech Afonso de Carvalho. Na opor-
tunidade, disse que eles recebiam 
a homenagem em nome de todos 
os homens e mulheres que lutaram 
na 2ª Grande Guerra pelos “nossos 
ideais de liberdade e democracia”.

 A cerimônia no Palácio do 
Planalto ocorreu em duas etapas. 
Na primeira, a Presidenta Dilma, 
junto com o Ministro da Casa Ci-
vil, Aloizio Mercadante, com o 
Almirante Eduardo Leal Ferreira 
Bacelar (Marinha), General Edu-
ardo Dias Villas-Bôas (Exército) e 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato 
(Aeronáutica) e os quatro ex-com-
batentes se posicionaram na parte 
superior da rampa do Planalto. Lá, 
foi executado o hino nacional e 
ocorreu a salva de tiros de canhão.
 Em seguida, aconteceu o 
desfile de tropas das três forças 
singulares. Concluída essa etapa, a 
segunda parte da cerimônia aconte-
ceu dentro do salão nobre do Pla-
nalto. Na presença de autoridades 
civis e militares, a Presidenta Dil-
ma condecorou os ex-pracinhas.
 O Dia da Vitória foi co-
memorado em outras capitais. Em 
Manaus, o Comando Militar da 
Amazônia (CMA) promoveu uma 
formatura geral no campo de para-
da Coronel Jorge Teixeira. Repre-
sentações das três Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Aeronáutica) 
e o Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amazonas compuseram a 
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tropa na formatura.
 Alunos do 9° ano do Cen-
tro de Educação de Tempo Inte-
gral Áurea Pinheiro Braga com-
pareceram à cerimônia e cantaram 
juntos com os militares a Canção 
do Expedicionário em homena-
gem aos combatentes da FEB.
 O ex-combatente José Cus-
tódio de Melo, 95 anos, que lutou 
na Itália a favor da democracia, 
foi agraciado com a "Medalha da 
Vitória" pelo General Guilher-
me Cals Theophilo Gaspar de 
Oliveira, Comandante do CMA.
 Em Porto Alegre (RS), o 
Parque Farroupilha foi o local dos 
festejos. Em Curitiba, as comemo-
rações dos 70 anos do Dia da Vitória 
na Praça do Expedicionário. A oca-
sião marca o fim dos conflitos da 2ª 
Guerra Mundial e é comemorada até 
hoje como forma de celebrar a paz.
 Na capital paranaense, o 
Museu do Expedicionário também 
homenageia os pracinhas, represen-
tantes das Forças Armadas e é aberta 
ao público em geral. Quem for até lá 
também pode visitar o acervo de fo-
tografias, ver filmes, mapas, unifor-
mes, armas, livros e ilustrações sobre 
a participação brasileira na guerra.
 Na cidade Campo Grande 
(MS), ex-combatentes receberam 
a "Medalha da Força Expedicio-
nária" na Assembleia Legislativa 
do Mato Grosso do Sul. A home-
nagem aos ex-pracinhas da For-
ça Expedicionária Brasileira foi 
durante a sessão solene.
 O Comandante do Comando 
Militar do Oeste (CMO), General de 
Exército Juarez Aparecido de Paula 
Cunha, lembrou o legado deixado 
pelos ex-combatentes a todos os 
brasileiros. “Muito nos honra esse 
gesto de apreço por tudo o que nós 
acreditamos e devemos sempre lem-
brar que os ex-combatentes projeta-
ram uma imagem do Brasil no cená-
rio mundial em um dos momentos 
mais relevantes da história”, disse. 
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Comandante do Exército participa das 
comemorações dos 70 anos da FEB

 O Comandante do Exérci-
to, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, parti-
cipou, no período de 20 a 25 de 
abril, das comemorações dos 70 
anos da participação da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) na 
Segunda Guerra Mundial, na Itália.
 Os eventos tiveram início 
na Embaixada do Brasil em Roma, 
ocasião em que foi realizada sole-
nidade em comemoração ao Dia 
do Exército Brasileiro. A atividade 
contou com a presença do Embai-
xador do Brasil, Sr. Ricardo Nei-
va Tavares, do Chefe do Estado-
-Maior do Exército, General de 
Exército Sergio Westphalen Etche-
goyen, de pracinhas, adidos mili-
tares, representantes de diversas 
associações de veteranos da FEB 
e da Associação Brasileira de Pre-
servadores de Veículos Militares.
 Como parte das comemo-
rações, foram realizadas visitas aos 
principais sítios históricos onde 
houve participação da FEB, como 
Castelnuovo, Monte Castelo, Porre-
ta Terme e Montese. Em cada local, 
foi inaugurada uma placa rememo-
rando os feitos dos pracinhas e co-
locada uma coroa de louros em ho-
menagem aos mortos da campanha.
  Em Iola, vilarejo onde se 
instalou uma enfermaria do 1º Bata-
lhão de Saúde, a comitiva participou 
do encontro da “Coluna da Vitória” 
com a “Coluna da Libertação”.
 A Coluna da Vitória, inte-
grada e organizada por brasileiros 
entusiastas da epopéia da Força 
Expedicionária, encontrou-se com 

a Coluna da Libertação, esta úl-
tima composta de italianos que 
comemoram todo dia 25 de abril 
a libertação do país da ocupação 
Nazi-facista. Mais de 100 viaturas 
históricas se encontraram na pra-
ça central do vilarejo, proporcio-
nando uma integração entre pes-
soas de diversas nacionalidades.
 Algumas solenidades fo-
ram particularmente marcantes, 
como a que lembrou a morte do Sgt 
Max Wolff Filho em Riva di Bis-
cia e a do Asp Mega em Montese.
 Igualmente marcante foi a 
realizada em Precaria, localidade 
onde foram encontrados três bra-
sileiros mortos que resistiram he-
roicamente aos alemães. Os praci-
nhas mereceram do inimigo uma 
referência ao seu valor militar. 
Esse fato inspirou a banda sue-
ca Sabaton a compor uma música 
denominada “Smoking Snakes”.
  Os moradores mais antigos 
da região lembram com carinho 
dos soldados brasileiros. Contam 
histórias de como eram tratados pe-
los nossos pracinhas e de como os 
soldados compartilhavam sua ração 
com a população. Nessa região da 
Itália, a palavra “mingau” é empre-
gada como gíria, significando coisa 
boa, coisa gostosa, pelo fato de os 
militares oferecerem esse prato à 
população. Os Italianos mais ido-
sos nos veem como libertadores e 
nos tem, até hoje, como amigos e 
irmãos. Era a Mão Amiga e o Bra-
ço Forte em 1945. Sem dúvida, 
mesmos valores, novos desafios. 

(CCOMSEX/ FM)
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11º Grupo de Artilharia de Campanha – Solenidade 
Comemorativa aos 70 anos da Tomada de Montese

 No dia 14 de abril, o 11º Gru-
po de Artilharia de Campanha reali-
zou uma formatura comemorativa 
aos 70 anos da Tomada de Monte-
se, com a presença do Comandante 
da 1ª Divisão de Exército, General 
de Divisão Luiz Eduardo Ramos 
Baptista Pereira, do Comandante 
da Artilharia Divisionária 1, Gene-
ral de Brigada João Batista Bezer-
ra Leonel Filho, de sete veteranos 
da Força Expedicionário Brasileira 
(FEB) e de representações das uni-
dades que fizeram parte daquela 
Batalha, incluindo tropas do 1º Gru-
po de Caça e do 1º Distrito Naval.
 A solenidade teve início 
com um desfile motorizado de via-
turas históricas (destaque para uma 
viatura tratora M5 original recém-
-restaurada), tripuladas pelos vete-

ranos presentes. A seguir, o Praci-
nha mais antigo presente, Segundo 
Tenente Dálvaro Jose de Oliveira, 
foi convidado pelo General Ramos 
a depositar um arranjo de flores em 
homenagem ao Marechal Mascare-
nhas de Moraes e ao Sargento Max 
Wolff Filho, este último morto nas 
operações preliminares da Batalha. 
Em seguida, a Batalha da Toma-
da de Montese foi dramatizada no 
campo de futebol da Unidade, por 
meio de um audiovisual, acom-
panhado de demonstrações de um 
Grupo de Combate com uniforme 
histórico e tiros de salva. Por fim, 
a atividade foi encerrada com uma 
exposição de materiais históricos 
utilizados por nossos militares du-
rante a Segunda Guerra Mundial.

(CCOMSEX/ FM)
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Cerimônia no Rio de Janeiro marca os 70 anos do Dia da Vitória

 Para celebrar os 70 anos da 
vitória dos países aliados sobre o 
nazi-fascismo, foi realizada no dia 
08 de maio, uma cerimônia no Mo-
numento Nacional aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial, no Ater-
ro do Flamengo, no Rio de Janeiro.
 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, na condi-
ção de Ministro da Defesa interi-
no, presidiu a cerimônia represen-
tando o Ministro Jaques Wagner, 
que participa das celebrações do 
Dia da Vitória na Europa.
 Durante a solenidade, foi 
lida a mensagem da Presidenta 
Dilma Rousseff, ressaltando que 
com o fim da Segunda Guerra, se 
fez necessário mudar a forma de 
conduzir a política mundial, evi-
tando o conflito armado. “A hu-
manidade soube trilhar o melhor 
caminho naquela encruzilhada. A 
Organização das Nações Unidas 

acolheu Estados oriundos dos pro-
cessos de descolonização e conse-
guiu manter fria a Guerra que se 
instaurou após 1945”, salientou.
 A Presidenta também lem-
brou que o Brasil apoia os esforços 
da ONU pela paz, estando presen-
te em 10 das 17 operações hoje 
conduzidas pelas Nações Unidas. 
“Nossos soldados, que tão bra-
vamente lutaram na guerra, hoje 
colocam sua tenacidade e cora-
gem a serviço da paz”, destacou.
 O Brigadeiro  Rossato trans-
mitiu a mensagem deixada por Ja-
ques Wagner. No texto, o ministro 
destacou que os 70 anos do Dia da 
Vitória é uma oportunidade para 
reverenciar a memória de milita-
res e civis que perderam suas vidas 
na conjuntura da guerra. “Presta-
mos uma homenagem de respeito 
e reconhecimento a todos aqueles 
que enfrentaram o rigor do com-
bate”, salientou.
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 Jaques Wagner lembrou que 
a declaração de guerra do Brasil 
ao Eixo e o envio da Força Expe-
dicionária Brasileira (FEB) para a 
Itália, em 1944, foram passos deci-
sivos na História do Brasil. “Nos-
so país respondeu com soberania 
às repetidas agressões que vinha 
sofrendo das potências do Eixo e 
decidiu contribuir ativamente para 
o esforço de guerra aliado”, disse.

 Medalha da Vitória
 Foram prestadas honras aos 
Ex-combatentes que lutaram na Se-
gunda Guerra. Outro destaque foi 
a condecoração de personalidades 
civis e militares com a Medalha da 
Vitória, instituída pelo Ministério 
da Defesa em 2014. Essa conde-
coração homenageia militares das 
Forças Armadas e civis nacionais 
e estrangeiros, que contribuiram 
para a difusão das ações e dos re-
sultados alcançados pela FEB e pe-
los demais combatentes brasileiros.
 Homenagem aos comba-
tentes da Segunda Guerra Mundial.
 Entre os homenageados es-
tavam militares que integraram mis-
sões de paz ou que apoiaram o Mi-
nistério da Defesa nas várias missões 

constitucionais. 

 Homenagens
 Após a imposição das me-
dalhas, foi realizada a aposição 
de coroa de flores no túmulo do 
soldado desconhecido e a exalta-
ção à vitória. Associados à outras 
cerimônias realizadas em vários 
países, esses gestos demostram o 
reconhecimento do Estado brasi-
leiro aos militares que combate-
ram durante a Segunda Guerra.
 As 45 bandeiras dos pa-
íses que venceram a guerra, po-
sicionadas durante todo o even-
to na frente do Monumento, 
também foram conduzidas duran-
te a realização do desfile militar.
 Além dos agraciados com 
a Medalha da Vitória, estiveram no 
ato o Ministro do Traballho, Mano-
el Dias, a Secretária-Geral do Mi-
nistério da Defesa, Eva Maria Cella 
Dal Chiavon, o Chefe de Gabinete 
do Ministro da Defesa, Ministro 
Silvio José Albuquerque e Sil-
va e os Comandantes da Marinha, 
Almirante Eduardo Leal Ferreira 
Bacellar, e do Exército, General 
Eduardo Dias Villas Bôas, dentre 
outras autoridades civis e militares.
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Filme "A estrada 47" sobre a 2ª Guerra Mundial
e a participação de brasileiros estreia em Brasília

 A pré-estreia do filme "A 
Estrada 47", do diretor Vicente Fer-
raz, aconteceu dia 05 de maio em 
Brasília. O longa-metragem conta a 
história de soldados brasileiros que 
lutaram ao lado das Forças Aliadas 
durante a Segunda Guerra Mundial.  
A estreia nacional foi no dia 07, 
data que antecede o Dia da Vitória 
na Europa. No dia 08 de abril de 
1945, tropas do nazifacismo se ren-
deram ao Alto Comando das Forças 
Aliadas e da antiga União Soviética.

 Divulgação
 A estrada 47 foi eleito o 
melhor longa-metragem na 42ª 
edição do Festival de Cinema de 
Gramado em 2014.
 O filme relembra os 25 mil 
soldados da Força Expedicioná-
ria Brasileira (FEB), que, enviados 
para a Itália, lutaram ao lado dos 
países Aliados (Estados Unidos, 
Inglaterra, França e URSS) con-
tra os inimigos, representados pelo 
Eixo: Alemanha, Itália e Japão.

 Os pracinhas, como fica-
ram conhecidos os soldados bra-
sileiros, não possuíam vestimen-
tas apropriadas para enfrentar o 
rigoroso inverno europeu, sequer 
estavam preparados para comba-
ter o poderoso Exército alemão.
 Na ficção, o sopé da monta-
nha do Monte Castelo serve de pal-
co para os atores que representam 
quatro soldados brasileiros. Na vida 
real, após quatro tentativas fracas-
sadas, a tropa brasileira acompa-
nhada da 10ª Divisão de Montanha 
norte-americana conseguiu tomar 
o monte, no dia 21 de fevereiro de 
1945. A conquista de Monte Cas-
telo era muito importante por sua 
posição estratégica para os aliados.
 A Estrada 47, co-produção 
entre o Brasil, Itália e Portugal foi  
o primeiro filme brasileiro de ficção 
sobre a Segunda Guerra gravado na 
Itália e presta uma homenagem aos 
soldados brasileiros que lutaram bra-
vamente contra as forças nazistas.
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Batalhão brasileiro no Haiti comemora
 o "Dia do Peacekeeper"

 O Dia Internacional do Pe-
acekeeper foi celebrado no dia 29 
de maio pela Missão das Nações 
Unidas para a Estabilização no 
Haiti (Minustah) na Base Gene-
ral Bacellar, do Batalhão de In-
fantaria de Força de Paz (Brabat).
 Batalhão Brasileiro no Hai-
ti comemora o Dia Internacional 
do Peacekeeper. Os soldados da 
paz brasileiros participaram da ce-
rimônia presidida pelo primeiro-
-ministro haitiano, Evans Paul, 
com a presença da representante 
especial do secretário-geral das 
Nações Unidas, Sandra Honoré, 
e do Force Commander, General 
José Luiz Jaborandy Júnior.
 A abnegação dos capacetes 
azuis e a dedicação em serviço da 
paz foram destacadas nos discursos 
das autoridades à tropa. Também 
foram feitas homenagens aos pea-
cekeepers que perderam as vidas nas 
missões de paz ao redor do mundo.
 No encerramento da forma-
tura, a Polícia Nacional Haitiana 
fez demonstração do uso de bici-
cletas em patrulhamento e do ades-
tramento de cães para a localização 
de substâncias perigosas e drogas.
 Desde 1948, foram esta-
belecidas 71 operações de manu-
tenção da paz. Mais de um milhão 
de capacetes azuis trabalharam 
nessas missões. Atualmente, cer-
ca de 125 mil militares, policiais e 
civis de praticamente todos os pa-
íses do mundo trabalham pela paz 
sob a bandeira das Nações Unidas. 
 Há quase 11 anos, o Brasil 

comanda a força de paz no Hai-
ti, que tem a participação de tro-
pas de outros 15 países, mantendo 
na ilha um efetivo total de cerca 
de 1.343 capacetes azuis das For-
ças Armadas brasileiras. No mo-
mento, a tropa passa por rodízio 
semestral, que vai até o próximo 
dia 7 de junho, com 970 militares.
 A participação dos militares 
brasileiros é reconhecida pelo povo 
haitiano e por autoridades interna-
cionais pela desenvoltura com que 
combinam funções militares, como 
o patrulhamento, com atividades 
sociais e de cunho humanitário.
 A presença da Minustah as-
segurou a realização de eleições pre-
sidenciais em 2006 e 2010, com pas-
sagem pacífica do poder. A missão 
da ONU também atuou no esforço de 
reconstrução do Haiti após o terre-
moto devastador de janeiro de 2010.
 Em coordenação com a ONU 
e com os países da União de Nações 
Sul-Americanas (UNASUL) que 
integram a missão, o Brasil proje-
ta a retirada gradual de suas tropas, 
à medida que o governo haitiano 
demonstre disposição e capacida-
de de garantir a segurança do país.
 A Minustah foi criada por 
resolução do Conselho de Segu-
rança da ONU, em fevereiro 2004, 
para restabelecer a segurança e nor-
malidade institucional do país após 
sucessivos episódios de turbulência 
política e violência, que culminaram 
com a partida do então presidente, 
Jean Bertrand Aristide, para o exílio.

(MD ASCOM/ FM)

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO EM NOSSOS SITES:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Dia Internacional dos Peacekeepers é comemorado em Brasília

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, prestou no dia 29 de maio 
pela manhã, no Comando Militar do 
Planalto, em Brasília, homenagem aos 
homens e mulheres mantenedores da 
paz da Organização das Nações Uni-
das (ONU). A celebração marca o Dia 
Internacional dos Peacekeepers - como 
esses oficiais e praças são chamados.
 Em ordem do dia lida no 
evento, Jaques Wagner destaca que o 
Brasil se orgulha de sua contribuição 
para as operações de paz da ONU. 
“Nossos capacetes azuis são reconhe-
cidos por seu profissionalismo e pre-
paro, e também, por seu humanismo 
e empatia em relação às populações”.
 Em sua mensagem, ele sa-
lienta que os peacekeepers brasileiros 
trabalham em 10 das 17 operações 
de paz da ONU, “e isso significa tan-
to um grande reconhecimento quan-
to uma grande responsabilidade”.
 De acordo com Wagner, a li-
derança no Haiti oferece valiosa opor-
tunidade de aprendizado e de aprimo-
ramento de nossas capacidades. “A 
Minustah (Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti), há mais 
de dez anos, vem permitindo ao Brasil 
demonstrar sua capacidade de geren-
ciamento de conflitos de forma diferen-
ciada com resultados significativos”.
 
 Peacekeepers
 O Dia Internacional dos Pe-
acekeepers remete ao ano de 1948, 
quando a ONU autorizou, nessa data, o 
estabelecimento da primeira operação 
de manutenção da paz para monitorar o 
cessar-fogo entre árabes e israelenses.
 Oito anos depois, em 1956, 
o Brasil enviou seus homens para 
evitar confrontos entre Egito e Isra-
el. Nascia, assim, a participação bra-
sileira em missões no exterior que 
dura até os dias atuais. De lá para cá, 
o país atuou em mais de 33 missões 
das Nações Unidas e já enviou cer-
ca de 27 mil militares ao exterior.
 FAB enviou oito pelotões 
ao Haiti. A data homenageia todos 
os homens e mulheres que serviram 
e continuam servindo nessas opera-
ções. As Nações Unidas, por meio de 
seus países membros, reconhecem o 
alto nível de profissionalismo, dedi-
cação e coragem dos militares que 
perderam suas vidas em prol da paz.

 Missões de Paz
 Atualmente, o Brasil tem dis-
tribuído pelo mundo mais de 1,7 mil 
militares. Esse contingente brasileiro 
atua em missões sob a liderança da 
ONU. O quantitativo é composto por 
militares das três Forças Armadas, 
além de policiais e bombeiros, e con-
tribui para estabelecer a presença e 
estreitar o apoio do Brasil a nove na-
ções: Chipre, Costa do Marfim, Guiné-
-Bissau, Haiti, Líbano, Libéria, Saa-
ra Ocidental, Sudão e Sudão do Sul.
 Os militares brasileiros atu-
am, por exemplo, na Missão das Na-
ções Unidas para Estabilização do 
Haiti (MINUSTAH), na Força-Tarefa 
Marítima (FTM) da Força Interina 
das Nações Unidas no Líbano (UNI-
FIL) e na Missão de Estabilização 
das Nações Unidas na República De-
mocrática do Congo (MONUSCO).
 Líder da Minustah desde 2004, 
o Brasil comanda as forças de paz no 
Haiti, que tem a participação de tropas 
de outros 15 países. Até o 20º contin-
gente já foram empregados mais 30 
mil militares brasileiros, do Exército, 
Marinha e Aeronáutica, no país cari-
benho. O contingente inclui o Batalhão 
de Força de Paz (BRABAT), a Compa-
nhia de Engenharia (BRAENGCOY) 
e o Grupamento de Fuzileiros Navais.
 Militares da FAB em treina-
mento para missão  também estão desde 
2011 no comando da missão de paz da 
UNIFIL. A Marinha do Brasil mantém 
uma fragata na costa libanesa com o 
objetivo de impedir a entrada de armas 
ilegais e contrabandos no país árabe.
 Além disso, a força naval – 
que pela primeira vez comanda uma 

(ASCOM/CECOMSAER/ FM)
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missão de paz da ONU – tem a incum-
bência de colaborar com o treinamento 
da Marinha libanesa. Já a MONUSCO 
é comandada pelo General brasileiro 
Carlos Alberto dos Santos Cruz, que 
a pedido da ONU, encontra-se em seu 
segundo mandato à frente de uma tro-
pa com 20 mil homens de 18 países.
 
 Referência internacional
 Recentemente, o diretor do 
Instituto de Política Pública Global, 
Philipp Rotmann, destacou, em deba-
te realizado pelo Ministério da Defe-
sa, a qualidade das tropas brasileiras, 
que são frequentemente escaladas para 
atuar em missões de paz. Na visão do 
especialista, os militares brasileiros 
têm apresentado bom desempenho 
operacional e também habilidade e 
trato humanizado para lidar com pes-
soas em situações tão vulneráveis.

 Por seu desempenho e atuação 
em missões de paz, o Brasil tornou-se 
referência internacional na prepara-
ção de militares e civis para missões 
humanitárias e de segurança em regi-
ões de conflito. Em 2010, foi criado o 
Centro Conjunto de Operações de Paz 
do Brasil (CCOPAB), a partir da estru-
tura do extinto Centro de Instrução de 
Operações de Paz (CIOpPaz) do Exér-
cito Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).
 Também designado de Centro 
Sérgio Vieira de Mello – em homena-
gem ao diplomata brasileiro morto em 
serviço no Iraque, em 2003 –, o Centro 
especializou-se na preparação e orienta-
ção de militares brasileiros designados 
para operar em missões de paz e huma-
nitárias sob a égide da ONU. O CCO-
PAB capacitou 3.059 pessoas em 2014.
 Estiveram presentes à soleni-
dade, o ministro do Gabinete de Segu-
rança Institucional da Presidência da 
República, General José Elito Carva-
lho Siqueira, o Comandante da Mari-
nha, Almirante Eduardo Leal Ferreira 
Bacelar, da Aeronáutica, Brigadeiro 
Nivaldo Luiz Rossato, o representan-
te do Comandante do Exército, Gene-
ral Joaquim Maia Brandão Júnior, o 
chefe do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, General José Carlos 
de Nardi, a Secretária-geral do Minis-
tério da Defesa, Eva Maria Chiavon, 
o Comandante Militar do Planalto, 
General Racine Bezerra Lima Filho, 
além de outros oficiais generais, adi-
dos militares estrangeiros, autorida-
des civis, militares e eclesiásticas.
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Colégio Militar de Porto Alegre participará
das Olimpíadas Internacionais de Astronomia

 Os alunos Pedro Henrique 
da Silva Dias, Ana Paula Lopes 
Schuch e Adrisson Rogério Samer-
sla, do Colégio Militar de Porto 
Alegre, foram selecionados para 
compor as equipes brasileiras que 
disputarão as Olimpíadas Interna-
cionais de Astronomia em 2015.  
 O aluno Pedro Dias irá para 
Java (na Indonésia), onde disputará 
a Olimpíada Internacional de Astro-
nomia e Astronáutica, entre os dias 
26 de julho e 4 de agosto, a aluna 
Ana Paula competirá na Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia 
e Astronáutica, a ser realizada en-
tre 9 e 16 de outubro, em Barra do 
Piraí (RJ), e o aluno Samersla fica-
rá na reserva de ambas as equipes.
 Como resultado da partici-
pação dos alunos do Colégio Mili-
tar de Porto Alegre (CMPA), junta-
mente com outros 800 mil alunos de 
todo o Brasil, na XVII Olimpíada 
Brasileira de Astronomia, realizada 
em maio de 2014, 12 alunos foram 
selecionados dentre os mil aprova-
dos para a pré-seleção das Olimpí-
adas Internacionais de Astronomia 
que ocorrem em diferentes partes do 
mundo. Desses, os três alunos do 3º 
Ano do CMPA foram selecionados 

para representar o Brasil nas com-
petições internacionais.
 Do dia 29 de março até o dia 
1º de abril, os três , juntamente com 
o orientador do Clube de Astrono-
mia, Prof. Ms. Luiz Carlos Gomes, 
estiveram em Barra do Piraí (RJ), 
juntamente com cerca de 120 estu-
dantes do Ensino Médio de escolas 
públicas e privadas de todo o País, 
para realizar a última etapa de um 
conjunto de cinco provas que defini-
ram, então, os representantes brasi-
leiros. Essa etapa presencial constou 
da resolução de vários problemas 
teóricos e de duas provas práticas 
que envolveram conhecimento do 
céu, utilização de equipamentos 
e descrição de fenômenos in loco.
    O CMPA ressalta o trabalho com-
petente e incansável do Prof. Ms. 
Luiz Carlos Gomes, criador e orien-
tador do Clube de Astronomia, que, 
desde o ano de 2001, já teve oito 
alunos selecionados para represen-
tar o Brasil em olimpíadas interna-
cionais dessa área. Ressalta, ainda, o 
apoio da Associação dos Amigos do 
Casarão da Várzea (AACV-APM), 
sem o qual não teria sido possí-
vel a participação desses alunos.

(CCOMSEX/ FM)
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Ministros do STM são condecorados 
com a Medalha Militar de Platina

 No dia 27 de abril, os Minis-
tros do Superior Tribunal Militar, 
General de Exército Fernando Sér-
gio Galvão e General de Exército 
Lúcio Mário de Barros Góes, foram 
condecorados com a Medalha Mili-
tar de Platina com Passador de Pla-
tina, por 50 anos de bons serviços 
prestados ao Exército Brasileiro.
A imposição da Medalha foi rea-

lizada pelo Ministro do Superior 
Tribunal Militar, General de Exér-
cito Luis Carlos Gomes de Mat-
tos. O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, presidiu a 
solenidade que contou, ainda, com 
a presença de integrantes do Alto 
Comando do Exército e oficiais-
generais da Guarnição de Brasília. 

(CCOMSEX/ FM)
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 Ex-aluno Jaques Wagner comemora  os 126 anos do Colégio Militar do Rio de Janeiro

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner participou no dia 06 de maio 
da solenidade em comemoração pe-
los 126 anos do Colégio Militar do 
Rio de Janeiro (CMRJ). Na ocasião, 
pode relembrar sua época de aluno 
da instituição em 1962. Ele ingres-
sou na escola com 11 anos de idade.
 Jaques Wagner foi recebi-
do com honras militares juntamen-
te com o Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Villas Bôas.
 Durante o evento, o minis-
tro marchou com ex-alunos de sua 
turma, entre eles, o Brigadeiro Al-
lemander Pereira. O desfile tam-
bém contou com a participação 
de ex-alunos de instituições mili-
tares e civis, públicas e privadas.
 O ministro também abriu a 
exposição "70 anos da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) na 
Itália" e participou do lançamento 
do livro dos 125 anos do CMRJ, 
escrito por Fabrícia Carvalho.
 Durante a permanência no 
colégio, o ministro recebeu pe-
dido para apoiar as obras de re-
construção do museu instalado na 
instituição militar. O Comandan-
te do CMRJ, Coronel Alex Van-
der Lima Costa, informou que irá 
elaborar um projeto de reforma.

 O Colégio Militar do Rio de 
Janeiro é fruto do esforço do Minis-
tro da Guerra do Império, Conselhei-
ro Thomaz José Coelho d’Almeida. 
Nascido em Campos dos Goytaca-
zes, em 1838, província do Rio de 
Janeiro, era filho de Custódio José 
Coelho de Almeida e Maria There-
za do Rosário Almeida, produtores 
rurais ricos e naturais de Portugal, 
tendo chegado ao Brasil juntamente 
com a Corte Portuguesa em 1808.
 Thomaz Coelho fez o cha-
mado curso de humanidades na ci-
dade de Petrópolis e, em seguida, 
mudou-se para São Paulo onde se 
matriculou na Faculdade de Direi-
to. Formado em Ciências Jurídi-
cas e Sociais, retornou a Campos e 
passou a advogar. Também em sua 
cidade natal foi Delegado, Promo-
tor Público e Juiz Municipal, até se 
filiar ao Partido Conservador e ser 
eleito vereador. Em 1868, fundou o 
Banco Comercial e Hipotecário que 
impulsionou a produção agrícola 
da cidade e seu entorno. No mes-
mo ano, foi eleito Deputado para 
a Província do Rio de Janeiro. Já 
em 1872, alcançou o posto na Câ-
mara dos Deputados do Império.
Em 1875, foi convidado por Caxias 
para compor o Ministério, assumin-
do a pasta da Agricultura, Comércio 

 "Símbolo maior da edu-
cação militar, vejo que o colégio 
precisa de recursos. Encaminhem 
o projeto de restauração que va-
mos viabilizá-lo”, disse o ministro.
 Na oportunidade, o mi-
nistro ainda conversou com o ve-
terano da FEB Tenente Álvaro 
José de Oliveira, de 91 anos. De-
pois recebeu o resumo do livro de 
700 páginas "Estrela de David no 
Cruzeiro do Sul”, do escritor Is-
rael Blajberg, no qual é citado.
 "Estou orgulhoso de pre-
sidir a solenidade que aqui par-
ticipei como aluno", ressaltou 
Wagner, que estudou no CRMJ 
até os 17 anos quando fez vestibu-
lar para Engenharia na PUC-RJ.
 Wagner entregou tam-
bém a medalha Graça Couto aos 
primeiros alunos do colégio. Na 
ocasião, homenageou o conse-
lheiro Thomaz Coelho, funda-
dor da instituição. Em discurso, 
o ministro lembrou da importân-
cia do colégio na sua formação.
 “Em 1962, apesar de não 
ter nenhum militar em minha fa-
mília, era um admirador da orga-
nização e dos valores. E foi nos 
ensinamentos deste colégio que 
sustentei minha carreira", concluiu.

e Obras Públicas. No mesmo ano foi 
feito Conselheiro do Império. Com 
o falecimento do Senador Conde 
Baependi, em 1888, foi escolhido 
em uma lista tríplice, pela regente 
Princesa Isabel, para ocupar o cargo 
de Senador. Também em 1888, foi 
convidado pelo Duque de Caxias a 
assumir o Ministério dos Negócios 
da Guerra, no penúltimo Gabinete 
do Império, e foi durante essa gestão 
que conseguiu arregimentar os inte-
resses dos militares e da Associa-
ção do Comércio do Rio de Janei-
ro, consolidando a fusão entre essa 
última e o Asilo dos Inválidos da 
Pátria e possibilitando a criação do 
Imperial Collegio Militar da Corte.
 O Conselheiro Thomaz Co-
elho faleceu em 20 de setembro 
1895, sendo sepultado em na Ca-
pital Federal. No dia 10 de abril de 
1906 foi inaugurado seu busto na 
praça central do Colégio Militar, 
após subscrição pública que finan-
ciou a obra, realizada por Rodolfo 
Bernardelli. Ainda como prova de 
enlevo e gratidão, em 06 de maio de 
1981, aniversário do Colégio Mili-
tar, seus restos mortais e os de sua 
esposa, Maria Francisca Baptista de 
Almeida, foram transladados para o 
interior do educandário, onde repou-
sam guardados por seus Cadetes.
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O Ministro Jaques Wagner com a escritora Fabrícia Carvalho e o escritor Israel Blajberg
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 O Forte Copacabana sediou 
uma Homenagem aos Ex-Comba-
tentes da 2ª. GM, com a entrega da 
Plaqueta General Moysés Chahon – 
Herói da FEB, e lançamento do Livro 
Estrela de David no Cruzeiro do Sul.
  A Mesa foi composta pelo 
Coronel Claudio Moreira Bento, 
Presidente da Federação de Acade-
mias de História Militar Terrestre do 
Brasil – FAHIMTB, Resende, Ge-
neral de  Divisão Marcio Rosendo 
de Melo, Presidente da ANVFEB, 
Associação Nacional dos Veteranos 
da FEB, General de Brigada Walter 
Nilton Pina Stoffel, Diretor do Patri-
mônio Histórico e Cultural do Exér-
cito e 2º. Presidente de Honra da 
AHIMTB, Contra-Almirante Médi-
co Dr. Humberto Giovanni Cânfora 
Mies,  Diretor do Centro de Medi-
cina Operativa da Marinha-CMO-
PM, representando o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, e Brigadeiro-Médico Dr. Walter 
Kishinhevski, Diretor do Hospital 
da Força Aérea do Galeão – HFAG.
 Foram  outorgadas Plaque-
tas In Memoriam do General de 
Divisão Moysés Chahon – Herói da 
FEB, então Tenente de Infantaria 
que foi o militar brasileiro de ori-

gem israelita mais condecorado por 
bravura na FEB.  
  Após a sessão ocorreu o 
Coquetel de Confraternização e 
Autógrafos do livro Estrela de 
David no Cruzeiro do Sul, de Is-
rael Blajberg, no SEC - Salão 
de Eventos Culturais do Forte.
  Mais de 200 convidados 
associaram-se a esta homenagem 
aos Herois Brasileiros da 2ª. Guerra 
Mundial, onde se incluem eminen-
tes personalidades civis e militares, 
entre os quais Vice Almirante En-
genheiro Naval Armando de Senna 
Bittencourt,  Diretor do Patrimonio 
Historico e Documentação da Ma-
rinha – DPHDM,   General Elias 
Rodrigues Martins Filho,  Coman-
dante da Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, Contra 
Almirante Médico Dr Roberto Be-
cman, Coronel Aviador Luiz Cláu-
dio Macedo Santos, Comandante 
da Base Aérea de Santa Cruz,  Co-
ronel Herbert Seixas,  Diretor da 
Casa da FEB, Coronel PM Anani 
de Andrade Santos,  Major João 
Rogerio Armada e Tenente Vanessa 
Maria Barbosa, do Forte Copaca-
bana,   Philipe Misoffe,   Diretor-
-Presidente da PROSIN – Projetos 
e Sistemas Navais (DCNS do Bra-
sil),   Prof Leizer Lerner,  Bernar-
do Griner e José Pines,  Presidente 
de Honra,  Conselheiro e Diretor 
da Associação dos Antigos Alunos 
da Politécnica, Coronel Roberto 
Mascarenhas de Moraes,  neto do 
Marechal Mascarenhas,  Coman-
dante da FEB., Desembargador 
Egas Moniz de Aragão Daquer, De-
sembargadora Maria José, Stephen 
Carnt,  da Royal British Legion 
e Consulado Britânico,   Tenente 
Eugenio Bezerra Mergulhão e Se-
nhora,  e Tenente Sylvio Gomes,  
Diretores do Conselho Nacional 
dos Oficiais da Reserva,   Veterano 
Ulisses Villela de Lima,  Fuzileiro 
Naval Padrão do Brasil, e outros.

Israel Blajberg lança seu livro "Estrela de David no Cruzeiro do Sul" durante homenagem 
aos Ex-Combatentes da 2ª Guerra Mundial no Forte de Copacabana

(Israel Blajberg/ FM)
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Ministros da Defesa do Brasil e da Argentina assinam a "Declaração pela Democracia  e a Paz"
e iniciam negociações para a venda de caças Gripen NG

 Os ministérios da Defesa do 
Brasil e da Argentina assinaram decla-
ração conjunta  iniciando conversações 
para a venda de 24 caças Gripen NG 
para a Força Aérea do país platino.
 A previsão do negócio cons-
ta da “Declaração pela Democracia e 
a Paz”, assinada pelo ministro Jaques 
Wagner e seu par argentino, Agustín 
Rossi, após reunião bilateral realizada 
no dia 7 de abril, na capital Argentina.
 Em sua primeira viagem oficial 
ao exterior à frente da Defesa, Jaques 
Wagner destacou a escolha da Argen-
tina como o primeiro país a ser visi-

tado por ele e o caráter estratégico da 
aliança com aquele país, considerado 
fundamental para a integração regional 
da América do Sul. O ministro disse 
que foi uma decisão política que aten-
de ao interesse de fortalecer a parceria 
e a cooperação no campo da defesa.
 Já Augustín Rossi, além de 
abrir as negociações para a compra dos 
24 caças Gripen NG, também reiterou 
a intenção platina de adquirir seis ae-
ronaves cargueiros KC-390 – projeto 
brasileiro que tem os argentinos como 
parceiros em seu desenvolvimento.
 Os caças Gripen NG, projeta-

(MD ASCOM/ FM)

dos pela multinacional sueca SAAB, 
serão produzidos no Brasil. Em ou-
tubro de 2014, a Força Aérea Brasi-
leira (FAB) assinou contrato para a 
aquisição de 36 aeronaves – 28 uni-
dades monoplaces (para um piloto) 
e 8 biplaces (para dois tripulantes).
 Os caças serão entregues en-
tre 2019 e 2024. O investimento pre-
visto é de US$ 5,4 bilhões. A maior 
parte das aeronaves encomendadas 
pela FAB será produzida em territó-
rio nacional em parceria com empre-
sas brasileiras, que se beneficiarão da 
transferência de tecnologia prevista 
no contrato com a companhia sueca.
 Na declaração conjunta, os 
ministros da Defesa dos dois países 
reiteraram a importância de manter o 
Atlântico Sul como uma área livre da 
presença de armas de destruição em 
massa, nos marcos definidos pela Zona 
de Paz e Cooperação do Atlântico Sul 
(Zopacas) – organismo das Nações 
Unidas do qual Brasil e Argentina, além 
de 22 outros países, são signatários.
 Wagner e Rossi também trata-
ram da cooperação multilateral no âm-
bito do Conselho de Defesa Sul-Ame-
ricana (CDS) – órgão da União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul). O 
ministro argentino celebrou a evolução 
do projeto de criação da Escola Sul-

-Americana de Defesa, que fortalecerá, 
tanto entre militares como civis, um pen-
samento estratégico em nível regional.
 Outro assunto tratado pelos 
ministros foi o projeto do Avião de 
Treinamento Básico da Unasul, inicia-
tiva que objetiva coordenar a cadeia 
produtiva dos diversos países sul-ame-
ricanos, bem como o fortalecimento da 
base industrial de defesa do continente.
 Wagner e Rossi reafirma-
ram ainda a vontade de intensificar 
a Cooperação Antártica no apoio lo-
gístico e no trabalho conjunto na 
área científica realizado na região.
 Ao fim do encontro, em en-
trevista à imprensa argentina, Agustín 
Rossi lembrou que Brasil e Argentina 
têm uma longa tradição de relações 
“tensas e intensas” na área de Defesa, 
e que os dois países estão engajados 
em “aprofundá-las permanentemente”.
 Já o Ministro Jaques Wagner 
reiterou que fez questão de visitar o 
país vizinho em sua primeira viagem 
oficial, pois as duas nações têm uma 
“parceria importante nesse novo con-
ceito de Defesa” da América do Sul. 
Wagner aproveitou o encontro para 
convidar Agustín Rossi para o voo 
inaugural do cargueiro KC-390 – a ae-
ronave já realizou um sobrevoo técnico.

(MD ASCOM/ FM)
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Curso de Logística e Mobilização Nacional da ESG promove viagem de estudos à Minas Gerais

 Para cumprir o programa do 
Curso de Logística e Mobilização Na-
cional (CLMN) da Escola Superior de 
Guerra (ESG), previsto para 2015, os 
estagiários realizaram uma viagem de 
estudos a Belo Horizonte e Juiz de Fora 
– MG, no período de 3 a 8 de maio.
 A atividade tem o objetivo 
de proporcionar aos integrantes do 
curso uma experiência prática dos 
ensinamentos transmitidos em sala 
de aula, demonstrando a estratégia e 
a logística adotadas em instituições 
civis e militares, com vistas à ela-
boração do trabalho de conclusão.
 A programação, iniciada em 
Belo Horizonte, contou com palestras 
e visitas a empresas regionais. No ro-
teiro, a Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais (FIEMG), a 
Tecidos e Armarinhos Miguel Barto-
lomeu S.A. (TAMBASA), o Parque 
de Material Aeronáutico de Lagoa 
Santa (PAMALS), a Indústria de Avia-
ção e Serviços (IAS) e a Stola Brasil.
Na FIEMG, a turma assistiu a uma 
explanação sobre o trabalho desen-
volvido pela Federação para contri-
buir com a indústria local, em busca 
de resultados para a sustentação da 

competitividade e geração de novos 
negócios. Na ocasião, os estagiários 
conheceram a logística aplicada por 
empresas civis e militares e as inova-
ções e tecnologias de ponta do setor, 
evidenciando-se o novo galpão equi-
pado com tecnologia robotizada para 
a separação, distribuição e armaze-
namento de produtos da TAMBASA.
 No Parque de Material Aero-
náutico de Lagoa Santa, o grupo teve 
a oportunidade de verificar os méto-
dos de gestão adotados na função lo-
gística de manutenção de aeronaves, 
de seus componentes e equipamentos 
de apoio, e, na Indústria de Aviação e 
Serviços, a infraestrutura disponível, 
as bancadas de provas e teste de mo-
tores de aviões reparados. Já na Stola 
Brasil, empresa que fabrica carrocerias 
e peças de automóveis, além da pales-
tra de apresentação da empresa, foram 
apreciadas as linhas de moldagem do 
aço para a confecção de componentes 
automobilísticos.
 Chegando a Juiz de Fora, a co-
mitiva visitou a MRS Logística S.A, 
Multiterminais Logística Integrada e 
Indústria de Material Bélico, uma ope-
radora ferroviária de carga que admi-
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nistra uma malha de 1643 km nos esta-
dos de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 
São Paulo. O principal produto por ela 
transportado é o minério de ferro, sendo 
a sua preocupação central a segurança 
do material, em relação a atropelamen-
tos e abalroamentos, e o desafio predo-
minante, o transporte de containeres.
 Dando prosseguimento ao cro-
nograma, a turma esteve na Multitermi-
nais Logística Integrada, encarregada 
de terminais portuários e postos secos 
do Brasil, considerada uma das mais 
importantes empresas de prestação de 
serviços e de comércio exterior, que 
conta, em suas instalações, com uma 
representação da Receita Federal para 
orientar a direção da empresa sobre os 
procedimentos adequados relativos à 
administração tributária e aduaneira. 
Cumpre ressaltar a sua responsabili-
dade na operação de dois terminais 
marítimos no porto do Rio de Janeiro: 
Terminal de Containeres e Terminal 

Módulos Multicar. Além dos termi-
nais, possui três portos secos: no Rio 
de Janeiro, em Juiz de Fora e Resende.
 Para encerrar a viagem, uma 
última visita à fábrica da Indústria 
de Material Bélico do Brasil (IM-
BEL), destinada especialmente à pro-
dução de munição para armamentos.
A delegação, que tem representantes de 
diversos estados do país, foi chefiada 
pelo Assistente do Exército na ESG e 
Diretor do CLMN, General de Brigada 
Angelo Kawakami Okamura, e com-
posta por 34 civis e militares, sendo 
25 estagiários. Completaram a dele-
gação membros do Corpo Permanente 
e do Corpo Administrativo da Escola.
 O CLMN, curso oferecido 
pelo Campus/ESG - Rio de Janeiro, 
tem por objetivo preparar civis e mi-
litares para atuar no nível gerencial, 
de assessoramento e executivo nos 
órgãos responsáveis pelo Sistema Na-
cional de Mobilização (SINAMOB).
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ESG e Embraer realizam Ciclo de Estudos 
de Assuntos de Defesa

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG), em parceria com a Em-
braer Defesa & Segurança (ED&S), 
promoveu, nos dias 20 e 21 de 
maio de 2015, o Ciclo de Estudos 
de Assuntos de Defesa (CEAD). 
Participaram do encontro o Pre-
sidente da Embraer, Jakson Me-
deiros, e cerca de 15 empresários 
com atuação em atividades rela-
cionadas aos setores de Defesa, Se-
gurança ou Tecnologia da ED&S.
 O Subcomandante da ESG, 
General de Divisão Eduardo Diniz, 
presidiu a solenidade de abertura e 
deu as boas-vindas aos presentes. 
A primeira conferência do CEAD 
foi do Chefe do Estado-Maior do 
Exército, General de Exército Ser-
gio Westphalen Etchegoyen, sobre 
a ''Projeção Internacional do Bra-
sil e os Reflexos para a Indústria 
de Defesa''. Em seguida, o Diretor 
do Instituto de Doutrina de Opera-
ções Conjuntas (IDOC), General de 
Brigada R1 João Cesar Zambão da 
Silva fez uma exposição a respeito 
dos ''Fundamentos sobre o Ordena-
mento Normativo da Defesa Nacio-
nal e a Estrutura Militar de Defesa''.
 Complementando a fase ini-
cial do Ciclo de Estudos, o Contra-
-Almirante Joése de Andrade Ban-
deira Leandro, da Diretoria Geral 
de Material da Marinha, o General 
de Brigada Fernando José Soa-
res da Cunha Mattos, do Estado-
-Maior do Exército, e o Brigadeiro 
do Ar Paulo Eduardo Vasconcellos, 
do Estado-Maior da Aeronáutica, 
apresentaram a doutrina, a estrutura 
e os projetos do Poder Naval, Po-

der Terrestre e Poder Aeroespacial.
 Para encerrar as ativida-
des foram convidados ao debate o 
Contra-Almirante Carlos Frederico 
Carneiro Primo, da Diretoria de Ae-
ronáutica da Marinha, o Contra-Al-
mirante Engenheiro Álvaro Luis de 
Souza Alves Pinto, da Diretoria de 
Gestão de Programas Estratégicos 
da Marinha, além dos palestrantes, 
Brigadeiro Vasconcellos, Almirante 
Leandro e General Cunha Mattos.
 No segundo dia, outros te-
mas da Defesa entraram em pauta. 
O Capitão de Mar e Guerra (RM1) 
Francisco José de Matos, do IDOC, 
discorreu sobre a ''Inteligência Es-
tratégica, o representante da Chefia 
de Logística do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas, Coro-
nel Edson Pierobon, expôs o ''Pla-
no de Articulação e Equipamento 
de Defesa (PAED)", e o Assessor 
de Comando da ESG, Contra-
-Almirante (RM1) Antonio Ruy de 
Almeida Silva, a "Segurança In-
ternacional''. Concluindo a sessão, 
o Brigadeiro do Ar José Augusto 
Afonso Crepaldi e o Coronel José 
Augusto Simões Amaro falaram 
respectivamente sobre a ''Política 
de Defesa e Estratégia de Desenvol-
vimento'' e ''Marcos Regulatórios 
da Indústria de Produtos de Defe-
sa'', ambos integrantes do Depar-
tamento de Produtos de Defesa do 
Ministério da Defesa (DEPROD).
 O Ciclo de Estudos foi en-
cerrado pelo Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho.
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1º Seminário do Laboratório de Segurança 
Internacional e Defesa Nacional

 Em 12 de maio de 2015, 
o Centro de Estudos Estratégi-
cos (CEE) – pela primeira vez por 
meio do Laboratório de Segurança 
Internacional e Defesa Nacional 
(LABSDEN) – realizou na Esco-
la Superior de Guerra (ESG), o 
seminário com o tema: "O Terre-

moto no Nepal e as Ajudas Huma-
nitárias". O objetivo do evento foi 
mostrar a importância do estudo 
nas áreas de desastres e ajuda hu-
manitária, com enfoque técnico e 
psicossocial sobre o terremoto do 
Nepal e as ajudas humanitárias en-
viadas em todas as regiões afetadas.
 O evento teve início às 
9h30min, no Auditório D da es-
cola, com a exposição do Tenente 
Flaviano de Souza Alves sobre os 
aspectos geomorfológicos e técni-
cos do desastre nepalês. Após breve 
intervalo, a Tenente Coronel Neyde 
Lucia de Freitas Souza expôs o de-
sastre sob a ótica das ações huma-
nitárias e psicossociais em desen-
volvimento na região, apresentando 
os atores e grupos que prestam so-
corro, suas demandas e conflitos. A 
essa exposição, seguiu-se o debate, 
finalizando o evento às 11h40min.
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Comando do 9º DN assina Protocolo para 
 Ordenamento da Orla Fluvial de Manaus

com Prefeito Arthur Virgílio Neto

 O Comando do 9º Distrito 
Naval (Com9ºDN) assinou, em con-
junto com a Prefeitura de Manaus 
(AM), um Protocolo de Intenções 
de Cooperação entre os órgãos, vi-
sando o ordenamento da Orla do Rio 
Negro. O evento foi realizado no 
dia 30 de abril, no auditório do Par-
que Municipal do Mindu, e contou 
com a presença do Prefeito Arthur 
Virgílio Neto, do Vice-Almirante 
Domingos Savio Almeida Noguei-
ra, e do Vice-Almirante Wagner Lo-
pes de Moraes Zamith, além de au-
toridades e servidores da Prefeitura 
de Manaus e da Marinha do Brasil.
 “A ideia é dar um orde-

namento para a Orla de Manaus, 
estabelecendo locais apropriados 
para banhistas, lanchas, jet skis e 
até pistas para hidroavião. Tudo 
isso precisa ser ordenado para que 
não exista conflito, reduzindo o nú-
mero de acidentes”, disse o Vice-
-Almirante Savio. De acordo com 
o Prefeito de Manaus, o protocolo 
prevê, principalmente, a seguran-
ça. “Vamos reforçar as campanhas 
institucionais sobre o tema para 
conscientizar a população sobre os 
riscos na Orla de Manaus. É um 
privilégio contar com a parceria 
da Marinha do Brasil”, afirmou.

(CCSM/ FM)
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Governador do Amazonas, José Melo, despede-se 
do Vice-Almirante Domingos Savio e recebe 

o Vice-Almirante Wagner Lopes de Moraes Zamith

 O Governador do Estado do 
Amazonas, José Melo, promoveu no dia 
30 de abril, no Centro Cultural Povos da 
Amazônia, em Manaus (AM), uma des-
pedida ao Comandante do 9º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Domingos Sa-
vio Almeida Nogueira, acompanhado 
pelo Comandante nomeado, Vice-Almi-
rante Wagner Lopes de Moraes Zamith.

 O encontro foi uma oportuni-
dade de agradecer a parceria da Ma-
rinha do Brasil com o Governo, ce-
lebrando a boa convivência, além de 
dar as boas-vindas ao Vice-Almirante 
Zamith que assumiu o Cargo no dia 6 
de maio, em cerimônia a ser realiza-
da no Comando do 9º Distrito Naval.
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Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 
da Marinha  assina Protocolo de Intenções Mútuas 

com a Universidade Federal de Santa Maria

 No dia 19 de maio, foi as-
sinado o Protocolo de Intenções 
Mútuas entre a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação da Ma-
rinha (SecCTM) e a Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), 
com o propósito de definir as for-
mas de incentivar e facilitar a pres-
tação de apoio mútuo às atividades 
de pesquisa e prospecção tecno-
lógica. Anteriormente, a SecCTM 
havia firmado acordos congêneres 
com a Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, a Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande do 
Sul, a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, e a Fundação Uni-
versidade Federal do Rio Grande.

 O evento contou com a 
participação do Subsecretário de 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Contra-Almirante (RM1) Paulo Ro-
berto da Silva Xavier, e do Reitor 
da UFSM, Profº Dr. Paulo Afonso 
Burmann, que descreveu o evento 
“como um marco histórico para a 
Faculdade Federal de Santa Maria”.
 A assinatura do Protoco-
lo de Intenções Mútuas possibi-
lita que Organizações Militares 
da Marinha do Brasil desenvol-
vam trabalhos em conjunto com a 
UFSM, por meio dos respectivos 
Acordos de Cooperação, Convê-
nios ou instrumentos similares.
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Vice-Almirante Farias Alves recebe a visita 
do Vice-Governador do Distrito Federal

 O Vice-Governador do Dis-
trito Federal, Renato Santana, rea-
lizou, no dia 23 de abril, uma visita 
protocolar ao Comando do 7º Dis-
trito Naval (Com7ºDN), sendo re-
cebido pelo Vice-Almirante Paulo 
Mauricio Farias Alves. Na ocasião, 
foram tratados assuntos de interesse 
mútuo para a Marinha e para o Dis-
trito Federal (DF).

 No DF, cinco Organizações 
Militares estão diretamente subor-
dinadas ao Com7ºDN, entre elas o 
Hospital Naval de Brasília, o Gru-
pamento de Fuzileiros Navais de 
Brasília, o Centro de Instrução e 
Adestramento de Brasília, a Capi-
tania Fluvial de Brasília e a Esta-
ção Rádio da Marinha em Brasília.
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Comando do 7º Distrito Naval realiza em Palmas 
encontro da Sociedade Amigos da Marinha 

 O Comando do 7º Distrito 
Naval (Com7ºDN), as Sociedades 
Amigos da Marinha-Brasil, Distrito 
Federal (SOAMAR-DF) e Tocantins 
(SOAMAR-Tocantins) realizaram, 
de 24 a 26 de abril, o Encontro Regio-
nal da SOAMAR, em Palmas (TO), 
que está na jurisdição do Com7ºDN.
 O evento contou com a par-
ticipação do Comandante do 7º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Paulo 
Mauricio Farias Alves, do Diretor 
do Centro de Comunicação Social 
da Marinha, Contra-Almirante Jose 
Roberto Bueno Junior, do Presiden-
te da SOAMAR-Brasil, Valter Por-

to, do Presidente da SOAMAR-DF, 
Wanderval Calaça, do Presidente da 
SOAMAR-Maranhão e Vice-Presi-
dente da SOAMAR-Brasil, Orson 
Feres, e da Presidente da SOAMAR-
-Tocantins, Valquiria Rezende, entre 
outros representantes das SOAMAR.
 Foram realizadas palestras 
sobre o Comando do 7º Distrito Na-
val, os Programas Estratégicos da Ma-
rinha e as atividades das SOAMAR 
participantes. Em Palmas, a Marinha 
do Brasil possui a Capitania Fluvial 
do Araguaia-Tocantins (CFAT), Or-
ganização Militar subordinada ao 
Com7ºDN.
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Marinha do Brasil e Juízes Federais participam 
da 2ª Etapa da Expedição Cidadania

 Durante o período de 11 a 
19 de maio, foi realizada a 2ª Etapa 
da Expedição Cidadania, que teve 
como propósito finalizar todos os 
acordos e petições judiciais, já pre-
viamente levantadas, bem como a 
distribuição de material de Ação 
Cívico Social ao povo ribeirinho.
 O Comando do 6º Distrito 
Naval juntou-se à Associação dos 
Juízes Federais, designando o Na-
vio de Transporte Fluvial “Paraguas-

su” para transportar os integrantes 
do Projeto ao longo do Tramo Nor-
te do Rio Paraguai, onde atenderam 
as comunidades da Baia do Castelo, 
Paraguai-Mirim, Porto São Francis-
co, Porto São Pedro e Barra de São 
Lourenço. Na ocasião, realizaram au-
diências, julgamentos, processos pre-
videnciários, entrega dos documen-
tos, como carteiras de identidades e 
CPFs, além da entrega de 40 óculos.

F
oto: C

C
S

M

(CCSM/ FM)



FOLHA MILITAR Maio 2015 16

Fragata “Constituição” recebe em Barcelona 
medalha das Forças Armadas Espanholas

 No dia 17 de maio, a Fraga-
ta “Constituição” recebeu a medalha 
Cruz Al Merito Almogávares, entre-
gue pelo representante da Associação 
dos Reservistas Voluntários da Catalu-
nha, Manuel Carlos Domínguez Leite. 
Participaram do evento o Adido Naval 
e Aeronáutico do Brasil na Espanha, 
Capitão-de-Mar-e-Guerra Paolo Coi-
rolo, bem como representantes das 
Forças Armadas da Espanha.
 A medalha representa o reco-
nhecimento das Forças Armadas da Es-
panha pelas atividades desenvolvidas 

durante a Comissão Líbano VI, bem 
como pelo longo período de permanên-
cia na missão, totalizando mais de 11 
meses.
 A Fragata “Constituição” desa-
tracou da Base Naval do Rio de Janei-
ro em 8 de julho de 2014, deslocou-se 
para a cidade de Beirute e permane-
ceu atuando sob a égide das Nações 
Unidas por quase nove meses como 
Navio Capitânia da Força Tarefa Ma-
rítima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL). 
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Escola de Guerra Naval sedia o 11º Simpósio 
Regional de Ex-alunos do Naval War College

 Nos dias 13 e 14 de maio, a Es-
cola de Guerra Naval sediou o 11th Re-
gional Alumni Symposium do Naval 
War College (NWC), da Marinha dos 
Estados Unidos da América. O objetivo 
do evento foi reunir ex-alunos do NWC 
para compartilhar experiências sobre te-
mas atuais afetos à segurança marítima.
 O Comandante da Marinha do 
Brasil, Almirante-de-Esquadra Eduar-
do Bacellar Leal Ferreira, realizou a 
palestra de abertura, abordando a pro-
teção da “Amazônia Azul”. O segundo 

dia foi aberto pelo Embaixador Celso 
Amorim, que proferiu palestra sobre o 
tema “A Grande Estratégia e o Poder 
Marítimo em um mundo em transição”.
 Durante o Simpósio, foi firma-
do um Memorando de Entendimentos 
entre a Escola de Guerra Naval e o Naval 
War College com o objetivo de incre-
mentar a interação acadêmica, o inter-
câmbio cultural e o desenvolvimento de 
pesquisas conjuntas. Essa foi a primeira 
vez que o simpósio ocorreu no Brasil.
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Comando do 2º Distrito Naval recebe visita 
de navio da Marinha Chinesa

 O Comando do 2º Distri-
to Naval e Organizações Militares 
subordinadas receberam a visita do 
Navio Hidroceanográfico da Ma-
rinha do Exército de Libertação 
Popular da China “Zhu Kezhen 
(872)”, entre os dias 17 e 22 de 
maio, no porto de Salvador (BA).
 O navio, que participa de 
uma missão de pesquisa oceanográfi-
ca, vem realizando visitas oficiais aos 
portos de países amigos, com o propó-
sito de estreitar os laços diplomáticos 
com essas nações. Em 18 de maio, o 
Vice-Almirante Luiz Henrique Caro-
li, Comandante do 2º Distrito Naval, 

recebeu a visita do Adido Adjunto de 
Defesa da República Popular da Chi-
na, Coronel Hung Damin, do Chefe 
da missão, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Lu Jiedong, e do Comandante do na-
vio, Capitão-de-Fragata Shen Yue.
 A Comitiva de militares do 
“Zhu Kezhen (872)” também visi-
tou o Serviço de Sinalização Náuti-
ca do Leste e a Base Naval de Ara-
tu, no dia 19 de maio, conhecendo 
as instalações e atividades daquelas 
Organizações Militares. O even-
to foi finalizado no pátio do Centro 
de Adestramento de Aratu, com um 
exercício de combate a incêndio.

(CCSM/ FM)

Saiba mais sobre a Marinha    
em nosso sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Diretoria de Hidrografia e Navegação sedia 
solenidade do Dia do Cartógrafo

 A Sociedade Brasileira de 
Cartografia (SBC) comemorou o dia 
do Cartógrafo na Diretoria de Hi-
drografia e Navegação (DHN), em 
Niterói (RJ). A cerimônia, em 6 de 
maio, foi presidida pelo Comandan-
te da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
que foi condecorado com a Ordem 
do Mérito Cartográfico, no grau 
Grã-Cruz.
 Dentre os 77 agraciados, a 
solenidade contou com autoridades 
e representantes dos mais diver-
sos ramos de atuação da socieda-
de brasileira. Estiveram presentes 
o Diretor-Geral do Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DE-
CEA), Tenente Brigadeiro-do-Ar 
Carlos Vuyk de Aquino, e o Dire-
tor de Hidrografia e Navegação, 

Vice-Almirante Antonio Reginaldo 
Pontes Lima Junior, ambos agracia-
dos com a Ordem do Mérito Car-
tográfico, no grau Grande-Oficial.
 O presidente da SBC, En-
genheiro Cartógrafo Paulo Ce-
sar Teixeira Trino, condecorou os 
cartógrafos, que se distinguiram 
em suas atividades, autoridades 
civis e militares e Instituições. A 
Ordem do Mérito Cartográfico 
destina-se a premiar aqueles que 
tenham prestado serviços relevan-
tes à Cartografia no Brasil com 
os cinco graus tradicionais – Grã-
-Cruz, Grande-Oficial, Comenda-
dor, Oficial e Cavaleiro. A outorga 
de condecoração ocorre todos os 
anos e a organização do evento é 
alternada entre as Forças Armadas.
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Solenidade comemora 125º Aniversário 
do Corpo de Engenheiros da Marinha

 Foi realizada, no dia 28 de 
abril, no Arsenal de Marinha do 
Rio de Janeiro, cerimônia presidida 
pelo Comandante da Marinha, Al-
mirante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, em comemora-
ção ao 125º Aniversário do Corpo 
de Engenheiros da Marinha. Foram 
lidas a Ordem do Dia do Diretor de 
Engenharia Naval, Vice-Almirante 
(EN) Francisco Roberto Portella 
Deiana, e a mensagem do Coman-
dante da Marinha. Houve, também, 
entrega do Diploma de Honra ao 
Mérito da Engenharia da Mari-
nha a 32 pessoas que contribuíram 
para o desenvolvimento e a valori-
zação da Engenharia na Marinha.
 Na cerimônia, foi presta-
da uma homenagem ao Contra-
-Almirante (EN) João Cândido 
Brazil, Patrono do Corpo de Enge-
nheiros da Marinha, com a leitura 

da sua Biografia e descerramento 
de um busto pelo Comandante da 
Marinha acompanhado pelo Chefe 
do Estado-Maior da Armada, pelo 
Diretor-Geral do Material da Ma-
rinha, pelo Diretor de Engenharia 
Naval, e pelas bisnetas do home-
nageado, Anna Maria Brazil Bra-
ga e Tais Brazil de Araújo Oswald. 
  O busto ficará posicionado, 
em caráter definitivo, no nono andar 
do Edifício Barão de Ladário, local 
do Gabinete do Diretor de Engenha-
ria Naval. Esse cargo remonta ao de 
Inspetor Geral de Engenharia Na-
val, o de maior precedência no Cor-
po de Engenheiros na época, tendo 
sido o Almirante Brazil seu titular, 
quando faleceu na explosão do En-
couraçado “Aquidabã”, na Enseada 
de Jacuecanga, em Angra dos Reis 
(RJ), em 21 de janeiro de 1906.
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Marinha do Brasil assina Acordo de Cooperação Técnica com o Ministério da Pesca e Aquicultura

 No dia 18 de maio, a Ma-
rinha do Brasil, por intermédio da 
Diretoria de Portos e Costas (DPC), 
o Ministério da Pesca e Aquicultura 
(MPA) e o Instituto Federal de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Pará 
(IFPA) firmaram um Acordo de 
Cooperação Técnica para a Forma-
ção de novos Aquaviários no Pará.
 A cerimônia aconteceu no 
Centro de Instrução Almirante Braz 
de Aguiar e contou com as presen-
ças do Ministro de Estado da Pes-
ca e Aquicultura, Helder Barbalho 
e do Diretor de Portos e Costas, 

Vice-Almirante Claudio Portugal 
De Viveiros.   O Acordo visa cre-
denciar o IFPA a ministrar cursos 
para Aquaviários do 3º Grupo – 
Pescadores, o que possibilitará o 
aumento de pessoas qualificadas 
em diferentes categorias e seções 
a conduzir embarcações engajadas 
na pesca profissional no estado.
 Os cursos serão oferecidos 
gratuitamente à população. A previ-
são de início das aulas é para o se-
gundo semestre de 2015, por meio 
de edital que será lançado pelo IFPA.
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Diretoria de Assistência Social da Marinha 
entrega Prêmio Gestão Social 2014

 No dia 15 de maio, a Di-
retoria de Assistência Social da 
Marinha (DASM) promoveu a 
entrega do Prêmio Gestão Social 
2014, aos Órgãos de Execução do 
Serviço de Assistência Social, nas 
categorias Núcleo de Assistência 
Integrada ao Pessoal da Marinha, 
Organização Militar com Facili-
dade de Serviço Social e Serviço 
de Assistência Social Hospitalar.
 Foram agraciados com o 
Prêmio Gestão Social o Comando-
-em-Chefe da Esquadra, na cate-
goria Núcleo do Serviço de As-
sistência Integrada ao Pessoal da 
Marinha, o Hospital Central da 
Marinha, na classe Organizações 
Militares com Facilidade de Ser-

viço Social, e o Hospital Naval 
Marcílio Dias, no grupo Serviço 
de Assistência Social-Hospitalar.
 Estiveram presentes para 
prestigiar a cerimônia os ex-direto-
res o Vice-Almirante (Ref) Rui da 
Fonseca Elia, o Contra-Almirante 
Marcelo Francisco Campos, o Con-
tra-Almirante (RM1) Reginaldo 
Gomes Garcia dos Reis, o Contra-
-Almirante (RM1) Sergio Antônio 
da Conceição Freitas, o Contra-Al-
mirante (RM1) Marco Antônio Gui-
marães Falcão, o Contra-Almirante 
(RM1) Carlos Alberto Guimarães 
de Almeida de Albuquerque e o 
Contra-Almirante (RM1) Ricardo 
Albergaria Claro.
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Serviço de Assistência Social da Marinha recebe 
“Mérito Associação de Veteranos do Corpo de Fuzileiros Navais”

 No dia 15 de maio, o Ser-
viço de Assistência Social da Ma-
rinha (SASM) foi agraciado com 
a medalha “Mérito Associação de 
Veteranos do Corpo de Fuzileiros 
Navais” pelo reconhecimento aos 
relevantes serviços prestados. A 
cerimônia foi alusiva ao 43º ani-
versário da Associação de Vetera-
nos do Corpo de Fuzileiros Navais 
(AVCFN) e ocorreu no Centro de 
Instrução Almirante Sylvio de Ca-
margo, na Ilha do Governador (RJ).
 A Medalha “Mérito Asso-
ciação de Veteranos do Corpo de 

Fuzileiros Navais” foi a primeira 
condecoração recebida pelo SASM 
e destina-se a agraciar militares, 
civis e instituições civis ou mili-
tares, nacionais ou estrangeiros, 
como reconhecimento por relevan-
tes serviços prestados à AVCFN.
 O Presidente de Honra da 
AVCFN,  Almirante-de-Esquadra 
(FN) Fernando Antonio de Siqueira 
Ribeiro, presidiu a solenidade e im-
pôs as medalhas de mérito AVCFN 
aos representantes das Organiza-
ções agraciadas.
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Aeronáutica homenageia os profissionais de serviço social

II Olimpíada de História Militar e Aeronáutica 
da Academia da Força Aérea

 No  dia 15 de maio, dia do pro-
fissional de serviço social, o Comando 
da Aeronáutica comemorou o aumen-
to do número de militares dessa espe-
cialidade em seu efetivo. Atualmente 
são 137 oficiais, designados para ba-
ses aéreas, hospitais e outras orga-
nizações espalhadas por todo o País. 
Somente no último ano, foram incor-
porados 52 novos profissionais da área.
 "A contribuição da profissão, 
por meio da realização dos diversos 
programas e projetos sociais, vem se 
caracterizando como ferramenta es-
tratégica na gestão das múltiplas for-
mas da questão social nas Organiza-
ções Militares", afirmou, em Ordem 
do Dia, o Diretor de Intendência da 
Aeronáutica, Major-Brigadeiro In-
tendente Vilmar Gargalhone Corrêa.
 Um marco para a profissão 
na Aeronáutica foi a incorporação, 
em 2015, de duas oficiais no recém-
-criado Quadro de Oficiais de Apoio. 
Elas estão em formação no Centro 
de Instrução e Adaptação da Ae-
ronáutica (CIAAR), em Belo Ho-
rizonte (MG), e têm expectativa 
de carreira até o posto de Coronel.

 Ordem do Dia do Assistente 
Social
 No dia 15 de maio quando 
é comemorado o dia do Assistente 
Social, a Subdiretoria de Encargos 
Especiais (SDEE), órgão central do 
sistema responsável pelas ações de 
proteção social no Comando da Ae-
ronáutica, ressalta a importância do 
trabalho dos profissionais de serviço 
social e dá a visibilidade aos avanços 
conquistados pela profissão ao longo 
dos 65 anos da sua existência na Ae-
ronáutica. Uma história iniciada na 
década de 40, com inserção das assis-
tentes sociais civis no âmbito da saú-
de, e que ganhou novos rumos com as 
Oficiais do Quadro Feminino (QFO). 
Posteriormente, revitalizou-se com 
a chegada e ampliação dos militares 
do Quadro Complementar da Aero-
náutica (QCOA), a partir da década 
de 1990. Tal processo foi fortalecido 
com o ingresso dos Oficiais do Quadro 
de Oficiais Convocados (QOCON) e, 
mais recentemente, com a aprovação 

da especialidade de serviço social no 
Quadro de Apoio (QOAP). É nesse 
cenário que emergem novos horizon-
tes para a profissão, inaugurado pela 
perspectiva de uma carreira para a 
categoria dos assistentes sociais, cuja 
contribuição será expressa na efeti-
vação e sustentabilidade das políticas 
de proteção social da Aeronáutica. 
 A contribuição da profissão, 
por meio da realização dos diversos 
programas e projetos sociais, vem se 
caracterizando como ferramenta estra-
tégica na gestão das múltiplas formas 
da questão social nas Organizações 
Militares. Tal fato reflete em um duplo 
movimento: o primeiro é o reconhe-
cimento do trabalho dos profissionais 
que consolida sete décadas de com-
prometimento e excelência nos servi-
ços prestados ao efetivo, e o segundo, 
recai nos novos desafios diante dos 
requerimentos atuais, para os assis-
tentes sociais, em uma Força Armada.
 Diante das novas conforma-
ções que dominam a cena contempo-
rânea, é determinada aos setores de 
apoio e proteção social, a constru-
ção de instrumentos que respondam 
as complexidades que atravessam o 
universo de vida e trabalho do nosso 
efetivo. Assim, é imperativo ir além 
do conhecimento técnico-científico 
originário da categoria profissional, 
historicamente atrelado às políticas 
públicas de corte social, no sentido da 
construção de um arsenal de conhe-
cimentos e competências, renovados 
pela conexão diária entre as demandas 
do efetivo, da sociedade brasileira e da 
missão constitucional da Força Aérea.
 Nesse cenário, o tema da capa-
citação profissional ganha realce e dá 
um novo tom às ações até o momento 
realizadas nessa área, transformando-
-se num grande objetivo a ser alcança-
do pelo Órgão Central, ao reconhecer 
como uma condição fundamental à 
gestão plena da Política de Assistência 
Social do Comando da Aeronáutica. 
 Parabenizo o esforço dos as-
sistentes sociais que incentivam a 
pesquisa cientifica, na área das ciên-
cias sociais e humanas no interior das 
nossas Organizações Militares, por 
meio dos estágios supervisionados 
com diversas universidades em todo o 
país, constituindo-se assim no elo in-
dispensável entre a teoria e a prática, 
que resulta na qualificação dos servi-
ços prestados ao efetivo e à sociedade.
 Tal movimento é fundamental 
para a ampliação da produção acadê-
mica e dos estudos na área, expresso 
principalmente, na premiação de tra-
balhos dos assistentes sociais do Co-
mando da Aeronáutica, em eventos 
nacionais e internacionais ao longo 
dos últimos anos. Esse movimento 
representa o incessante esforço dos 
nossos profissionais, pela sistemati-

(CECOMSAER/ FM)

(AFA ASCOM/ FM)
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zação e visibilidade das ações concre-
tizadas no cotidiano profissional, nos 
diferentes espaços sócio-ocupacionais 
do Comando da Aeronáutica, repre-
sentados pelos: Núcleos de Serviço 
Social, Escolas Militares, Hospitais, 
Bases Aéreas, Parques e Organiza-
ções Militares pertencentes ao Siste-
ma de Controle e Defesa do Espaço 
Aéreo. Dessa forma, reconhece-se a 
importância do trabalho realizado e do 

 A Academia da Força Aérea 
promoverá nos dias 15 e 16 de julho 
de 2015  a segunda edição da Olimpí-
ada de História Militar e Aeronáutica, 
a vibrante competição de conhecimen-
tos entre os cadetes da Aeronáutica. A 
primeira edição, realizada em agosto 
de 2014, contou com a participação de 
104 cadetes agrupados em 26 equipes.
 O projeto cultural, que con-
ta com o apoio do INCAER, da BI-
BLIEX, da Editora Contexto, entre 
outras, objetiva fomentar o estudo da 
História Militar e a Cultura Aeronáuti-
ca entre os futuros oficiais, se valendo 
do lúdico como estratégia educacio-
nal. Na oportunidade de lançamento 

comprometimento dos nossos assis-
tentes sociais, que tem como horizonte 
a emancipação e o apoio ao homem. 
 Que o dia 15 de maio seja 
um dia de reflexão sobre o significa-
do e importância da profissão e das 
suas conquistas em nossas institui-
ções militares. Que seja, sobretudo, 
um dia de celebração e de alegria, 
para todos os assistentes sociais.

do evento, que aconteceu na noite do 
dia 2 de junho, no auditório da AFA, 
a equipe LIMA MENDES, vencedora 
da primeira olimpíada, apresentou um 
relatório com interessantes aspectos 
da viagem de estudos realizada aos Es-
tados Unidos em novembro de 2014.
  Os cadetes vencedores co-
nheceram as cidades de Washington-
-DC e Gettysburg-PA, onde visitaram 
oito muse       us, além de bibliotecas, 
universidades e centros de memória 
daquele país. Em Gettysburg, o grupo 
pôde percorrer, com um guia espe-
cializado, o sítio histórico da maior e 
mais decisiva batalha da Guerra Civil 
Americana.
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Tenente-Brigadeiro Botelho assume 
Comando-Geral do Pessoal

 O Tenente-Brigadeiro do 
Ar Raul Botelho assumiu o cargo 
de Comandante-Geral do Pesso-
al no dia 18 de maio, em cerimô-
nia realizada na Base Aérea de 
Brasília (BABR). Na solenidade, 
presidida pelo Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, tam-
bém aconteceu a despedida do 
serviço ativo do Ex-Comandante 
da unidade, o Tenente-Brigadei-
ro do Ar Luiz Carlos Terciotti.
 Graduado em administra-
ção de empresas e pós-graduado 
em gestão administrativa, o Te-
nente-Brigadeiro Botelho possui 
uma trajetória profissional de mais 
de 40 anos na Força Aérea Bra-
sileira (FAB). O oficial-general 
acumula também o cargo de Dire-
tor-Geral do Departamento de En-
sino da Aeronáutica (DEPENS).
 “Os recursos humanos são 
o bem mais precioso de uma insti-
tuição e meu trabalho, como gestor 
de pessoal, é dar continuidade às 
diretrizes que já foram alinhavadas 
pelos meus antecessores”, afirma.
 Já o Tenente-Brigadeiro Ter-
ciotti foi homenageado por  se des-
pedir do serviço ativo, após mais de 
45 anos. O oficial-general recebeu 
uma insígnia de Tenente-Brigadeiro 
e um espadim das mãos de um ca-
dete aviador da Academia da Força 
Aérea (AFA). Ele também acompa-

nhou o desfile de um pelotão forma-
do por colegas de sua turma na Es-
cola Preparatória de Cadetes do Ar 
(EPCAR), que ingressou em 1970, 
a “Setenta a Pua”, além de passa-
gens da aeronave C-130 Hércules. 
 “Amanhã vai ser um dia es-
tranho, pois pela primeira vez em 
mais de 45 anos, não colocarei essa 
farda, que é como uma segunda pele 
para mim. Da FAB, levo aprendiza-
do, amigos e a alegria de ter ser-
vido à tão nobre instituição”, dis-
se o Tenente-Brigadeiro Terciotti.
 O Comandante da Aeronáu-
tica, além de destacar momentos 
importantes da atuação do Tenente-
-Brigadeiro Terciotti, como a cria-
ção do novo Quadro de Oficiais 
de Apoio da Aeronáutica (QOAP), 
desejou sucesso ao novo líder do 
Comando-Geral do Pessoal (COM-
GEP). “Um dos principais desafios 
das instituições é a busca perma-
nente pela melhora na gestão de 
recursos humanos, o bem de valor 
mais alto que possuímos”, afirmou.

 COMGEP
 Criado em 23 de abril de 
1969, o COMGEP é um órgão de 
direção setorial da FAB. Sua mis-
são é gerenciar, planejar e con-
trolar as atividades relacionadas 
ao efetivo civil e militar do Co-
mando da Aeronáutica, que é de 
aproximadamente 78 mil pessoas.

(CECOMSAER/ FM)
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Encontro discute segurança de voo 
em São José dos Campos

 O Instituto de Pesquisa e En-
saios em Voo (IPEV) promove, entre os 
dias 4 e 6 de agosto, o  8º Simpósio de 
Segurança de Voo. As inscrições pode-
rão ser feitas a partir do dia 08 de junho. 
O evento será realizado no auditório 
do Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca (ITA), localizado no Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA), em São José dos Campos (SP).

 O objetivo é difundir os aspec-
tos da segurança de voo na execução 
das atividades de pesquisa, desen-
volvimento, certificação e qualifica-
ção de novos produtos aeronáuticos. 
Além disso, a meta também é estrei-
tar o relacionamento entre órgãos go-
vernamentais, empresas e organiza-
ções da área aeronáutica e de defesa.
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 O Centro de Instrução e 
Adaptação da Aeronáutica (CIA-
AR), localizado em Belo Horizonte 
(MG), realizou, no dia 22 de maio, a 
cerimônia militar de entrega de es-
padas aos 141 profissionais que con-
cluíram o Curso de Adaptação Mili-
tar da Força Aérea Brasileira (FAB).
 A turma "Bravus" é com-
posta por 43 concluintes do Curso 
de Adaptação de Médicos da Ae-
ronáutica (CAMAR), 22 do Curso 
de Adaptação de Dentistas da Ae-
ronáutica (CADAR), 7 do Curso 
de Adaptação de Farmacêuticos da 
Aeronáutica (CAFAR), 50 do Es-
tágio de Adaptação de Engenhei-
ros da Aeronáutica, 3 do Estágio de 
Instrução e Adaptação para Oficiais 
Capelães (EIAC) e 16 da primei-
ra turma do Estágio de Adaptação 
de Oficiais de Apoio (EAOAP).
 A solenidade foi presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nival-
do Luiz Rossato, e contou com a 
presença da Deputada Federal Jô 
Moraes e do Prefeito de Belo Ho-
rizonte, Márcio Lacerda, além de 
diversas autoridades civis e mili-
tares. Em suas palavras, o Coman-
dante ressaltou a disposição e a 
coragem com que os novos oficiais 

superaram a rotina de treinamentos. 
"Todas as conquistas humanas são 
impulsionadas pelos sonhos que se 
transformam, em algum momen-
to, em projetos e passam a fazer 
parte de idealizações pelas quais 
empenhamos nossos esforços e su-
peramos as dificuldades”, disse.
 Primeiro colocado da tur-
ma, o Tenente Serviços Jurídi-
cos Marcel Silva Nunes recebeu o 
“Prêmio Força Aérea Brasileira” 
e o “Prêmio Honra ao Mérito do 
Ministério da Defesa”, concedido 
aos alunos que se destacam nas es-
colas de formação das Forças Ar-
madas. “Receber a notícia de que 
fiquei em primeiro lugar e assumir 
a responsabilidade pelo esquadrão 
me deixou muito honrado. Te-
nho orgulho de pertencer à turma 
Bravus”, disse o Tenente Marcel. 
 Com duração de 18 sema-
nas, o curso compreende instruções 
de armamento, munição e tiro, ati-
vidades de campanha, conceitos 
de chefia e liderança, comunicação 
oral, elaboração de documentos 
oficiais e treinamento físico. Os 
novos oficiais foram designados 
para servir em organizações mili-
tares de todas as regiões do País. 

(CECOMSAER/ FM)

Comando-Geral de Operações Aéreas 
comemora o 46º aniversário

 O Comando-Geral de Ope-
rações Aéreas (COMGAR) come-
morou, no dia 21 de maio, no pá-
tio da Bandeira da unidade, o 46º 
aniversário de criação. A cerimônia 
foi presidida pelo Comandante da 
organização, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Gerson Nogueira Machado de 
Oliveira, e contou com a presença 
de ex-comandantes e autoridades 
da ativa e da reserva.
 Durante a solenidade di-
versos militares foram agraciados 
com Diploma de Destaque Ope-
racional do COMGAR. Também 
ocorreu a imposição das medalhas 
militares de ouro, prata e bron-
ze em reconhecimento aos 30, 20 
ou 10 anos, respectivamente, de 
bons serviços prestados à Aero-
náutica, além da homenagem ao 
Graduado e Praça Padrão, por te-
rem se destacado em suas funções.
 Ao COMGAR compete 
executar o planejamento, o pre-
paro para o emprego e o contro-
le das operações da Força Aérea 

Brasileira (FAB), sendo respon-
sável pelo comando das ações de 
pronta resposta, antes da ativação 
da Estrutura Militar de Defesa.

 Estrutura Operacional
 A organização é o "braço ar-
mado" do Comando da Aeronáutica 
(COMAER). Ela detém os princi-
pais meios aéreos e, em consequên-
cia, responsabiliza-se pela execução 
das Ações Militares Aeroespaciais.  
 As diversas aviações que 
compõem a FAB são distribuídas por 
todo o território nacional, compondo 
uma grande estrutura operacional.
 Aproximadamente 800 ae-
ronaves são empregadas nos mais 
diversos tipos de missões, envol-
vendo praticamente metade do efe-
tivo do COMAER, para garantir o 
cumprimento de uma vasta gama 
de tarefas, indo de uma simples 
missão de rotina a uma intercep-
tação real de algum vetor incursor 
que adentre o espaço aéreo bra-
sileiro sem a devida autorização.

(CECOMSAER/ FM)

F
oto:C

E
C

O
M

S
A

E
R

Saiba mais sobre a Força Aérea Brasileira  
em nosso sites

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

Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 
forma oficiais de diversas especialidades
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Primeiro colocado da turma, o Tenente de Serviços Jurídicos Marcel Silva Nunes recebeu 
o “Prêmio Força Aérea Brasileira” e o “Prêmio Honra ao Mérito do Ministério da Defesa”
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Padronização de instrução aérea é tema de estágio pioneiro em Porto Alegre (RS)

 Preservar vidas humanas 
e indicar o caminho da profissio-
nalização às futuras tripulações da 
aviação brasileira. Essa é a motiva-
ção dos investigadores do Quinto 
Serviço Regional de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aeronáu-
ticos (SERIPA V), localizado em 
Canoas (RS), para promover o pri-
meiro Estágio de Padronização de 
Instrução Aérea (EPIA). O evento 
será realizado nos dias 1º e 02 de 
junho, na Pontifícia Universida-
de Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS), em Porto Alegre (RS).
 “Esperamos elevar o conhe-
cimento técnico e motivar os pilotos 
para que, por meio do aperfeiçoa-
mento da instrução aérea, consiga-
mos desenvolver um compromisso 
com a qualidade e, ao mesmo tem-
po, desenvolver a mentalidade de 
segurança de voo nesta e nas futuras 
gerações de pilotos civis”, afirma o 
Chefe do SERIPA V, Tenente-Co-
ronel Luís Renato Horta de Castro.
 O estágio vai apresentar boas 
práticas e ferramentas de padroniza-
ção para aperfeiçoar o trabalho dos 
instrutores de voo, bem como me-
lhorar o desempenho de alunos que 
se preparam para ingressar na ativi-
dade aérea. O público-alvo são dire-
tores de aeroclubes e de escolas de 
aviação, gerentes de segurança ope-
racional, instrutores de voo e alunos. 
 Além do Rio Grande do 
Sul, já confirmaram participação 
profissionais de dez estados brasi-
leiros (Mato Grosso, Santa Cata-

rina, Paraná, Rio de Janeiro, Pará, 
Amazonas, São Paulo, Bahia, 
Minas Gerais e Espírito Santo).
 As palestras, proferidas pe-
los investigadores do órgão regio-
nal, debaterão temas, como o pano-
rama atual da aviação de instrução 
no Brasil, aspectos psicológicos, 
didática aplicada à instrução aérea, 
comunicação, preenchimento de fi-
chas de avaliação, aerodinâmica e 
desempenho em aeronaves de baixa 
performance, legislação e erros mais 
comuns em acidentes de instrução.  
 O estágio de instrução é 
uma iniciativa pioneira no país. De 
acordo com análise do Centro de 
Investigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (CENIPA), 
no período de janeiro de 2005 a 
dezembro de 2014, foram regis-
tradas 70 ocorrências aeronáuticas 
com aeroclubes e escolas de avia-
ção. O Estado de São Paulo apre-
sentou o maior índice (34,53%), 
seguido pela região Sul (31,39%).
 Os dados indicam que jul-
gamento de pilotagem com 19,29% 
é o campeão no ranking dos fatores 
contribuintes recorrentes nas inves-
tigações de acidentes da aviação 
de instrução. Aplicação de coman-
dos e supervisão gerencial estão 
empatados no segundo lugar com 
12,14%, seguido de pouca expe-
riência do piloto (10%). Em rela-
ção às fases de voo, a maior par-
te dos registros ocorre no pouso 
(24,29%) e na decolagem (17,14%).
 Em entrevista, o chefe do 

(CECOMSAER/ FM)
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SERIPA V destaca as razões que 
motivaram a criação do primeiro 
estágio e a necessidade de prepa-
rar as futuras gerações de pilotos. 
Leia os principais trechos a seguir:
Seripa V – Como surgiu a ideia de 
criar um Estágio de Padronização 
de Instrução Aérea? 
Tenente-Coronel Renato - O EPIA 
surgiu da experiência com a inves-
tigação de acidentes na Aviação de 

Instrução e da análise sistemati-
zada daqueles fatores contribuin-
tes mais presentes nas ocorrências 
deste segmento da aviação geral 
que apresentavam problemas no 
acompanhamento diário da instru-
ção (supervisão e planejamento ge-
rencial), bem como os problemas 
resultantes da formação dos pilotos 
(julgamento, planejamento de voo, 
instrução, aplicação dos comandos.

Seja assinante da Folha Militar 
Para se tornar um assinante, é só nos contactar 
por e-mail (contato@folhamilitar.com.br) ou tele-
fone (3126-5000) e fornecer alguns dados como: 
nome, endereço completo, telefone de conta-
to e CPF ou CNPJ. O custo das assinaturas são 
de R$ 80,00 impressa e digital R$ 50,00 anual
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Classificados
Com a Folha Militar, o seu anúncio chega a um público exigente

 e de poder aquisitvo elevado.

ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DA FOLHA MILITAR

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

José Ricardo Medeiros Ferreira
Advogado OAB-RJ 102227

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

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

Fábio Bernardes de Oliveira
Advogado

OAB - RJ 100.446

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

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

Defesa 
do Consumidor

Orcowal
Organização Contábil Walmar Ltda

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

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

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

www.folhamilitar.com.br

 

FAB divulga Aviso de Convocação 
para profissionais de nível superior

 Começam no dia 08 de junho 
as inscrições para o Quadro de Ofi-
ciais da Reserva de Segunda Classe 
Convocados (QOCon 2015), da Força 
Aérea Brasileira (FAB). O objetivo é 
preencher, em caráter temporário, em 
tempo de paz, necessidades operacio-
nais da FAB, que não são atendidas 
pelos quadros regulares de pessoal do 
Comando da Aeronáutica (COMAER).
 A seleção é conduzida pe-
los Comandos Aéreos Regionais 
(COMAR) e será constituída das 
seguintes etapas: inscrição, avalia-
ção curricular, concentração inicial, 
inspeção de saúde, concentração fi-
nal e habilitação à incorporação.
 As inscrições devem ser feitas 

nas organizações militares de 21 cida-
des espalhadas por todas as regiões do 
País até o dia 18 de junho. Podem par-
ticipar cidadãos brasileiros, de ambos 
os sexos, voluntários à prestação do 
serviço militar temporário, com nível 
superior, habilitados ao desempenho 
da profissão em uma das 38 especia-
lidades de interesse do COMAER e 
que atendam às condições e normas 
estabelecidas no Aviso de Convocação.
 O candidato deve ter até 45 
anos de idade, tendo como referência 
o dia 31 de dezembro de 2015. Os se-
lecionados serão incorporados como 
Aspirantes a Oficial e integrarão o QO-
Con durante o período de um ano, po-
dendo ser prorrogado por até oito anos.
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(CECOMSAER/ FM)

FAB adere à Campanha Maio Amarelo
 A Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) entra na Campanha Maio 
Amarelo. O movimento, coordenado 
pelo Poder Público em parceria com 
a sociedade civil, pretende chamar 
a atenção para o alto índice de aci-
dentes no trânsito em todo mundo.
 A expectativa é que o mo-
vimento supere o resultado atingido 
pela Semana Nacional do Trânsito, 
por meio da realização de eventos, 
ações, palestras, comemorações e tra-
balhos educativos para ajudar na edu-
cação no trânsito do país.
 O trânsito está entre as pri-
meiras causas de morte no Brasil. 
Só em 2013, 43 mil pessoas perde-
ram a vida nas vias do País. E em 
2014, foram quase 170 mil aciden-
tes. O Brasil está em quinto lugar no 
mundo com mais mortes no trân-

sito e precisa reverter esse quadro.
 Depois do sucesso dos mo-
vimentos Outubro Rosa (em pre-
venção ao câncer de mama) e No-
vembro Azul (prevenção do câncer 
de próstata), o Maio Amarelo surgiu 
como uma ação em que motoristas, 
ciclistas e pedestres estão convida-
dos a participar de debates sobre o 
trânsito e como torná-lo mais seguro.
 A cor amarela foi escolhida 
por simbolizar atenção, em referência 
à sinalização de advertência no trânsi-
to. Já o mês foi escolhido por ter uma 
ligação com a história de segurança no 
trânsito, uma vez que foi em maio de 
2011 que a ONU decretou a “Década 
de Ações para a Segurança no Trân-
sito”. A meta é reduzir 50% dos aci-
dentes de trânsito em todo o mundo.

(CECOMSAER/ FM)
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CONCURSOS MILITARES
Curso Militar Escola

     
Força

    Pré-
Requisito

Período/taxa
 de Inscrição Vagas

Exame de Admis-
são ao Curso de 

Formação de Sar-
gentos da Aeronáu-
tica 2016 - CFS-B 

1/2016

EEAR – 
Escola de 

Especialistas 
de Aeronáu-

tica

Aeronáutica Nível Médio 22/04/2015 à 
19/05/15 
R$ 60,00

  

283

Concurso Público 
de Admissão à 

Escola Naval (CPA-
EN) - 2015

 

Escola Naval 
- EN Marinha Nível Médio

 

27/04/2015 à 
05/06/15 
R$ 30,00

   
 
     43   
 
 
  

Concurso Público 
de Admissão ao 
Colégio Naval 

(CPACN) - 2015

 

Colégio Naval 
(CPACN) Marinha

Nível 
Ensino fun-
damental

 

27/04/2015 à 
15/06/15 
R$ 25,00

   
 
     230   
 
 
  

Cursos de For-
mação de Oficiais 
Aviadores, Inten-
dentes e de Infan-

taria da Aeronáutica 
do ano de 2016

AFA - 
Academia da 
Força Aérea

Aeronáutica Nível Médio

28/04/2015 à 
18/05/15
R$ 70,00 

   

98

Curso Militar Escola
     

Força
    Pré-

Requisito
Período/taxa
 de Inscrição Vagas

Exame de Admis-
são e Seleção ao 
Curso de Adapta-
ção de Farmacêuti-
cos da Aeronáutica 
(CAFAR) do ano de 

2016

CIAAR - 
Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Farmácia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

 
 

5

Exame de Admis-
são e Seleção ao 
Curso de Adapta-
ção de Dentistas 
da Aeronáutica 

(CADAR) do ano de 
2016

CIAAR - 
Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Odontologia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

   
 
     13   
 
 
  

Processo seletivo 
de admissão de 

servidores temporá-
rios - IFI

 
IFI - Instituto 

de Fomento e 
Coordenação 

Industrial 
Aeronáutica

Nível Supe-
rior e nível 

técnico

 

13/04/2015 à 
22/05/15 

   
 
     34   
 
 
  

Curso de Forma-
ção de Sargentos 
Músicos do CFN / 

2016

CIASC - 
Centro de 

Instrução Al-
mirante Sylvio 
de Camargo

Marinha do 
Brasil

Nível Médio 13/04/2015 à 
14/05/15 
R$ 440

42


