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Vice-Presidente Michel Temer recebe 
novo Comandante da Aeronáutica

Dom Orani João Tempesta é homenageado 
por Adesguianos no Clube Piraquê

Presidenta Dilma Rousseff é condecorada
nos 450 anos do Rio de Janeiro 

 O Vice-Presidente da Re-
pública, Michel Temer, recebeu 
no dia 10 de fevereiro o novo Co-
mandante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato. 
 O Comandante entregou 
a Michel Temer os livros "H24" e 
"Dimensão 22", sobre o trabalho 
da Força Aérea Brasileira durante 
as 24 horas de cada dia para prote-

 A história e a cultura de 
quatro séculos e meio do Rio de 
Janeiro foram reverenciadas no dia 
1º de março, data em que a cidade 
comemorou 450 anos de funda-
ção. Durante a Cerimônia Oficial 
de Comemoração realizada no Pa-
lácio da Cidade, em Botafogo, o 

 O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais realizou no dia 
6 de março, na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, Cerimônia Mi-
litar comemorativa do 207º aniver-
sário do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN). Presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-

 O Cardeal Arcebispo do Rio 
de Janeiro, Dom Orani, entre o em-
presário Silvio Vasco Campos Jor-
ge, presidente da SOAMAR-RIO, 

ger uma área de 22 milhões de km².
 O objetivo da visita foi es-
treitar os laços de relacionamento 
entre o Comando da Aeronáutica 
e o Governo Federal. O Tenente-
-Brigadeiro Rossato estava acom-
panhado do Brigadeiro do Ar Rui 
Chagas Mesquita, Chefe da As-
sessoria Parlamentar do coman-
dante da Aeronáutica (ASPAER).

Prefeito Eduardo Paes entregou, 
pela primeira vez, a Medalha 1º 
de Março a personalidades que 
prestaram bons serviços à cidade.
 Entre os condecorados es-
tão a Presidenta Dilma Rousseff e o 
Governador Luiz Fernando Pezão.
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Corpo de Fuzileiros Navais 
celebra 207º aniversário

ra, a cerimônia foi prestigiada por 
cerca de 400 convidados, entre os 
quais, ex-Comandantes da Marinha, 
ex-Comandantes-Gerais do CFN, 
Oficiais Generais da Marinha, re-
presentantes dos Poderes Legislati-
vo e Judiciário, autoridades milita-
res e civis, convidados e familiares.

(CGCFN/ FM) (FM)

Foto: C
G

C
FN

Foto: Prefeitura R
io

Página 15 

e o Vice-Almirante Ricardo Anto-
nio da Veiga Cabral, presidente da 
ADESG, no almoço em que foi ho-
menageado por adesguianos.
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Mulheres guerreiras

Capitão de Corveta Carla Daniel

 Amélia Maria de Aguiar  
- “Amelinha” - viveu mais de no-
venta anos. Sem filhos, transfor-
mou-se em mãe dos irmãos, so-
brinhos, sobrinhos-netos e todos 
que dela se aproximavam. Era 
baixinha, magra, muito branca 
e falante. Suas características: 
solidariedade, coragem e perma-
nente fidelidade aos parentes e 
aos amigos. Era difícil acreditar 
que uma pessoa aparentemente 
tão frágil tivesse tanta disposi-
ção para enfrentar os embates da 
vida. Acompanhou os pais, des-
de criança, em lugares de difícil 

acesso e de condições de vida pre-
cárias. E dizia “Barco para fren-
te”, está última frase, certamente 
influenciada pelo pai, marinhei-
ro de profissão. Foi uma benção 
de Deus ter convivido com uma 
pessoa tão especial. Como di-
zia a música “Amélia a mulher 
de verdade”, era minha irmã.
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O homem pensa.
A mulher sonha.

Pensar é ter cérebro.
Sonhar é ter na fronte uma 

auréola.

O homem é um oceano.
A mulher é um lago.

O oceano tem a pérola
que embeleza. 

O lago tem a poesia 
que deslumbra. 

O homem é águia que voa.

A mulher, rouxinol que canta

.
Voar é dominar o espaço. 

Cantar é conquistar a alma.

O homem tem um farol: 
a consciência. 

A mulher tem uma estrela: 
a esperança. 

O farol guia. 
A esperança salva. 

Enfim, o homem está colocado 
onde termina a terra. 

A mulher, onde começa o céu!

(Victor Hugo)

Nossa homenagem às mulheres

 Não poderíamos deixar de 
homenagear todas as colegas que 
trabalham na área de Comunicação 
Social dentro das Forças Armadas 
e no Ministério da Defesa  contri-
buindo para que possamos editar 
cada vez melhor a Folha Militar. Na 
foto ao lado,  uma digna represen-
tante da Marinha do  Brasil, a Capi-
tão de Corveta Carla Cristina Daniel 
Bastos Peixoto que no momento é 
assitente do Comandante da For-
ça Tarefa Marítima da UNIFIL e 
assessora de comunicação social. 
Foi a 1ª mulher da Marinha a ser-
vir numa área de operações, em-
barcada permanentemente. 
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Atletas e autoridades são agraciados com a Medalha do Mérito Desportivo Militar

  O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, presidiu solenidade de 
imposição da Medalha Mérito Des-
portivo Militar, no dia 27 de feve-
reiro no Grupamento de Fuzileiros 
Navais de Brasília (DF). A comen-
da, que foi concedida a 136 persona-
lidades civis e militares, é entregue 
desde 2006 a atletas e autoridades 
que tenham prestado relevantes 
serviços ao desporto brasileiro.
 Na cerimônia, Wagner res-
saltou que “em tempos de paz, o des-
porto é uma ferramenta poderosa de 
treinamento, que desenvolve habili-
dades e capacidades fundamentais 
para os nossos militares, como a ap-
tidão física, o equilíbrio emocional, 
a liderança e o espírito de equipe”.
 O Ministro lembrou ainda 
o bom desempenho recente do país 
nas duas maiores competições es-
portivas internacionais: “Nos Jogos 
Olímpicos de Londres, cinco das 
17 medalhas brasileiras foram con-
quistadas por atletas militares. Pa-
ralelamente, o Brasil teve participa-
ção brilhante na quinta edição dos 
Jogos Mundiais Militares (JMM), 
que ocorreram no Rio de Janeiro em 
2011, quando se sagrou campeão 
pela primeira vez desde a primei-
ra edição desses jogos, em 1995.”
Além de Jaques Wagner, estiveram 
presentes na solenidade os Coman-
dantes da Marinha, Almirante Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, e da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, e a Secretária-Geral do 
Ministério da Defesa, Eva Chiavon.
 O Sargento da Marinha, 
Cleidiano da Costa Santos, foi um 

dos agraciados desta manhã. Atleta 
de Pentatlo Militar de 2001 a 2007, 
trabalha atualmente como auxiliar-
-técnico da modalidade. Na sua nova 
função, foi campeão sul-americano 
em 2013 com a delegação brasileira.
“Eu sou técnico da equipe de Pen-
tatlo Militar da Marinha, que é 
composta por seis esportistas. Em 
abril vamos ter seletiva para os 
JMM na Coreia. Já temos um des-
taque que possivelmente renderá 
frutos para o mundial”, explicou.
 Atleta do mesmo esporte, o 
Tenente do Exército Douglas Cas-
tro, de 26 anos, também recebeu a 
comenda. Ele explicou que conci-
lia as atividades da rotina de oficial 
da Força Terrestre com os treinos. 
“Às vezes tenho que acordar às 4h 
da manhã para cumprir serviço e 
depois ir praticar”, contou. Dou-
glas foi campeão mundial indivi-
dual em 2013, em Pentatlo Militar.
 O Tenente serve no 2º Re-
gimento de Cavalaria de Guardas, 
localizado no Rio de Janeiro. Trei-
na “de três a quatro sessões por 
dia” na Escola de Educação Física 
do Exército. “Pela minha institui-
ção eu sou atleta desde 2012. Meu 
foco, hoje, é estar bem para os Jo-
gos Mundiais Militares”, salientou.
 A Sargento da Força Aérea 
Brasileira (FAB), Juliana Paula de 
Souza, ostentava feliz a medalha 
em sua farda azul. Técnica de ma-
nutenção em instrumentos de ae-
ronave, ela é formada pela Escola 
de Especialistas da Aeronáutica 
(EEAR). Juliana é pioneira tanto no 
esporte quanto na função militar. É 
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a única mulher de carreira que re-
presenta a FAB em corrida de rua de 
longa distância e foi a primeira do 
segmento feminino da Força Aérea 
a fazer um curso completo de manu-
tenção do helicóptero Blackhawk.
 “Me senti feliz hoje por-
que é a premiação de todo o meu 
esforço.  Significa que estou no 
caminho certo para quebrar novos 
recordes”, ressaltou a Sargento.

 Mais homenageados
 Campeã mundial de mara-
tona aquática de 10km em 2011, a 
nadadora Ana Marcela Jesus Soa-
res da Cunha, de 22 anos, também 
foi agraciada com a Medalha do 
Mérito Desportivo Militar. Sote-
ropolitana, a esportista ganhou o 
prêmio de Melhor Atleta do Ano 
da Federação Internacional de Na-
tação em águas abertas, em 2014.
Segundo Ana Marcela, atual-
mente, sua preocupação é com o 
campeonato mundial que aconte-
ce a partir de 28 de julho na Rús-
sia. “Não dá para pensar em nada 
além disso”, falou. Sua rotina in-
clui oito horas diárias de treinos 
de segunda a sábado.  “Comecei 
a nadar aos dois anos de idade, 
mas sou profissional desde 2006.”
 Ana Patrícia da Cunha, mãe 
da nadadora, afirmou que a medalha 

do Mérito Desportivo Militar é um 
reconhecimento ao trabalho da filha. 
“É emocionante esse momento. Não 
deu para segurar as lágrimas na hora 
do Hino Nacional. É uma injeção de 
autoestima para ela”, orgulhou-se.
 Os soldados da Polícia Mi-
litar da Bahia (PM-BA), Roberto 
Costa e José Modesto, completaram  
o rol de homenageados do dia. Os 
dois são instrutores no “Projeto Ka-
ratê do Saber – Guerreiros do Rio 
Sena”, iniciativa da PM-BA que 
oferece a prática esportiva a crian-
ças e adolescentes de 7 a 17 anos em 
situação de vulnerabilidade social.
 José Modesto contou que o 
“Karatê do Saber” é gratuito e conta 
com 160 alunos que têm aulas terças 
e quintas, pela manhã ou à tarde. Já 
Roberto Costa explicou que o proje-
to é desenvolvido por meio do “Pac-
to pela Vida” e tem o objetivo de 
resgatar crianças da linha infracio-
nal e aproximar a sociedade da po-
lícia comunitária de Salvador (BA).
 Criado há pouco mais de 
dois anos, o programa possui uma 
campeã pan-americana, a estudan-
te Riquele Tancredo Santos. “Nós 
acompanhamos o rendimento dos 
alunos na escola e uma das obrigato-
riedades para que participem do pro-
jeto é estar matriculado em uma ins-
tituição de ensino”, finalizou Costa.

(MD ASCOM/ FM)
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                                         No dia 08 de março a Presidenta da República, Dilma Rousseff, fala à Nação

 "Meus queridos brasileiros, e, 
muito especialmente, minhas queridas 
brasileiras.
 Hoje é o Dia Internacional 
da Mulher. Falar com vocês mulhe-
res - minhas amigas e minhas iguais 
- é falar com o coração e a alma da 
nossa grande nação. Ninguém me-
lhor do que uma mãe, uma dona de 
casa, uma trabalhadora, uma empre-
sária, é capaz de sentir, em profundi-
dade, o momento que um país vive.
 Mas todos sabemos que há 
um longo caminho entre sentir e en-
tender plenamente. É preciso, sempre, 
compartilharmos nossa visão dos fa-
tos. Os noticiários são úteis, mas nem 
sempre são suficientes. Muitas vezes 
até nos confundem mais do que nos es-
clarecem. As conversas em casa, e no 
trabalho, também precisam ser com-
pletadas por dados que nem sempre 
estão ao alcance de todas e de todos.
 Por isso, eu peço que você - e 
sua família - me ouçam com atenção. 
Tenho informações e reflexões im-
portantes que se compartilhadas vão 
ajudá-los a entender melhor o mo-
mento que passamos. E a renovar a 
fé e a esperança no Brasil! É uma boa 
hora para que eu tenha uma conversa, 
mais calma e mais íntima, com cada 
família brasileira - e faça isso com 
a alma de uma mulher que ama seu 
povo, ama seu país e ama sua família.
 Vamos começar pelo mais im-
portante: o Brasil passa por um mo-
mento diferente do que vivemos nos 
últimos anos. Mas nem de longe está 
vivendo uma crise nas dimensões que 
dizem alguns. Passamos por proble-
mas conjunturais, mas nossos fun-
damentos continuam sólidos. Muito 
diferente daquelas crises do passado 
que quebravam e paralisavam o país.
 Nosso povo está protegido 
naquilo que é mais importante: sua 
capacidade de produzir, ganhar sua 
renda e de proteger sua família. As di-
ficuldades que existem - e as medidas 
que estamos tomando para superá-las 
- não irão comprometer as suas con-
quistas. Tampouco irão fazer o Brasil 
parar ou comprometer nosso futuro.
 A questão central é a seguinte: 
estamos na segunda etapa do combate 
à mais grave crise internacional desde 
a grande depressão de 1929. E, nesta 

segunda etapa, estamos tendo que usar 
armas diferentes e mais duras daque-
las que usamos no primeiro momento.
 Como o mundo mudou, o 
Brasil mudou e as circunstâncias mu-
daram, tivemos, também, de mudar a 
forma de enfrentar os problemas. As 
circunstâncias mudaram porque além 
de certos problemas terem se agravado 
- no Brasil e em grande parte do mun-
do -, há ainda a coincidência de estar-
mos enfrentando a maior seca da nos-
sa história, no Sudeste e no Nordeste. 
 Entre muitos efeitos graves, 
esta seca tem trazido aumentos tempo-
rários no custo da energia e de alguns 
alimentos. Tudo isso, eu sei, traz refle-
xos na sua vida. Você tem todo direito 
de se irritar e de se preocupar. Mas lhe 
peço paciência e compreensão porque 
esta situação é passageira. O Brasil 
tem todas as condições de vencer es-
tes problemas temporários - e esta vi-
tória será ainda mais rápida se todos 
nós nos unirmos neste enfrentamento.
 Peço a vocês que nos una-
mos e que confiem na condução des-
te processo pelo governo, pelo Con-
gresso, e por todas as forças vivas 
do nosso país - e uma delas é você!
 Queremos e sabemos como 
fazer isso, distribuindo os esforços 
de maneira justa e suportável para to-
dos. Como sempre, protegendo de 
forma especial as classes trabalha-
doras, as classes médias e os setores 
mais vulneráveis.Temos compromis-
sos profundos com o futuro do país e 
vamos continuar cumprindo, de for-
ma inabalável, estes compromissos.
 Minhas amigas e meus ami-
gos, a crise afetou severamente grandes 
economias, como os Estados Unidos, a 

Foto: Portal Brasil

União Europeia e o Japão. Até mesmo 
a China, a economia mais dinâmica do 
planeta, reduziu seu crescimento à me-
tade de suas médias históricas recentes. 
Alguns países estão conseguindo se re-
cuperar mais cedo.
 O Brasil, que foi um dos paí-
ses que melhor reagiu em um primeiro 
momento, está agora implantando as 
bases para enfrentar a crise e dar um 
novo salto no seu desenvolvimento. 
Nos seis primeiros anos da crise, cres-
cemos 19,9%, enquanto a economia 
dos países da Zona do Euro, caiu 1,7%.
 Pela primeira vez na história, 
o Brasil ao enfrentar uma crise eco-
nômica internacional não sofreu uma 
quebra financeira e cambial. O mais 
importante: enquanto nos outros países 
havia demissões em massa, nós aqui 
preservamos e aumentamos o empre-
go e o salário. Se conseguimos essas 
vitórias antes, temos tudo para conse-
guir novas vitórias outra vez. Inclusive, 
porque decidimos, corajosamente, mu-
dar de método e buscar soluções mais 
adequadas ao atual momento. Mesmo 
que isso signifique alguns sacrifícios 
temporários para todos e críticas in-
justas e desmesuradas ao governo.
 Na tentativa correta de defen-
der a população, o governo absorveu, 
até o ano passado, todos os efeitos ne-
gativos da crise. Ou seja: usou o seu 
orçamento para proteger integralmente 
o crescimento, o emprego e a renda das 
pessoas. Realizamos elevadas reduções 
de impostos para estimular a economia 
e garantir empregos. Ampliamos os in-
vestimentos públicos para dinamizar 
setores econômicos estratégicos. Mas 
não havia como prever que a crise in-
ternacional duraria tanto. E, ainda por 

cima, seria acompanhada de uma gra-
ve crise climática. Absorvemos a car-
ga negativa até onde podíamos e agora 
temos que dividir parte deste esforço 
com todos os setores da sociedade.
 É por isso que estamos fazendo 
correções e ajustes na economia. Não é 
a primeira vez que o Brasil passa por 
isso. Em 2003, no início do governo 
Lula, tivemos que tomar medidas cor-
retivas. Depois tudo se normalizou e o 
Brasil cresceu como poucas vezes na 
história. São medidas para sanear as 
nossas contas e, assim, dar continui-
dade ao processo de crescimento com 
distribuição de renda, de modo mais 
seguro, mais rápido e mais sustentável.
 Você que é dona de casa ou pai 
de família sabe disso. Às vezes temos 
de controlar mais os gastos para evitar 
que o nosso orçamento saia do contro-
le. Para garantir melhor nosso futuro. 
Isso faz parte do dia a dia das famílias 
e das empresas. E de países também. 
Mas estamos fazendo de forma realis-
ta e da maneira mais justa, transparen-
te e equilibrada possível. As medidas 
estão sendo aplicadas de forma que as 
pessoas, as empresas e a economia as 
suportem. Como é preciso ter equida-
de, cada um tem que fazer a sua parte. 
Mas de acordo com as suas condições.
 Foi por isso, que começamos 
cortando os gastos do governo, sem afe-
tar fortemente os investimentos prioritá-
rios e os programas sociais. Revisamos 
certas distorções em alguns benefícios, 
preservando os direitos sagrados dos 
trabalhadores. E estamos implantando 
medidas que reduzem, parcialmente, os 
subsídios no crédito e também as de-
sonerações nos impostos, dentro de li-
mites suportáveis pelo setor produtivo.
 Estamos fazendo tudo com 
equilíbrio, de forma que tenhamos o 
máximo possível de correção com o 
mínimo possível de sacrifício. Este 
processo vai durar o tempo que for ne-
cessário para reequilibrar a nossa eco-
nomia. Como temos fundamentos sóli-
dos e as dificuldades são conjunturais, 
esperamos uma primeira reação já no 
final do segundo semestre deste ano.
 Mais importante, no entanto, 
do que a duração destas medidas será 
a longa duração dos seus resultados e 
dos seus benefícios. Que devem ser 
perenes no combate à inflação e na 
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garantia do emprego. Que devem ser 
permanentes na melhoria da saúde, 
da educação e da segurança pública.
 As medidas serão suportáveis 
porque além de sermos um governo 
que se preocupa com a população, te-
mos hoje um povo mais forte do que 
nunca. O Brasil tem hoje mais quali-
ficação profissional, mais infraestru-
tura, mais oportunidades de estudar 
e mais empreendedores. Somos a 7ª 
economia do mundo. Temos 371 bi-
lhões de dólares de reservas interna-
cionais. 36 milhões de pessoas saíram 
da miséria e 44 milhões foram para a 
classe media. Quase dez milhões de 
brasileiras e brasileiros são hoje micro 
e pequenos empreendedores. E con-
tinuamos com os melhores níveis de 
emprego e salário da nossa história.
 O que tenho de mais importan-
te a garantir, hoje, vou resumir agora.
 Primeiro: o esforço fiscal não 
é um fim em si mesmo. É apenas a tra-
vessia para um tempo melhor, que vai 
chegar rápido e de forma ainda mais 
duradoura .
 Segundo: não vamos trair nos-
sos compromissos com os trabalhado-
res e com a classe média, nem deixar 
que desapareçam suas conquistas e 
seus direitos.
 Terceiro: não estamos toman-
do estas medidas para voltarmos a ser 
iguais ao que já fomos. Mas, sim, para 
sermos muito melhores.
 Quarto: durante o tempo que 
elas durarem, o país não vai parar. Ao 
contrário, vamos continuar trabalhando, 
produzindo, investindo e melhorando.
 As coisas vão continuar acon-
tecendo. Junto com as novas medidas, 
estamos mantendo e melhorando os 
nossos programas. Entregando gran-
des obras. Nossas rodovias e ferrovias, 
nossos portos e aeroportos continu-
arão sendo melhorados e ampliados.
 Para isso, vamos fazer, ain-
da este ano, novas concessões e fir-
mar novas parcerias com o setor 
privado. Incluímos - e vamos conti-
nuar incluindo - milhões e milhões 
de brasileiros. Mas agora a inclusão 
tem que se dar, sobretudo, pelo aces-
so a melhores oportunidades e a ser-
viços públicos de maior qualidade.

 Este esforço tem que ser visto 
como mais um tijolo, no grande pro-
cesso de construção do novo Brasil. 
Esta construção não é só física, mas 
também espiritual. De fortalecimen-
to moral e ético.
 Com coragem e até sofrimen-
to, o Brasil tem aprendido a praticar a 
justiça social em favor dos mais pobres, 
como também aplicar duramente a mão 
da justiça contra os corruptos. É isso, 
por exemplo, que vem acontecendo na 
apuração ampla, livre e rigorosa nos epi-
sódios lamentáveis contra a Petrobras.
 Minhas amigas mulheres ho-
menageadas neste dia, por último, que-
ro anunciar um novo passo no fortale-
cimento da justiça, em favor de nós, 
mulheres brasileiras. Vou sancionar, 
dia 09 de março, a Lei do Feminicídio 
que transforma em crime hediondo, o 
assassinato de mulheres decorrente de 
violência doméstica ou de discrimina-
ção de gênero. Com isso, este odioso 
crime terá penas bem mais duras. Esta 
medida faz parte da política de tolerân-
cia zero em relação à violência contra a 
mulher brasileira.
 Brasileiros e brasileiras, é as-
sim, com medidas concretas e cora-
josas, em todas as áreas, que vamos, 
juntos, melhorar o Brasil. É uma tarefa 
conjunta de toda sociedade, mulheres 
e homens. Tenho certeza que contará 
com a participação decisiva do Con-
gresso Nacional, que sempre cumpriu 
com seu papel histórico nos momentos 
em que o Brasil precisou.
 Temos que encarar as dificul-
dades em sua real dimensão e encon-
trar o melhor caminho de resolvê-las. 
Pois, se toda vez que enfrentarmos 
uma dificuldade pensarmos que o 
mundo está acabando - ou que preci-
samos começar tudo do zero - só fa-
remos aumentar nossos problemas.
 Precisamos transformar di-
ficuldades em soluções. Problemas 
temporários em avanços permanentes.
 O Brasil é maior do que tudo 
isso e já mostrou muitas vezes ao mun-
do como fazer melhor e diferente. Mais 
que nunca é hora de acreditar em nosso 
futuro, de sonhar, de ter fé e esperança.
Viva a mulher brasileira! Viva o povo 
brasileiro. Viva o Brasil!"

  por ocasião do Dia Internacional da Mulher
Ministro Jaques Wagner participa de cerimônia 

de lançamento do pacote Anticorrupção 
no Palácio do Planalto

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, compareceu no dia 18 
de março  à cerimônia de apresenta-
ção de pacote de medidas de comba-
te à corrupção do Governo Federal. 
Sob o comando da Presidenta Dilma 
Rousseff, o evento ocorrido no Pa-
lácio do Planalto atraiu autoridades 
da administração central, parlamen-
tares, governadores, servidores pú-
blicos e representantes da sociedade.
 "As medidas significam um 
passo importante, mas para con-
cretizá-las precisamos de apoio de 
todos e, principalmente, um pacto 
com o Congresso, Judiciário, Mi-
nistério Público, e também com a 
sociedade para envolver a todos 
na tarefa do combate à corrupção 
e à impunidade, além de um pas-
so decisivo para a reforma política 
com a construção de mecanismos 
que permitam luta sem trégua por 
um país mais justo e evoluído", 
disse o Ministro Jaques Wagner.
 Em seu pronunciamento, a 
Presidenta Dilma Rousseff resumiu 
o pacote anticorrupção em duas 
palavras: "prevenir e combater". 
"Trata-se de uma estratégia que nós 
consideramos essencial para que se 
aprofunde a própria democracia no 
Brasil.” Segundo a Presidenta, “as 
medidas são todas iniciativas con-

cretas, elas não pretendem esgo-
tar a matéria, mas elas evidenciam 
que estamos no caminho correto”.
 E prosseguiu: “Somos um 
governo que não transige com a 
corrupção e temos o compromisso 
e a obrigação de enfrentar a im-
punidade que alimenta a corrup-
ção. Essas medidas, elas fortale-
cem a luta contra a impunidade. E 
esta impunidade é, talvez, como 
eu disse, o maior fator que garan-
te a reprodução da corrupção.”

 Pacote anticorrupção
 Entre as principais iniciati-
vas anunciadas estão a criação do cri-
me de “caixa 2”, do enriquecimento 
ilícito, e a elaboração de projeto de 
lei que exige ficha limpa para todos 
os servidores públicos do Poder 
Executivo, Judiciário e Legislativo.
 As medidas foram elabo-
radas por cinco ministérios: Mi-
nistério da Justiça, Casa Civil, 
Controladoria-Geral da União, 
Advocacia-Geral da União e Pla-
nejamento, Orçamento e Gestão. 
É um conjunto de propostas iné-
dito, já que vai permitir a atuação 
contra diferentes frentes da cor-
rupção. As propostas foram enca-
minhadas ao Congresso Nacional.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso

(Portal Brasi/ FM)
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Ministro Jaques Wagner acerta com governador Tião Viana apoio do Exército ao Acre

 Tropas do Exército Brasi-
leiro reforçaram o apoio logísti-
co à população do estado do Acre 
que sofreu com as cheias. A de-
terminação foi dada pelo Minis-
tro da Defesa, Jaques Wagner, no 
dia 04 de março, após conversa 
por telefone com o Governador 
Tião Viana. De acordo com rela-
to, a situação no estado é crítica.
 De imediato, a Força Ter-
restre enviou para Rio Branco mais 
300 militares que somarão aos 350 
homens do Exército que já estão 
na região desde que a capital acre-
ana começou a sofrer os efeitos da 
enchente. O Exército também está 
enviando 30 embarcações prove-
nientes de Humaitá (AM). No local, 
as equipes de emergência já contam 
com 14 carros e 12 embarcações.
 
 Ajuda ao Acre
  O Ministro Jaques Wagner 
encontra-se na região Norte para 
uma visita ao Comando Militar da 
Amazônia. No dia 03 de março, no 
primeiro dia da viagem, Wagner 
recebeu o pedido do Governador 
Tião Viana. De imediato, o Minis-
tro conversou com o Comandan-
te do Exército, General Eduardo 
Villas-Bôas – que integra a comi-
tiva – que, por sua vez, acionou o 
Comandante da 17ª Brigada de In-
fantaria de Selva, General André 
Novaes, que fica em Porto Velho 

(RO). A operação vem sendo fei-
ta pelo 4º Batalhão de Infantaria 
de Selva (BIS), na capital do Acre.
 “O rio continua subindo. Há 
risco de afetar o abastecimento de 
água amanhã”, informou o Gene-
ral Novaes.
 Jaques Wagner seguiu para 
São Gabriel da Cachoeira e Ma-
turacá, onde conheceu o pelotão 
especial de fronteira. Mesmo as-
sim, o Ministro recomendou aos 
auxiliares que mantenham con-
tato permanente com o governo 
acreano para caso de necessida-
de de ampliar o apoio logístico.
 
 Cheias do Rio Acre
  As chuvas começaram a 
se intensificar em Rio Branco no 
dia 22 de fevereiro, quando o Rio 
Acre – que corta a capital do esta-
do – transbordou. No dia seguinte, 
o rio atingiu a marca 14,60 m de 

(MD ASCOM/ FM)

Foto: PH
 Freitas

profundidade. Nesta terça, às 10h, 
o rio atingia a marca de 18,11 me-
tros. O Governador Tião Viana si-
nalizou com a possibilidade de de-
cretar estado de emergência. Desse 
modo, se formalizaria a ajuda ofi-
cial do Governo Federal que atual-
mente ocorre em caráter informal.
 Segundo o governo local, 
com esse volume de água diversas 
ruas na capital já foram inundadas. 
É o caso da Estrada da Sobral, prin-
cipal via de acesso da região da Bai-
xada do Sol. Isso levou a prefeitura 
da capital, em parceria com o go-
verno do estado, a colocar em práti-
ca o Plano de Contingência para En-
chentes, idealizado em dezembro do 
ano passado. Um abrigo público foi 
montado no parque de exposições 
Marechal Castelo Branco, com ca-
pacidade para abrigar 160 famílias.
 Até o momento, apenas duas 
famílias foram removidas de áreas 
de risco e levadas para casa de paren-
tes. A Secretaria Municipal de Ser-
viços Urbanos (SEMSUR) atua com 
40 homens e mulheres no parque de 
exposições, que conta com um es-
critório da Defesa Civil.
 A assistência às vítimas 
da cheia está sendo realizada por 
equipes compostas pelos órgãos 
municipais e estaduais responsá-
veis pelo monitoramento das águas.  
Em caso de necessidade de remo-
ção de áreas alagadas, a popula-
ção deve entrar em contato com o 
número 193, do Corpo de Bom-
beiros, que tem equipes qualifica-

das para remoção com segurança.
 Na região, funcionam a 
Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos (Semsur), Hospital de 
Saúde Mental do Acre (Hosmac) e 
a Unidade de Pronto Atendimen-
to (UPA) da Baixada. Desde o dia 
02 de março, só é possível chegar 
ou sair de barco. “Estou esperan-
do um barco para poder ir traba-
lhar”, disse a servidora da Sem-
sur, Maria de Lourdes Campelo.
 Todos os acessos terrestres 
para esses locais estão fechados. 
Nenhum veículo pequeno consegue 
cruzar a rua.  “Estamos com pessoas 
do lado de lá tentando vir e daqui 
passar para lá para trocar os plan-
tões”, explicou Mirtes Goes, geren-
te da UPA da Sobral que acrescen-
tou: “Só o acesso está complicado, 
a água está bem longe da unidade”.
 De acordo com o diretor-
-administrativo do Hosmac, Jor-
ge Humberto, será providencia-
do pelo governo local um barco 
para transporte dos servidores. 
“Representantes da Força Na-
cional também estão vindo para 
dar suporte”, explicou o diretor.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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Ministro Jaques Wagner enaltece trabalho dos militares 
que protegem as fronteiras na Amazônia

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, visitou, no dia 04 de 
março, o 5º Pelotão Especial de 
Fronteira (PEF), localizado no dis-
trito de Maturacá – distante 150 km 
de São Gabriel da Cachoeira (AM). 
No local, 66 militares atuam na pro-
teção das fronteiras brasileiras com 
a Colômbia e Venezuela. Ao todo, o 
Exército Brasileiro possui sete PEF 
espalhados pelo estado amazônico.
 Inóspito e com acesso apenas 
fluvial e aéreo, o pelotão é o único 
ponto de apoio da população indíge-
na e ribeirinha. Tem como missão, 
também, a integração com a comu-
nidade Ianomâmi. Jaques Wagner 
enfrentou uma maratona de des-
locamentos para chegar até o PEF.
 “Agradeço, em nome do 
povo brasileiro, pela decisão do co-
mandante do PEF e de sua esposa 
em ficar mais um ano aqui. Somen-
te aqueles que são apaixonados pela 
pátria é que conseguem entender o 
trabalho de manutenção da sobera-
nia na fronteira”, enfatizou o Mi-
nistro, referindo-se ao Tenente Jú-
lio César de Souza Nunes, 28 anos, 
e Daniele de Freitas Ferreira, 29.
 A frente do pelotão Matu-
racá desde novembro de 2013, o 
Tenente Júlio César afirmou que o 
auxílio da Força Terrestre na loca-
lidade é fundamental. “Podem ter 
certeza de que a região está muito 
bem assegurada por nós.” O oficial 
permanecerá até o final de 2015.
 No dia 04 de março, o Mi-
nistro Jaques Wagner foi recebi-
do no Destacamento Aéreo de São 
Gabriel da Cachoeira. De lá, partiu 
para o PEF, onde assistiu a formatu-
ra. Na ocasião, foi entoada a Oração 
do Guerreiro de Selva e o soldado 
Vilela, de etnia indígena, saldou os 
presentes em linguagem Ianomâ-
mi.  “É motivo de emoção pisar em 
solo tão distante dos grandes cen-
tros e capitais”, salientou Wagner.
 Tecnologia 
 O Comandante Militar da 
Amazônia, General Guilherme Cals 

Theóphilo, lembrou que o Centro 
Gestor e Operacional do Sistema 
de Proteção da Amazônia (Censi-
pam) é responsável pelo forneci-
mento de estrutura de comunica-
ção para o 5º pelotão especial. “A 
comunicação que funciona aqui 
é a por rádio”, completou.
 Sobre isso, o Ministro da 
Defesa alertou que o Sistema Inte-
grado de Monitoramento de Fron-
teiras (Sisfron), projeto estratégico 
da Força Terrestre, vai aprimorar 
as comunicações nas regiões mais 
isoladas. “Temos R$ 10 bilhões em 
orçamento do Sisfron para usar em 
dez anos. São 17 mil km de fronteira 
que receberão o sistema”, afirmou.
 Wagner ressaltou, ainda, 
que “o Sisfron é o caminho para 
guarnecer a fronteira. Ele é im-
portante, também, em termos de 
combate ao descaminho e contra-
bando. Não há como o Exército 
ficar de fora dessa missão de guar-
necer com tecnologia de ponta.”
 Em conversa com a im-

Foto: Jorge C
ardoso

Foto: Jorge C
ardoso

(MD ASCOM/ FM)

prensa, o Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Villas Bôas, 
projetou que a implementação do 
Sisfron em Rondônia deve aconte-
cer entre o final deste ano e o iní-
cio de 2016 como projeto-piloto, tal 
como já acontece no Centro-Oeste.
 No dia 03 de março, Wag-
ner conheceu as dependências do 
Censipam, em Manaus (AM). No 
prédio, recebeu informações so-
bre o trabalho desenvolvido pe-
los técnicos do órgão e viu de 
perto imagens de satélite e radar 
que monitoram, por exemplo, 
o desmatamento da Amazônia.
 Também soube dos projetos 
realizados em conjunto com países 
da União das Nações Sul-America-
nas (Unasul) e demais tecnologias 
usadas para sensoriamento remoto, 
detecção de pistas de pouso clan-
destinas e entrada de aeronaves 
suspeitas na região.  O órgão existe 
desde 1992 e a partir de 2011 passou 
a integrar o Ministério da Defesa.
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Ministro Jaques Wagner profere aula magna
do Curso Superior de Defesa

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, proferiu a aula mag-
na do Curso Superior de Defesa 
(CSD) da Escola Superior de Guer-
ra (ESG) no dia 02 de março, no 
Rio de Janeiro (RJ). Ele apresentou 
aos alunos as diretrizes políticas 
da área, destacando a interopera-
bilidade entre as Forças Armadas 
e as iniciativas de modernização 
dos equipamentos militares do 
País. "O processo de fortalecimen-
to da interoperabilidade de nos-
sas forças é crucial para garantir 
seu emprego eficaz ”, ressaltou.
 Sobre a modernização tec-
nológica dos equipamentos, o minis-
tro defendeu que os investimentos 
se inserem no marco de uma visão 
estratégica de permanente aprimo-
ramento dos eixos de desenvolvi-
mento social e econômico do país.
 A aula magna foi realizada 
no auditório da Escola de Guerra 
Naval (EGN) e contou com a pre-
sença dos Comandantes da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Barcellar Leal Ferreira, e da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato. Representan-
do o Comandante do Exército estava 
o General Wellington Montezano.
 O Curso Superior de De-
fesa da ESG completa 30 anos de 

existência em 2015. Nesta edição, 
o curso de pós-gradução, em ní-
vel scrictu sensu, será oferecido 
em parceira com a EGN, a Escola 
de Comando e Estado-Maior do 
Exército (ECEME) e a Univer-
sidade da Força Aérea (UNIFA).
 
 Geopolítica
 Para o auditório lotado da 
EGN, Jaques Wagner tratou tam-
bém de geopolítica. “Os novos 
cenários da política internacional 
impõem novos desafios", destacou.
 Outro assunto comentado 
pelo Ministro foi a necessidade de 
parcerias estratégicas com os países 
da América do Sul, por meio da 
União das Nações Sul-Americanas 
(Unasul), e da costa ocidental da 
África, por meio da Zona de Paz e 
Cooperação do Atlântico Sul (Zopa-
cas). “As ameaças contemporâneas 
internacionalizadas, como a pira-
taria e o tráfico de armas, geram 
instabilidade para toda a região e 
ameaçam a segurança marítima dos 
países do Atlântico Sul", ressaltou.
 Por fim, Jaques Wagner 
assegurou que trabalhará para 
preservar os programas prioritários 
e os projetos estratégicos da De-
fesa, mesmo com os contingen-
ciamentos do orçamento federal.

Foto:C
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(CECOMSAER/ FM)

Florianópolis, Curitiba e Fortaleza vão receber 
o Curso de Extensão em Defesa Nacional em 2015

 Estudantes de graduação, 
pós-graduação e interessados nas 
temáticas da área de Defesa nas ci-
dades de Florianópolis, Curitiba e 
Fortaleza terão uma excelente opor-
tunidade de aprofundar seus conhe-
cimentos em 2015. Essas cidades 
irão receber edições do Curso de 
Extensão em Defesa Nacional, qua-
lificação promovida pela Divisão de 
Cooperação do Ministério da Defesa.
 O Curso de Extensão em 
Defesa Nacional é uma qualifica-

ção promovida pela Divisão de Co-
operação do Ministério da Defesa
Florianópolis será a primeira cida-
de a abrigar o curso em 2015, que 
acontecerá entre os dias 8 e 10 de 
abril. O curso em Curitiba está pre-
visto para junho, em data ainda a 
ser confirmada. Já em Fortaleza, a 
qualificação, que tem o objetivo de 
fortalecer a presença dos temas da 
Defesa na comunidade acadêmica, 
deve acontecer no mês de novembro.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso

Major Brigadeiro do Ar Stefan Egon Gracza
preside início do CLMN 2015 na ESG

 O Curso de Logística e Mo-
bilização Nacional (CLNM) de 2015 
iniciou suas atividades, no dia 17 de 
março, com uma solenidade presidi-
da pelo Comandante Interino da Es-
cola Superior de Guerra, Major-Bri-
gadeiro do Ar Stefan Egon Gracza.
 Após o canto do Hino Na-
cional e a exibição do vídeo insti-
tucional da Escola, os integrantes 
do Comando da Escola Superior 
de Guerra (ESG) se apresentaram 
aos 25 estagiários que compõem a 
turma. Na oportunidade, o Major-
-Brigadeiro Gracza, em breve ex-
posição, destacou a necessidade 
da logística nos diferentes cam-
pos, desde o militar ao doméstico.
 Ao término da solenidade, 

teve início a Aula Inaugural, mi-
nistrada pelo General de Divisão 
Antônio Maxwell de Oliveira Eu-
frásio, Subchefe de Mobilização 
do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas, que discorreu 
sobre o Sistema de Mobilização 
no Brasil, com enfoque no Sis-
tema Nacional de Mobilização.
 O CLMN tem o propósi-
to de auxiliar a civis e oficiais, das 
Forças Armadas e Forças Auxilia-
res, que atuam em funções nos ní-
veis gerenciais executivos da Lo-
gística e Mobilização Nacionais 
e no assessoramento aos órgãos 
responsáveis pelo Sistema Nacio-
nal de Mobilização (SINAMOB).

 (ESG ASCOM/ FM)

Foto: ESG
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 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, e o Comandante da Marinha, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, visitaram no dia 24 de fevereiro 
o Estaleiro e Base Naval (EBN) de Ita-
guaí, 73 km ao sul do Rio de Janeiro. 
Em sua primeira vez no complexo in-
dustrial da Força Naval, Wagner conhe-
ceu de perto o andamento do Programa 
de Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub). A iniciativa, desenvolvida 
em parceria com a França, possibilita-
rá a construção do primeiro submarino 
de propulsão nuclear brasileiro, ge-
rando empregos de alta qualificação e 
dotando o país de tecnologia de ponta. 
 Durante a visita, o coorde-
nador-geral do Prosub, Almirante 
Max Roffé Hirschfeld, atualizou o 
Ministro Wagner sobre o andamen-
to e as próximas etapas do projeto. 
O Almirante explicou que, além de 
assegurar a soberania nacional e a 
proteção de nossas águas jurisdicio-
nais, o Prosub estimulará a tecnolo-
gia nacional de forma determinante.
 Jaques Wagner se disse “pro- (MD ASCOM/ FM)

Ministro Jaques Wagner visita instalações do PROSUB em Itaguaí

fundamente orgulhoso” com a evolu-
ção do projeto: “Como Ministro da De-
fesa e como brasileiro, estar visitando 
essa instalação que aponta para o futu-
ro do Brasil, seja no domínio da tecno-
logia de construção, seja naquilo que 
vai ser embarcado em um dos subma-
rinos que é a propulsão nuclear, é para 
mim uma grande alegria”, destacou.
 Para Wagner, a importância 
do Prosub transcende a área militar e a 
Marinha, tal como o preconizado pela 
Estratégia Nacional de Defesa. “O que 
estamos aprendendo aqui com a parce-
ria francesa irá transbordar para muitas 
indústrias civis. Estamos com um ín-
dice de nacionalização bastante signi-

ficativo, portanto são muitas empresas 
nacionais que estamos estimulando e 
até descobrindo, e é uma mão de obra 
que está se qualificando, da mais sim-
ples a mais especializada”, afirmou.
        Segundo Hirschfeld, 243 brasilei-
ros já estiveram na França participando 
do treinamento que viabilizará a trans-
ferência de tecnologia para o Brasil. 
Em função disso, os cinco submarinos 
previstos pelo Prosub - quatro conven-
cionais e o de propulsão nuclear - serão 
todos projetados e montados em terri-
tório nacional.
 O Almirante detalhou o fun-
cionamento do contrato com os 
franceses e ressaltou os reflexos da 

empreitada no estímulo à indústria 
nacional. Segundo Hirschfeld, ape-
nas na construção da Unidade de 
Fabricação de Estruturas Metálicas 
(UFEM) e do EBN, mais de 600 em-
presas nacionais estiveram envolvidas.
 O Ministro também conheceu 
algumas das unidades que compõem 
o empreendimento, como o galpão da 
Nuclep (A Nuclebrás Equipamentos 
Pesados S/A), unidade responsável 
pelo casco do submarino, e a oficina 
principal da UFEM, onde será feita a 
montagem de seções do submarino 
como anteparas, conveses, tanques, fi-
xadores e peças de penetração no casco.
 Na UFEM, o Ministro da De-
fesa e o Comandante da Marinha en-
traram na estrutura metálica já pronta 
do que será futuramente o primeiro 
submarino convencional do Prosub, 
previsto para ser entregue em 2018.
 Integraram a comitiva do 
Ministro Jaques Wagner o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA), General José Car-
los De Nardi, e a Secretária-geral do 
Ministério da Defesa, Eva Chiavon.
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Superior Tribunal Militar promove debate sobre
Justiça Militar e Direitos Humanos

 Com o objetivo de debater 
questões referentes aos Direitos Hu-
manos e a Justiça Militar, foi aberto 
no dia 09 de fevereiro, o “Encontro 
da Justiça Militar da União com a 
Comissão e a Corte Interamerica-
na de Direitos Humanos”. Reali-
zado no Superior Tribunal militar 
(STM), evento inédito no Brasil re-
úne especialistas de diversos países.
 No primeiro dia do encontro, 
tratou-se da importância de existirem 
espaços de debate que possam, no âm-
bito do Direito Internacional Huma-
nitário, fomentar o aperfeiçoamento 
do Direito Penal Castrense, aquele 
que rege as centenas de organizações 
militares em todo o país. O Ministro 
da Defesa, Jaques Wagner, participou 
da cerimônia de abertura do encon-
tro que foi até o dia 12 de fevereiro.
 Durante os próximos três 
dias, os especialistas discutiram te-
mas como: justiça militar e suas 
perspectivas para o futuro; vulnerabi-
lidade de grupos marginalizados; im-
pacto do Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos; mecanismos de 
proteção; processos constitucionais e 
resoluções judiciais. Os assuntos  fo-
ram tratados a partir de experiências 

já vivenciadas em outros países, e dos 
desdobramentos que vieram a partir 
de decisões de suas justiças militares.
 Ainda na abertura do encon-
tro, a presidente do STM, Ministra 
Maria Elizabeth Rocha, destacou que 
serão abordados temas voltados ao 
direito militar. “As análises e formu-
lações teóricas contribuirão enorme-
mente para a valorização e efetivação 
dos direitos humanos”, disse ela, lem-
brando que o STM sempre foi uma 
Casa que “se pautou pela defesa ir-
retocável dos direitos dos cidadãos”.
 Além do Ministro Wagner, 
também participaram da cerimo-
nia de abertura a Ministra-chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, Ideli Sal-
vatti, o advogado-geral da União, 
Ministro Luís Inácio Adams, e o 
Ex-Ministro da Defesa e das Re-
lações Exteriores Celso Amorim.
 Para esse evento no STM, 
vieram também delegações de diver-
sos países, como dos Estados Uni-
dos, Canadá, México, Peru, Chile e 
Colômbia, além de autoridades ci-
vis e militares, jornalistas, estudan-
tes, especialistas em direito militar, 
bem como em direitos humanos.

Foto:Tereza S
obreira

(CECOMSAER/ FM)

1º Grupamento de Engenharia na campanha 
"Justiça pela Paz em Casa – Nossa Justa Causa"

 No dia 8 de março, o 1º 
Grupamento de Engenharia partici-
pou do Ato Público para lançamen-
to da Campanha “Justiça pela Paz 
em Casa – Nossa Justa Causa”. O 
evento ocorreu próximo ao Busto 
de Tamandaré, na Praia de Tambaú, 
e fez parte das comemorações alusi-
vas ao Dia Internacional da Mulher.
 A campanha nacional foi ide-
alizada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral. Na Paraíba, é promovida pelo 
Juizado da Violência Doméstica e 
Familiar do Tribunal de Justiça do 
Estado, com o objetivo de reafirmar 
a Lei Maria da Penha e transmitir 
informações sobre os tipos de vio-
lência que as mulheres podem sofrer 
– física, moral, psicológica, sexual e 
patrimonial , bem como as formas de 
apoio existentes nesses tipos de caso.
 A abertura do Ato Públi-
co foi realizada pelo Desembarga-
dor José Ricardo Porto, do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, que acentuou 
a importância da mulher na atua-

lidade e a ampliação da presença 
feminina em órgãos públicos. Na 
sequência da atividade, a Dra Rita 
de Cássia Andrade, Juíza Titular da 
Vara de Violência Doméstica e Fa-
miliar contra a Mulher, coordenou a 
ação social, procurando destacar os 
principais avanços ocorridos na so-
ciedade brasileira desde a sanção da 
Lei Maria da Penha, em 7 de agos-
to de 2006, e refletir sobre a questão 
de gênero, promovendo a igualda-
de, mas respeitando as diferenças.
 Estiveram presentes na ação 
representantes de diversas insti-
tuições do Estado da Paraíba, das 
Forças Armadas e das Forças Au-
xiliares. O Exército Brasileiro con-
tou com a participação de militares 
do segmento feminino das áreas 
de Comunicação Social, Engenha-
ria e Enfermagem, que prestaram 
informações sobre o ingresso das 
mulheres nas Forças Armadas e dis-
tribuíram material de divulgação 
sobre os concursos e as seleções.

(CCOMSEX/ FM)
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Coronel médica Carla Lyrio é a primeira mulher 
comandante de uma unidade da FAB

 A Coronel Médica Carla 
Lyrio Martins é a primeira mulher a 
comandar uma Organização Militar 
da Força Aérea Brasileira (FAB). No 
dia 16 de janeiro, foi realizada a pas-
sagem de comando da Casa Geron-
tológica Brigadeiro Eduardo Gomes 
(CGABEG), que estava sob o coman-
do do Coronel Médico Antônio Car-
los de Melo. Na ocasião a solenidade 
foi presidida pelo então Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Juniti Saito, e contou com a 
presença do Alto-Comando da FAB.
 “As mulheres vieram para 
ficar nas Forças Armadas. Essa de-
signação da Coronel Carla é de um 
pioneirismo que vai entrar para a 
história. Espero que outras mulhe-
res ocupem posição de destaque, 
não só em funções de apoio, mas 
também combatentes, intendentes e 
aviadoras. Hoje foi o primeiro passo 
do que vai acontecer muitas vezes”, 
afirmou o Tenente-Brigadeiro Saito.
 O Diretor de Saúde da Ae-
ronáutica, Major-Brigadeiro Médico 
Jorge Marones de Gusmão, ressaltou 
a experiência e profissionalismo da 
Coronel Carla, comparando a militar 
com outras pioneiras das Forças Ar-
madas, como a Tenente Maria Qui-
téria de Jesus, primeira infante do 
Exército Brasileiro, que combateu em 
1822 na Guerra da Independência; e 
a Capitão Anna Nery, enfermeira de 
corajosa atuação durante a Guerra do 
Paraguai, em 1865. “Em minha car-
reira na FAB tive a honra de ladear 

com diversas mulheres que, além de 
excelentes profissionais, eram milita-
res exemplares. É um orgulho e uma 
honra participar da solenidade que 
consagra uma médica tão competente 
e dedicada na história da instituição”, 
disse o Major-Brigadeiro Marones.
 Para a Coronel Carla, sua 
indicação é resultado do trabalho 
que desempenha há 25 anos. “A 
Força Aérea valoriza o trabalho, in-
dependente de gênero, cor ou ori-
gem. Para mim, a carreira propor-
cionou muita satisfação pessoal e 
aqueles que tiverem esse objetivo 
vão encontrar na FAB o reconheci-
mento pelo seu esforço”, afirmou.
 A Coronel ingressou na For-
ça Aérea em 1990 e foi promovida 
ao atual posto em agosto de 2014. É 
especialista em Medicina Aeroespa-
cial, Hematologia e Hemoterapia, e 
possui Pós-Graduação em Vigilân-
cia Sanitária e Epidemiológica e em 
Desenvolvimento Gerencial na Ges-
tão de Serviços de Saúde. Integrou o 
corpo clínico do Esquadrão de Saúde 
da Academia da Força Aérea (AFA), 
da Base Aérea de Fortaleza, do De-
partamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA) e do Hospital 
da Força Aérea do Galeão (HFAG). 
A médica, que já chefiou o Serviço de 
Hemoterapia, a Comissão de Infecção 
Hospitalar, o Serviço de Hematologia 
e a Divisão Médica do HFAG, nasceu 
em Belo Horizonte, é casada com o 
Coronel Aviador João Pedro Martins 
e tem dois filhos, Bruna e João Pedro.
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Maj Yamar é a primeira mulher a assumir o 
Comando de uma Organização Militar Operacional

 No dia 5 de fevereiro, a 
Major Yamar Eiras Baptista, do 
Serviço de Saúde, entrou para a 
história do Exército Brasileiro 
por se tornar a primeira mulher a 
assumir o Comando de uma Or-
ganização Militar Operacional, o 
Hospital de Campanha “Hospital 
Oswaldo Cruz”, tornando-se um  mar-
co, também, de sua carreira militar.
Nascida em 24 de maio de 1968, na 
cidade do Rio de Janeiro, e incorpo-
rada nas fileiras do Exército Brasi-
leiro em 28 de fevereiro de 1997, a 
Maj Yamar realizou cursos no Brasil, 
na Alemanha, na Suíça e em Israel, 
e desempenhou funções de Coman-
dante do Destacamento de Saúde 
Paraquedista da Brigada de Infan-

taria Paraquedista, Chefe da Seção 
de Saúde do Centro de Instrução 
Paraquedista General Penha Bra-
sil, Subcomandante do Hospital de 
Guarnição de Florianópolis e Che-
fe do Fundo de Saúde do Exército.
 A solenidade de assunção 
de Comando foi prestigiada pelo 
Chefe do Gabinete de Planejamen-
to e Gestão do Comando Logístico, 
General de Divisão Eduardo Ar-
naud Cypriano, pelo Comandante 
da Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (EsAO), General de Briga-
da Eduardo Antônio Fernandes, e 
pelo Comandante da Base de Apoio 
Logístico do Exército (Ba Ap Log 
Ex), General de Brigada Ronal-
do Barcellos Ferreira de Araújo.

Foto: M
arinha do Brasil
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Sancionada lei que garante licença-maternidade de seis meses às militares

 As mulheres militares que 
resolverem ser mães contam agora 
com mesmos benefícios das servi-
doras públicas civis. A presidência 
da República sancionou, no dia 25 
de março, a lei que estende, entre (MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira

Foto: Jorge C
ardoso

outros benefícios, a licença-mater-
nidade de seis meses àquelas que 
servem nas Forças Armadas. A Lei 
nº 13.109, de 25 de março de 2015, 
publicada na edição do dia 26), no 
Diário Oficial da União, também 
assegura direitos às adotantes e aos 
militares pais, que têm oficializa-
da a licença de cinco dias corridos 
a partir do nascimento do filho.
 A lei assinada pela presiden-
ta Dilma Rousseff e pelo Ministro 
da Defesa, Jaques Wagner, beneficia 
cerca de 23 mil mulheres que atu-
am no âmbito das Forças Armadas. 
Além dos seis meses assegurados 
às gestantes, as militares adotantes 
terão direito à licença remunerada 
de 90 dias, quando a criança for me-
nor de 1 ano de idade, e de 30 dias, 
quando tiver mais de um ano – neste 
último caso, pode haver prorrogação 
de 15 a 45 dias, dependendo de si-
tuações específicas previstas na lei.
 Para o Ministro da Defe-
sa, Jaques Wagner, a aprovação da 

nova legislação é uma vitória para 
as militares e uma maneira de ce-
lebrar o Mês da Mulher. “É, para 
mim, uma satisfação notar esses 
grandes passos dados pela Defesa 
na direção da equidade de gênero, 
ajudando a assegurar que o Minis-
tério e as Forças Armadas sejam 
cada vez mais abertos para a con-
tribuição profissional das mulhe-
res brasileiras”, disse o ministro.
Com a lei sancionada, as futuras 
mães poderão mudar de função 
quando suas condições de saúde 
exigirem, se devidamente atestadas 
pela Junta de Inspeção de Saúde das 
Forças Armadas, retornando ao car-
go de origem logo após a licença.
 Outro benefício previs-
to na legislação garante às mi-
litares em amamentação um in-
tervalo de uma hora, que pode 
ser dividido em dois períodos de 
30 minutos, para descanso – até 
que o bebê complete seis meses.
 A nova legislação ainda 

Mulheres do Hospital Naval de Recife 
são recebidas com rosas

 O Hospital Naval de Reci-
fe (HNRe) comemorou, no dia 9 de 
março, o Dia Internacional da Mu-
lher, o qual foi marcado com home-
nagens. Todas as mulheres ao che-
garem no Hospital foram recebidas 
com rosas. Uma mensagem espe-
cial, em um banner de fundo, criou 
um ambiente especial e receptivo.

 A direção prestou uma ho-
menagem às militares, servidoras 
civis e todas as pacientes do Hos-
pital. As rosas foram entregues 
pelo Diretor do HNRe, Capitão-de-
-Mar-e-Guerra (Md) Carlos Alber-
to Meirelles Velho, e por militares 
do Setor de Comunicação Social.
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prevê que em casos de nascimen-
to prematuro, a licença se inicia a 
partir do nascimento da criança. 
Também concede 30 dias de licen-
ça para as mulheres que sofreram 
aborto para tratamento de saúde.

Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul 
celebra o Dia Internacional da Mulher

 As militares, servidoras ci-
vis e estagiária que trabalham na 
Capitania dos Portos do Rio Grande 
do Sul (CPRS), sediada na cidade do 
Rio Grande (RS), foram homenage-
adas, no dia 6 de março, por ocasião 
do Dia Internacional da Mulher.
 O Capitão dos Portos do Rio 
Grande do Sul, Capitão-de-Mar-e-
-Guerra José Vicente de Alvarenga 

Filho, ressaltou, durante reunião que 
ocorre toda a sexta-feira com a tri-
pulação, a importância das mulhe-
res no dia a dia da nossa sociedade. 
Também, salientou o papel de des-
taque que todas desempenham na 
Capitania. Em seguida, como forma 
de agradecimento pelo trabalho que 
elas realizam a bordo, entregou uma 
singela lembrança a cada uma delas.
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Mãe e filha se encontram em treinamento militar

 O abraço entre a Sargento 
Mônica Regina Prietsch e a Sar-
gento Paula Pristsch Pacheco reve-
la muito mais que uma conquista 
profissional. Mãe e filha, respec-
tivamente, comemoram o fim do 
estágio de adaptação do Quadro 
de Sargentos Convocados (QS-
Con), concluído pela matriarca. 
A graduada Mônica, aos 42 anos, 
resolveu realizar um sonho anti-
go – servir a Força Aérea Brasilei-
ra, onde o pai (Suboficial Plotino) 
já havia cumprido sua carreira na 
Base Aérea de Canoas (BACO). 
Depois de trabalhar como moto-
rista de transporte escolar e guia 
turístico, ingressou no serviço mi-

litar para exercer a mesma função. 
 Tanta determinação também 
foi herdada pela filha, que serve no 
Batalhão de Infantaria da Aeronáu-
tica Especial de Canoas (BINFAE-
-CO). Além de participar da recep-
ção aos alunos da turma da mãe, 
junto com a equipe de bombeiros, a 
Sargento Priescth, 25 anos, é a pri-
meira e única mulher da unidade num 
universo de mais de 400 homens.
 São duas histórias de vida, 
de duas guerreiras que se apoiaram 
na vida e enfrentaram a carreira mi-
litar com igualdade e muita força de 
vontade. Exemplos de mulheres que 
conquistaram espaço com autocon-
fiança e a certeza que o preconcei-
to não faz mais parte dessa rotina. 

 Acompanhe a entrevista:
 O que significou aquele 
abraço, logo após o exercício de 
campanha?
Sargento Prietsch: Alegria, muita 
alegria de receber minha mãe e sa-
ber que ela estava bem. Cada mo-
mento do curso foi uma superação 
pessoal dela e eu fico muito feliz 
por ela ter tido essa oportunidade.
Sargento Mônica: Ah, aquele 
abraço... É impossível descrever 
toda a emoção vivida naquele bre-
ve momento. Tê-la participando, 
ativamente, foi como ter o registro 
do apoio e aprovação para que eu 
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fizesse parte desta profissão, a qual 
sei que ela se orgulha em exercer.
 Como foi optar pela carreira 
militar?
Sargento Prietsch: Eu praticamen-
te cresci no meio militar e, apesar 
de admirar a profissão, não tinha 
pretensão de seguir esta carreira. 
Quando estava para terminar o ensi-
no médio, minha mãe sugeriu que fi-
zesse o concurso. No início fui meio 
resistente, mas ela plantou a ideia e 
me incentivou até eu me apaixonar 
pela profissão e entrar para a Escola 
de Especialistas.
Sargento Mônica: Desde criança 
acompanhei a carreira de meu pai, 
hoje suboficial da reserva - Sub 
oficial Plotino. Ele sempre foi um 
grande exemplo, servindo de ins-
piração para o sonho de servir a 
Força Aérea. Recebi apoio da fa-
mília, amigos, colegas de trabalho, 
colegas e professores da faculda-
de, todos vibraram juntos comigo 
pela chance de realizar este sonho. 
O apoio da filha foi crucial e fun-
damental, em uma inversão de pa-
péis. Ela curtiu cada momento que 
eu vivi durante o estágio de adap-
tação da mesma forma que, alguns 
anos atrás, pude curtir as etapas 
as quais ela vivenciou em sua for-
mação na Escola de Especialistas.
 Sargento Priestch, como 
é trabalhar numa unidade como o 

BINFAE, onde a maioria é homem? 
Sofreu preconceito?
Sargento Prietsch: Nunca sofri 
nenhum tipo de preconceito ou fui 
beneficiada por ser a única mulher. 
Todos os colegas me tratam com 
respeito e camaradagem. No iní-
cio, acho que alguns duvidavam 
um pouco que eu fosse me adaptar 
ao grupo, mas agora, todos conhe-
cem a seriedade com que exerço 
o meu trabalho. Eu tenho muito 
a agradecer a todo efetivo, nós te-
mos uma equipe muito boa enga-
jada no cumprimento das diversas 
atividades exercidas pelo batalhão. 
 Como é ser uma das mulhe-
res que servem à FAB?
Sargento Prietsch: Eu me encho de 
orgulho por ser uma mulher militar 
e acho que as mulheres estão cada 
vez mais e mais conquistando seu 
espaço. Há alguns anos o ingresso 
na Força era bem mais restrito para 
o quadro feminino. Hoje, estamos 
mostrando nosso potencial nas di-
versas áreas de atuação e domi-
nando diversas funções antes tidas 
como exclusivamente masculinas.
Sargento Mônica: Sinto-me hon-
rada e plenamente feliz por ter tido 
esta oportunidade de ingressar no 
serviço militar e fazer parte desta 
equipe. Um sentimento de estar exa-
tamente onde sempre deveria estar!
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Marinha do Brasil firma acordos para a formação de novos aquaviários no Amazonas

Comandante da Marinha visita o Comando 
do 2º Distrito Naval

 A Marinha, por meio da Di-
retoria de Portos e Costas (DPC), 
o Ministério da Pesca e Aquicultu-
ra (MPA) e o Instituto Federal do 
Amazonas (IFAM) firmaram, em 
19 de março, dois Acordos de Co-
operação Técnica para a formação 
de novos aquaviários no Amazonas. 
O primeiro deles, entre o MPA, a 
DPC e o IFAM visa formar Pes-
cadores Profissionais. O segundo, 
entre a DPC e o IFAM, é volta-
do para as categorias Marinheiro 
Fluvial de Convés e Marinheiro 
Fluvial de Máquinas. Os cursos 
serão oferecidos gratuitamente à 
população e as aulas devem come-
çar no segundo semestre de 2015.

 Em sua primeira visita ofi-
cial a um Distrito Naval após a 
assunção do cargo de Comandan-
te da Marinha (CM), o Almirante-
-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira visitou, nos dias 18 
e 19 de março, o Comando do 2º 
Distrito Naval (Com2ºDN) e suas 
Organizações Militares (OM) su-
bordinadas em Salvador (BA) e 
no Complexo Naval de Aratu.
 No primeiro compromisso 
da visita, ele assistiu à apresenta-
ção do Comandante do 2º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Luiz Henri-
que Caroli, sobre temas relevantes 
do Distrito e fez uma preleção aos 
Comandantes de OM e Oficiais do 

 A cerimônia foi realizada em 
Manaus (AM). Estavam presentes 
o Ministro da Pesca e Aquicultura, 
Helder Barbalho, o Vice-Governa-
dor do Amazonas, Henrique Olivei-
ra, a Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Amazonas, Desembargadora 
Maria das Graças Pessôa Figuei-
redo, o Comandante do 9º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Domingos 
Savio Almeida Nogueira, o Diretor 
de Portos e Costas, Vice-Almirante 
Cláudio Portugal de Viveiros, e o 
Reitor do IFAM, Antônio Venân-
cio Castelo Branco, dentre outros.
 Para o Ministro da Pesca e 
Aquicultura, o acordo é uma oportu-
nidade de aumentar a mão-de-obra 

Com 2ºDN, em que destacou a im-
portância da Marinha para o País e 
da contribuição de cada militar para 
que a instituição cumpra sua missão.
 Na sequência, o CM visitou 
o Hospital Naval de Salvador, inau-
gurou o novo Tomógrafo Computa-
dorizado do Serviço de Radiologia e 
conheceu as instalações reformadas 
do Centro de Convivência de Idosos. 
Em seguida, esteve no Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Salvador, 
na Base Naval de Aratu e na Vila 
Naval da Barragem, onde verificou 
as obras de novos Próprios Residen-
ciais Nacionais e conheceu o Espaço 
Cultural Marcílio Dias, administra-
do pelas Voluntárias Cisne Branco.
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Comandante da Marinha faz primeira visita oficial 
ao Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo

 O Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, rea-
lizou, no dia 11 de março, a sua 
primeira visita oficial ao Centro 
Tecnológico da Marinha em São 
Paulo (CTMSP).
  O diretor do CTMSP, Con-
tra-Almirante (EN) André Luis 
Ferreira Marques, recebeu o Co-
mandante da Marinha e comitiva 
nas dependências da sede, em São 
Paulo (SP). Ele ministrou uma 
apresentação institucional sobre 
as atividades do Centro e condu-

ziu as autoridades às instalações 
do Laboratório de Desenvolvimen-
to com Gás e Fibra de Carbono.
 Fizeram parte da comi-
tiva o Almirante-de-Esquadra 
Luiz Guilherme Sá de Gusmão 
(DGMM), Almirante-de-Esquadra 
(RM1) Gilberto Max Roffé Hirs-
chfeld (Cogesn), Vice-Almirante 
Celso Luiz Nazareth (Chegab), 
Vice-Almirante Wilson Pereira de 
Lima Filho (Com8ºDN), e Contra-
-Almirante (REF) Eurico Welling-
ton Ramos Liberatti (Cogesn).

Foto: C
C

SM

capacitada. O Diretor de Portos e 
Costas ressaltou que a Marinha po-
derá expandir a formação de profis-
sionais. O Comandante do 9º Distrito 
Naval destacou que haverá melho-

ria da qualidade de vida dos aqua-
viários. Segundo o Reitor do IFAM, 
os novos cursos estão em planeja-
mento para a formulação dos editais 
de convocação.
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Corpo de Fuzileiros Navais celebra 
207º aniversário

 O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais realizou no dia 
6 de março, na Fortaleza de São José 
da Ilha das Cobras, Cerimônia Mi-
litar comemorativa do 207º aniver-
sário do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN). Presidida pelo Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra, a cerimônia foi prestigiada por 
cerca de 400 convidados, entre os 
quais, ex-Comandantes da Mari-
nha, ex-Comandantes-Gerais do 
CFN, Oficiais Generais da Marinha, 
representantes dos Poderes Legisla-
tivo e Judiciário, autoridades milita-
res e civis, convidados e familiares.
 “Tenho orgulho de ser o Co-
mandante da Marinha com um Cor-
po de Fuzileiros Navais padrão que 
nós temos aqui, que é dos mais com-
petentes, motivados, preparados, e, 
eu tenho certeza, capaz de atender 
a qualquer solicitação que nossa 
instituição venha a fazer”, disse o 
AE Leal Ferreira, em entrevista à 
TV Marinha, ressaltando o prepa-
ro e a motivação como pontos for-
tes do Corpo de Fuzileiros Navais.
 Durante o evento, foi reali-
zada a entrega da Medalha Mérito 
Anfíbio a 72 militares da Marinha 
do Brasil, entre Oficiais e Praças. 

Essa condecoração é concedida 
como reconhecimento àqueles que, 
em exercícios e operações, distin-
guiram-se pela exemplar dedicação 
à profissão e interesse no aprimora-
mento de sua capacidade profissio-
nal. Também foi premiado o Cabo 
Fuzileiro Naval de Infantaria Alan 
Oliveira Nunes, que atualmente ser-
ve no Navio-Escola Brasil, escolhi-
do o Fuzileiro Naval Padrão 2014.
 O Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais, Almi-
rante-de-Esquadra (FN) Fernando 
Antonio de Siqueira Ribeiro, des-
tacou, em seu discurso, a impor-
tância da Pronta-Resposta operati-
va do CFN e do culto aos valores 
essenciais de honra, competência, 
determinação e profissionalismo, 
que marcam a história do Corpo. 
“Fuzileiros Navais da Marinha do 
Brasil, de hoje e de sempre, reitero 
a manifestação de orgulho profis-
sional por sermos, todos, parcela 
efetiva nesses 207 anos de partici-
pação ativa do Corpo de Fuzileiros 
Navais na história de nosso País. 
Mantenham-se prontos para o 
cumprimento das missões que nos 
sejam atribuídas, empunhando o 
estandarte de uma única estrela 
do Corpo de Fuzileiros Navais”.

(CGCFN/ FM)

Foto: M
arinha do Brasil

Comando do 9º Distrito Naval promove solenidade 
de 207 anos do Corpo de Fuzileiros Navais

 Cerimônia alusiva ao 207º 
Aniversário do Corpo de Fuzilei-
ros Navais foi realizada no Co-
mando do 9º Distrito Naval, no 
dia 10 de março, com imposi-
ção da medalha Mérito Anfíbio.
 A solenidade foi presidi-
da pelo Comandante do 9º Distrito 

Naval, Vice-Almirante Domingos 
Savio Almeida Nogueira, e contou 
com a presença de diversas au-
toridades civis e militares, Asso-
ciação de Veteranos, membros da 
sociedade amazonense, amigos e 
familiares dos militares agraciados.

Foto: C
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SM

(CCSM/ FM)

Comando do 9° Distrito Naval realiza evento 
alusivo ao Dia Internacional da Mulher

 Para comemorar o Dia Inter-
nacional da Mulher, o Comando do 
9º Distrito Naval (Com9°DN) reu-
niu, no dia 10 de março, a tripula-
ção feminina para uma homenagem 
realizada na Varanda “Rio Negro”.
 O Comandante do 9° Distrito 
Naval, Vice- Almirante Domingos 
Savio Almeida Nogueira, ressaltou 

a importância da figura femini-
na em qualquer âmbito profissio-
nal, inclusive no ambiente militar.
 O evento contou com a 
leitura de um poema em home-
nagem à data e com apresentação 
musical realizada por militares da 
Banda de Música do Com 9º DN.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)
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Estandarte do Comando do 9º Distrito Naval 
é condecorado com Ordem do Mérito 

do Ministério Público Militar

 O Ministério Público Militar 
(MPM) condecorou, no dia 4 de no-
vembro, o Estandarte do Comando do 
9º Distrito Naval com a Insígnia da Or-
dem do Mérito Ministério Público Mi-
litar. A cerimônia ocorreu em Brasília 
(DF), em comemoração aos 94 anos do 

MPM, celebrado no dia 30 de outubro.
 O Vice-Almirante Domingos 
Savio Almeida Nogueira foi o repre-
sentante do 9º Distrito Naval na con-
decoração. Também foram agraciados 
com a insígnia o Centro de Opera-
ções de Paz no Brasil e o Grupo de 
transporte Especial da Aeronáutica.
 A Ordem do Mérito do Minis-
tério Público Militar é concedida nos 
graus Grã-Cruz, Grande Oficial, Alta 
Distinção, Distinção e Bons Serviços.
 Entre os agraciados nesta 16ª 
edição da Ordem do Mérito estão o 
Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Luís Roberto Barroso, o Procurador-
-Geral de Justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, licenciado, Marfan Martins 
Vieira; o Ministro do Superior Tri-
bunal Militar, José Barroso Filho; e 
o Ministro do Superior Tribunal de 
Justiça, Sérgio Luiz Kukina. Tam-
bém receberam a comenda 25 servi-
dores do Ministério Público Militar.

(CCSM/ FM)

Foto: C
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Comando do 9º Distrito Naval recebe visita 
do Chefe do Serviço de Hidrografia 
e Navegação da Amazônia no Peru

 O Comando do 9º Distrito Na-
val recebeu, no período de 24 a 28 de no-
vembro, a visita do Chefe do Serviço de 
Hidrografia e Navegação da Amazônia 
da Marinha de Guerra do Peru, Capitão-
-de-Fragata Jorge Vizcarra Figueroa.
 O propósito da visita foi promo-
ver um intercâmbio de conhecimentos 
das Marinhas dos dois países em assun-
tos das áreas de Hidrografia e Sinaliza-

ção Náutica nos rios da Amazônia. O 
convidado conheceu as instalações e os 
procedimentos desenvolvidos pelo Ser-
viço de Sinalização Náutica do Noroes-
te (SSN-9), subordinado ao Com9°DN.
 Na ocasião, o Oficial peru-
ano também conheceu as atividades 
de formação de fluviários realizadas 
pelo Centro Técnico de Formação de 
Fluviários da Amazônia Ocidental.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Vice Almirante Domingos Savio ministra palestra 
sobre a “Amazônia Azul”

 Informações sobre as delimita-
ções, principais características, rique-
zas naturais, ameaças e estratégias de 
defesa da área denominada de “Ama-
zônia Azul” foram apresentadas pelo 
Comandante do 9º Distrito Naval, Vice-
-Almirante Domingos Savio Almeida 
Nogueira, durante uma palestra reali-

zada no 1º Congresso de Engenharia, 

Arquitetura e Tecnologia, no dia 28 de 
outubro. O evento foi organizado pelo 
Centro Universitário do Norte, no perí-
odo de 27 a 29 de outubro, no Centro de 
Convenções de Manaus, no Amazonas.
 “Amazônia Azul” é o nome 
que a Marinha do Brasil atribuiu à 
imensa região marítima contígua à 
costa brasileira, cujos potenciais estra-
tégicos e econômicos assemelham-se 
aos da Amazônia verde. Participaram 
do evento profissionais e estudantes 
de arquitetura, engenharia e tecnolo-
gia. Durante a palestra, o Almirante 
Sávio explicou os limites territoriais 
e destacou a importância econômica 
e ambiental da área. “Hoje estamos 
na fase de estudo, de produção de 
conhecimento sobre essa área, mas 
um dia essas riquezas irão virar re-
ceita para o nosso País”, destacou.

(CCSM/ FM)

Foto: C
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SM

Comando do 9º Distrito Naval realiza 
“Simpósio Regional de Liderança”

 Nos dias 11 e 12 de novem-
bro, o Comando do 9º Distrito Naval 
promoveu o “Simpósio Regional de 
Liderança”, reunindo militares para 
debater o exercício da liderança nas 
Forças Distritais em situação de em-
prego real. A programação do evento 
contou com as palestras do Comandan-
te do 9º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Domingos Savio Almeida Nogueira, 
do Comandante da Flotilha do Ama-
zonas, Capitão-de-Mar-e-Guerra Ed-
naldo Blum de Oliveira Santos, e do 
Comandante do Batalhão de Opera-
ções Ribeirinhas, Capitão-de-Fragata 
(FN) Marcio Rossini Batista Barreira.
 Segundo o Vice-Almirante 
Savio, o bom líder é aquele com ha-

bilidade de influenciar as pessoas 
a trabalharem visando um objetivo 
comum. Na palestra foram apresen-
tados, ainda, os estilos de liderança 
(autocrática, democrática e liberal).
As diferenças entre as gerações baby 
boomer, X, Y e a nova geração Z, fo-
ram apresentadas pelo Capitão-de-
-Mar-e-Guerra Blum em sua palestra. 
“O líder precisa conhecer as carac-
terísticas de cada geração para apro-
veitar o que cada uma tem de melhor 
e evitar o conflito entre elas”, disse.
 O Capitão-de-Fragata (FN) 
Rossini abordou a importância de o 
líder ser um exemplo para a tropa. “É 
preciso colocar a mochila nas costas 
e ir para o combate, mostrando que 
a liderança está presente e ganhan-
do a confiança dos subordinados”.
 Os participantes do simpó-
sio foram divididos em três mesas 
redondas com objetivo de discutir 
a temática de cada palestra no con-
texto militar. Na manhã do dia 12 de 
novembro, cada equipe apresentou 
os resultados do debate para a pla-
teia. O Vice-Almirante Savio reali-
zou o encerramento oficial do evento. 

(CCSM/ FM)

Foto: C
C

SM
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Vice Almirante Domingos Savio recebe 
Diploma de Cidadão de Manaus

um cidadão do Brasil, que agora é 
Manauara”, disse. De acordo com 
o Vereador Professor Samuel, o 
Diploma reafirma a postura “enér-
gica” do Vice-Almirante no Estado. 
“Percebemos quando um comando 
tem marca registrada. Ele faz não 
só o trabalho que lhe é colocado, 
vai muito além disso”, destacou.
 Durante a cerimônia, o Co-
mandante do 9ºDN reforçou que 
o reconhecimento é atribuído aos 
serviços prestados pela Marinha à 
cidade. “Hoje, eu não vim sozinho 
para receber esse Diploma. Trou-
xe comigo os militares da Mari-
nha que se empenham arduamente, 
no dia-a-dia, no cumprimento de 
suas tarefas e assim são, de fato, os 
verdadeiros responsáveis por esse 
ilustre reconhecimento”, declarou.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Vice-Governador do Amazonas visita 
Comando do 9° Distrito Naval

 O Comandante do 9° Distrito 
Naval, Vice-Almirante Domingos Sa-
vio Almeida Nogueira, recebeu no dia 
27 de fevereiro, o Vice-Governador do 
Amazonas, José Henrique de Oliveira, 
acompanhado pelo Presidente da Câma-
ra Municipal de Manaus, Vereador Wi-
lker Barreto, e por outras autoridades.

 Na ocasião, o Vice-Almirante 
Savio realizou uma palestra com a te-
mática “A Marinha na Amazônia Oci-
dental - A contribuição da Marinha 
para a defesa e o desenvolvimento sus-
tentável da região” e abordou assuntos 
de interesse do Governo do Amazonas 
e do Comando do 9° Distrito Naval.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Marinha forma primeiros marinheiros 
fluviais indígenas no Amazonas

 A Marinha do Brasil formou, 
no dia 15 de dezembro, os primeiros 
marinheiros fluviais indígenas no Ama-
zonas. Dois indígenas da etnia Dessana, 
da comunidade de São João do Tupé, 
e outros 29 comunitários, do Lago do 
Tupé e do Paricatuba, concluíram o 
Curso de Formação de Marinheiros Flu-
viais Auxiliares de Máquinas e Convés.
 Para o Comandante do 9º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Domingos 
Savio Almeida Nogueira, a participa-
ção dos indígenas serve de exemplo 
para a população. “Se os índios po-

dem tirar a carteira, se os ribeirinhos 
podem tirar a carteira, todos podem. 
Essa é a mensagem que nós queremos 
levar ao grande público”, afirmou.
 O indígena José Maria Diaku-
ru, destacou que, com a carteira de 
habilitação, vai navegar pelos rios da 
região com mais segurança. “Eu anda-
va fugindo da fiscalização e, a partir 
de agora, não farei mais isso. O que eu 
aprendi vou colocar em prática”, dis-
se. O curso foi oferecido gratuitamen-
te pelo Centro Técnico de Formação 
de Fluviários da Amazônia Ocidental.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

 O Comandante do 9º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Domin-
gos Savio Almeida Nogueira, foi 
condecorado, no dia 16 de março, 
com o Diploma de Cidadão de Ma-
naus, na Câmara Municipal de Ma-
naus (CMM). A comenda faz parte 
da proposta n° 008/2014, de autoria 
dos Vereadores Professor Samuel e 
Luis Neto. No texto consta que ele 
foi homenageado pelos “brilhan-
tes e relevantes serviços presta-
dos à Manaus e a sua população”.
 A cerimônia foi conduzida 
pelo presidente da CMM, Verea-
dor Wilker Barreto. “É notório o 
compromisso que tem o Almirante 
Savio, com a Amazônia, em espe-
cial o Amazonas. Pelo histórico 
que tem com serviços prestados 
à Marinha e ao Brasil, a Câmara 
hoje faz uma justa homenagem a 

  A Folha Militar parabeniza o Vice-Almirante Domingos Savio 
Almeida Nogueira por sua atuação no Comando do 9º Distrino Naval e 
se associa as homenagens que lhe são prestadas pelo povo amozonense. 

                                                                                                Editor

Saiba mais sobre a Marinha    
em nosso sites

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



FOLHA MILITAR Março 2015 18

Centro de Comunicação Social do Exército comemora o seu 34º aniversário

 No dia 24 de março, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, presidiu a formatura 
comemorativa dos 34 anos do Cen-
tro de Comunicação Social do Exér-
cito (CCOMSEx). Os participantes 
assistiram a um vídeo que ressalta 
a importância do trabalho rotineiro 
de todos os integrantes da família 
CCOMSEx, cada um em sua esfera 
de atribuição, mas todos motivados 
e dedicados ao bom desempenho 
de suas atividades laborais. Na se-
quência, o Chefe do CCOMSEx, 
General de Brigada Otávio Santana 
do Rêgo Barros, fez a leitura de um 

alusivo ao Aniversário e o Cape-
lão Militar do Comando Militar do 
Planalto, Major Marcelo José Sou-
sa, abençoou a todos os presentes.
 O Comandante Logístico, 
General de Exército Marco Antônio 
de Farias, o Chefe do Gabinete do 
Comandante do Exército, General 
de Divisão Mauro Cesar Loure-
na Cid, o General de Divisão Luiz 
Henrique Moura Barreto, e o Se-
cretário-Geral do Exército, Gene-
ral de Brigada Luiz Carlos Pereira 
Gomes, prestigiaram a solenidade 
que registra a caminhada de sucesso 
desse Órgão responsável por preser-
var e fortalecer a imagem da Força.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: C
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Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército visita Casa da FEB

 A Casa da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB) foi hon-
rada com a visita do Diretor do 
Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército, General de Brigada 

Walter Nilton Pina Stoffel, que foi 
recebido pelo Presidente da Casa, 
General Marcio Rosendo de Melo. 
Na atividade, ocorreu uma visita 
à Biblioteca e ao Museu da FEB.

(CCOMSEX/ FM)
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General de Exército Fernando Azevedo e Silva 
assume o Comando Militar do Leste

 No dia 30 de março, foi re-
alizada a passagem de Comando do 
Comando Militar do Leste (CML) 
do General de Exército Francisco 
Carlos Modesto para o General de 
Exército Fernando Azevedo e Silva. 
Por força de sua nomeação para a 
Chefia do Departamento-Geral do 
Pessoal, o General Modesto dei-
xa o cargo que assumiu em 30 de 
agosto de 2012. A nomeação do 
General de Exército Fernando para 
o CML foi feita pela Presidenta 
da República, Dilma Rousseff, em 
decreto de 30 de março de 2015.
 A cerimônia oficial, presi-
dida pelo Comandante do Exérci-
to Brasileiro, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
ocorreu no Salão Nobre do Palácio 
Duque de Caxias, sede do CML. 
Ao longo da solenidade, houve o 
canto do Hino Nacional, leitura do 

Decreto de Exoneração do Coman-
dante, discurso de despedida do Ge-
neral Modesto, leitura da referên-
cia elogiosa pelo Comandante do 
Exército e a transmissão do cargo.
 Estiveram presentes o Go-
vernador do Estado do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão, o 
Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, José Aldo Rebelo Fi-
gueiredo, o Prefeito da cidade do 
Rio de Janeiro, Eduardo da Cos-
ta Paes, o Deputado Federal Jair 
Bolsonaro, o Diretor Central do 
Departamento de Controle do Es-
paço Aéreo, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Rodrigues Filho, antigos e atu-
ais membros do Almirantado, dos 
Altos-Comandos do Exército e da 
Aeronáutica, Oficiais-Generais das 
Forças Armadas, da ativa e da reser-
va, autoridades eclesiásticas, judici-
árias, civis, militares e convidados.

(CCOMSEX/ FM)
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General de Exército Sérgio Westphalen Etchegoyen
 assume Estado-Maior do Exército

 O General Sérgio Westpha-
len Etchegoyen é o novo Chefe do 
Estado-Maior do Exército (EME). 
O oficial assumiu o cargo no dia 12 
de março, em solenidade no Quar-
tel General da Força Terrestre em 
Brasília (DF). Ele substituiu o Ge-
neral Adhemar da Costa Machado 
Filho, que agora vai para a reserva.
 Muito emocionado, Adhe-
mar se despediu das Forças Ar-
madas após 45 anos de serviço e 
afirmou que “graças ao Exército, 
aprendi a amar o Brasil”. Tam-
bém agradeceu ao “convívio fra-
terno” com os companheiros de 
farda, além de confidenciar que 
seu pai, ex-integrante da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB), 
foi sua maior inspiração de vida.
 O Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, lembrou-se do “pres-
tígio” que o ex-Chefe do EME 
construiu junto aos colegas. “Você 
vai fazer muita falta”, disse. Villas 
Bôas leu referência elogiosa deixa-
da pelo ex-Comandante da Força, 
General Enzo Peri, a Adhemar, na 
qual citava a participação do militar 
no desenvolvimento dos principais 
projetos estratégicos da instituição.

 Novo chefe do EME
 O General Etchegoyen é 
natural de Cruz Alta (RS) e tem 63 
anos. Ingressou no Exército em mar-
ço de 1971, na Academia Militar das 
Agulhas Negras (Aman), e foi de-

clarado aspirante-a-oficial da arma 
de Cavalaria em dezembro de 1974.
 Foi Comandante da Escola 
de Aperfeiçoamento de Sargentos 
das Armas, de 1993 a 1995, ofi-
cial do Estado-Maior da Missão 
de Verificação das Nações Unidas 
em El Salvador, entre 1991 e 1992, 
chefe da Comissão do Exército 
Brasileiro em Washington (EUA), 
de 2001 a 2003, e assessor espe-
cial do Ministro da Defesa e Che-
fe do Núcleo de Implantação da 
Estratégia Nacional de Defesa de 
2009 a 2011, entre outras funções.
 Desde dezembro de 2012 
ocupava o cargo de Chefe do Depar-
tamento-Geral do Pessoal do Exér-
cito, localizado em Brasília (DF).
 À frente do EME, o General 
terá como missão estudar, planejar, 
orientar, coordenar e controlar, no 
nível de direção-geral, as atividades 
da Força Terrestre, em conformida-
de com as decisões e diretrizes do 
comandante do Exército. O novo 
órgão que agora assume é respon-
sável pela elaboração da política 
militar terrestre, pelo planejamen-
to estratégico e pela orientação do 
preparo e do emprego da Força.  
 Estiveram presentes na ce-
rimônia o Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, 
General José Carlos De Nardi, o 
Comandante da Marinha, Almi-
rante Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, e a Secretária-Geral do Mi-
nistério da Defesa, Eva Chiavon.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso
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A Escola de Especialista de Aeronáutica já formou mais de 70 mil Sargentos

 A unidade ocupa um espaço de 
aproximadamente 10 milhões de metros 
quadrados. A área construída é superior 
a 119 mil metros quadrados, contendo 
mais de 90 prédios administrativos e 
416 residências. O efetivo é composto 
por quase 1.800 militares e civis. Atu-
almente, 1.841 alunos estudam ao mes-
mo tempo em três cursos de formação. 
Estamos falando da Escola de Espe-
cialistas de Aeronáutica (EEAR), que 
completou 74 anos no  dia 25 de março 
e é considerada o maior centro de ensi-
no técnico militar da América do Sul.
 “A missão principal é for-
mar e aperfeiçoar os graduados do Co-
mando da Aeronáutica. Aqui o aluno 
não recebe apenas instrução militar e, 
sim, uma formação cívica, intelectu-
al e moral”, ressalta o Comandante, 
Brigadeiro Mauro Martins Machado.
 O Suboficial Evandro da Costa 
Cordeiro é Especialista em Equipamento 
de Voo, da Base Aérea de Fortaleza. Ele 

entrou na escola em 1990, com apenas 
16 anos, e diz que a experiência foi es-
sencial para sua vida. “Lá, sem dúvida, 
eu me tornei uma pessoa melhor. Ama-
dureci, passei a ter responsabilidades. 
Foi a escola que me deu a segurança para 
tomar a decisão mais importante da mi-
nha vida, a de ser pai. Sem falar que na 
EEAR eu pude realizar dois sonhos de 
criança, trabalhar com aviação e perten-
cer a Força Aérea Brasileira”, afirmou.
 Aeronáutica tem hoje 24 mil 
especialistas no serviço ativo
 Atualmente a EEAR for-
ma cerca de 650 alunos por semes-
tre. Desde a sua criação já foram 
formados mais de 70 mil sargentos, in-
clusive militares de Nações Amigas, 
como Angola, Equador e Venezuela.
 Faustino Javier Arrua Tor-
res é do Paraguai e se formou na es-
pecialidade de Equipamentos de Voo 
em novembro do ano passado. “O en-
sino na Escola é muito bom, os pro-
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fessores são muito bons”, disse ele.
 Os alunos são oriundos de todos 
os estados brasileiros e permanecem na 
escola de um a dois anos, dependendo do 
curso. A rotina começa cedo com o toque 
de alvorada e só termina à noite. “Pela 
manhã nós realizamos o café da manhã 
e a arrumação dos alojamentos, em se-
guida, entramos em forma para a primei-
ra jornada de aula. Depois participamos 
da parada diária e almoçamos. À tarde, 
temos mais instruções e, no final, janta-
mos. Após a refeição nós seguimos para 
o alojamento para cuidar dos uniformes 
e prepará-los para a revista de pernoite”, 
conta o aluno Pablo Xavier Medeiros, 
24 anos, da especialidade de Bombeiros. 
 A professora Doutora Maria 
Helena é Coordenadora do Curso de 
Língua Portuguesa da EEAR. Ela já 
está há 30 anos na escola. “Trabalhar na 
EEAR sempre foi um motivo de muito 
orgulho e um imenso prazer. Durante 
esses anos, nosso trabalho pôde contar 
com o apoio dos oficiais responsáveis 
pelo ensino, o que nos permitiu contri-
buir com a formação integral do militar 
da Força Aérea Brasileira”, destacou.
 A EEAR é importante também 
para a cidade de Guaratinguetá, no Vale 
do Paraíba do Sul, a 176 km de São Pau-
lo, onde está localizada. Ela é respon-
sável por boa parte do Produto Interno 
Bruto (PIB) do município e contribui 
com a movimentação da economia local.
 Existem duas formas de in-
gresso na EEAR. Por meio do Exame 
de Admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos, que tem duração de dois anos 
e exige ensino médio completo. Ou por 
meio do Exame de Admissão ao Está-
gio de Adaptação à Graduação de Sar-
gentos, com duração de seis meses, que 
exige o ensino médio completo para os 
candidatos a especialistas em música e 

curso técnico nas demais especialidades. 
Os cursos compreendem 28 especia-
lidades, que envolvem desde o grupa-
mento básico, como Equipamentos de 
Voo, Material Bélico e Mecânica de 
Aeronaves até o grupamento de servi-
ços, a exemplo de Administração, In-
formações Aeronáuticas e Enfermagem. 
 Anualmente são inscritos em 
torno de 30 mil candidatos. No ano 
passado, os cursos mais concorridos 
foram: Controladores de Tráfego Aé-
reo, com 37,2 candidatos por vaga; o 
Estágio de Adaptação a Graduação de 
Sargentos, com 33,4 candidatos por 
vaga e o Curso Formação de Sargen-
tos, com 28,3 candidatos por vaga.
 Formatura na EEAR  “Eu es-
tudei muito para conseguir meu obje-
tivo e me tornar uma Sargento da For-
ça Aérea Brasileira”, ressalta a aluna 
Ariane Ferreira Leonardeli Teixeira, 22 
anos, da Especialidade de Suprimento.
 Ao final da formação, o aluno 
é promovido à graduação de Terceiro-
-Sargento podendo, ao longo de 30 anos 
de carreira, passar a Segundo-Sargento, 
Primeiro-Sargento e Suboficial. Por 
meio de concurso interno, eles podem 
ingressar nos quadros de oficiais espe-
cialistas, alcançando o posto de Coronel.
 A EEAR foi fundada em 25 de 
março de 1941 em decorrência das ne-
cessidades surgidas na II Guerra Mun-
dial de incrementar a formação de técni-
cos, em número suficiente para atender 
à demanda. Inicialmente, foi instalada 
na Ponta do Galeão, no Rio de Janeiro 
(RJ). Nessa mesma época, em São Pau-
lo (SP), foi criada a Escola Técnica de 
Aviação, passando a completar a for-
mação de especialistas. Em 1950, hou-
ve a fusão das duas escolas e sua sede 
mudou para Guaratinguetá, interior de 
São Paulo, onde se localiza até hoje. 



FOLHA MILITAR Março 2015 21

CONCURSOS MILITARES
Curso Militar Escola

     
Força

    Pré-
Requisito

Período/taxa
 de Inscrição Vagas

Exame de Admissão 
ao Estágio de Adap-

tação de Oficiais 
Engenheiros da Ae-
ronáutica (EAOEAR) 

do ano de 2016

 
CIAAR - 

Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Engenharia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

 

40

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   
 
 
  

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   
 
 
  

Curso Militar Escola
     

Força
    Pré-

Requisito
Período/taxa
 de Inscrição Vagas

Exame de Admissão 
(Modalidade “B”) aos 
Estágios de Adapta-
ção à Graduação de 
Sargento da Aero-

náutica -Turmas 1 e 
2 do ano de 2016 

 

EEAR – Esco-
la de Espe-
cialistas de 
Aeronáutica

 

Aeronáutica Nível Médio/
Técnico

 

25/03/2015 à 
21/04/15 
R$ 60,00

 
 

82

Exame de Admissão 
ao Estágio de Adap-
tação à Graduação 
de Sargento (Moda-
lidade Especial) do 

ano de 2016

 

EEAR – Esco-
la de Espe-
cialistas de 
Aeronáutica

 

Aeronáutica

Nível Médio/
Técnico em 
Eletrônica, 

Informática e 
Enfermagem

 

25/03/2015 à 
21/04/15 
R$ 60,00

 
 
 

60

Estágio de Serviço 
Técnico para Oficiais 
Técnicos Temporá-

rios do Exército

 
EsPCEx 
- Escola 

Preparatória 
de Cadetes 
do Exército 

 

Exército

Nível 
Superior - 

licenciatura 
em Física, 
Inglês, Es-
panhol e 

Informática

01/04/2015 à 
24/04/15 

Inscrição gratuita

Estágio de Adapta-
ção de Oficiais de 

Apoio de Aeronáutica 
- EAOAP 2016

 
CIAAR - 

Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior 

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

 

17
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Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro
Rossato, encontra a mídia em Brasília

 “Queremos uma Força Aé-
rea mais enxuta, mais capacitada 
e mais operacional com os meios 
adequados”, afirmou o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, du-
rante encontro com profissionais 
da mídia especializada. O evento 
realizado no dia 03 de março, em 
Brasília (DF), foi o primeiro com 
o segmento que envolve cobertura 
jornalística de assuntos de defesa.
 O Comandante destacou a 
necessidade de adequar a institui-
ção aos novos tempos. “Vejo a atua-
ção dos profissionais de comunica-
ção como uma atividade crescente 
e importante. Há interesse na di-
vulgação em tudo o que ocorre em 
aviação, tanto civil quanto militar, 
no Brasil e no exterior”, disse. O 
Oficial-General também ressaltou a 
necessidade de levar informação à 
sociedade, que muitas vezes desco-
nhece a extensão dos ganhos em in-
vestimentos na área de defesa, como 
consequência da transferência e de-
senvolvimento de novas tecnologias.
 Ao longo de duas horas, os 
profissionais tiveram oportunidade 
de abordar diversos assuntos. As 

repercussões dos ajustes econômi-
cos do governo nos projetos estra-
tégicos da FAB, a reestruturação da 
gestão e a revisão do Plano Estra-
tégico Militar da Aeronáutica (PE-
MAER) foram alguns dos temas.
 Projetos - Questionado so-
bre o andamento do K-X2, que pre-
vê a aquisição de aeronaves Boeing 
767 para equipar o Esquadrão Cor-
sário (2º/2º GT), sediado no Rio de 
Janeiro, o Comandante afirmou que 
o projeto é prioritário.  “O K-X2 é 
muito importante para a FAB. Pre-
cisamos de um avião com essas 
características: mais capacidade de 
carga, custo de manutenção mais 
barato e adequado para a realização 
de reabastecimento em voo (REVO) 
em grandes distâncias”, destacou.
 Em relação a possíveis al-
terações no cronograma, o Oficial-
-General lembrou que muitos dos 
projetos estratégicos da FAB estão 
no PAC (Programa de Aceleração 
do Crescimento)  e que ainda não 
há uma definição junto ao Ministé-
rio da Defesa sobre possíveis cortes 
orçamentários. “Estaremos solidá-
rios ao governo. Temos que acei-
tar a realidade do país”, pontuou.
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Tenente-Brigadeiro do Ar William de Oliveira Barros  
assume presidência do Superior Tribunal Militar

 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
William de Oliveira Barros tomou 
posse como presidente do Superior 
Tribunal Militar (STM) no dia 16 de 
março. Ele ocupará o cargo até 2017. 
Como Vice-presidente, assumiu o 
Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
 Em seu discurso de posse, o 
novo presidente do STM reafirmou 
o compromisso de dar continuidade 
às iniciativas e ordens em vigor, em 
especial aquelas relativas à ampla 
divulgação da atuação da Justiça 
Militar da União (JMU). O militar 
enfatizou também o acompanha-
mento de matérias de interesse da 
JMU, como a atualização do Códi-
go Penal Militar (CPM), do Código 
de Processo Penal Militar (CPPM), 
da Lei de Organização Judiciária 
Militar e o Projeto de Emenda à 
Constituição (PEC) que inclui um 
representante do STM junto ao Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).
 “Está devidamente compro-
vado que a Justiça Militar da União 
é essencial à manutenção da hierar-
quia e da disciplina, pilares basila-
res em que se sustenta o estamen-
to militar brasileiro, cujos maiores 
participantes e interessados são os 
integrantes das Forças Armadas e 
a sociedade brasileira”, afirmou.
 O militar falou ainda sobre 
o número de processos julgados 
pela Justiça Militar e o aumento 
de sua competência para incluir o 
julgamento de ações relacionadas 
a matérias administrativas. Segun-

do o Ministro, a existência de re-
gulamentos disciplinares nas três 
Forças funciona como uma espécie 
de “filtro”, impedindo que ocor-
ra um elevado número de condu-
tas a serem apreciadas pelo CPM.
 Ao final de seu discurso, o 
Ministro William reafirmou a sua 
disposição para o diálogo, a troca de 
ideias e de experiências mútuas com 
todos os órgãos do Poder Judiciário.
 O Ministro William de Oli-
veira Barros ingressou na Força 
Aérea Brasileira em 1961 e ocu-
pou diversos cargos, a maioria, 
operacionais. Foi piloto de heli-
cóptero e transporte aéreo e possui 
7.255 horas de voo. Especializado 
em busca e salvamento, também 
atuou na área de prevenção e in-
vestigação de acidentes aeronáuti-
cos. O Oficial-General já foi Co-
mandante do Comando-Geral de 
Operações Aéreas (COMGAR) e 
Chefe do Estado-Maior da Aero-
náutica (EMAER), em Brasília. 
Desde 2007, é Ministro do STM.
 A nova presidência foi elei-
ta pelo Plenário do STM em 5 de 
fevereiro. A composição segue um 
rodízio entre as Forças Armadas e 
ministros togados. A ordem, estabe-
lecida no Regimento Interno do Tri-
bunal, é a seguinte: Marinha, Exér-
cito, Aeronáutica e ministro civil. 
Quando o presidente é oriundo das 
Forças Armadas, a vice-presidência 
é ocupada por um civil e vice-versa.
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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

 

EMBRAER qualifica Oficiais da Marinha do Brasil 
no Programa de Especialização em Engenharia

 Desde o dia 2 de fevereiro, 
dois Oficiais Engenheiros da Mari-
nha do Brasil, se tornaram os pionei-
ros no Programa de Especialização 
em Engenharia (PEE), conduzido 
pela EMBRAER. Eles participarão 
do curso de Especialização em En-
genharia Aeronáutica, tendo a Di-
retoria de Aeronáutica da Marinha 
(DAerM), como Organização Mili-
tar Orientadora Técnica (OMOT).
 O PEE da Embraer foi es-
truturado em 2001 para atender a 
demanda de engenheiros da em-
presa de capacitar profissionais 
com formação multidisciplinar 
para comporem o quadro técnico 
da EMBRAER, sendo realizado 
em parceria com o Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica, ofere-
cendo o título de Mestrado Profis-
sional em Engenharia Aeronáutica.
  Em 2014, a DAerM iniciou 
as tratativas com a EMBRAER 
visando qualificar oficiais recém 
aprovados no Concurso do Corpo 
de Engenheiros da Marinha para 
desempenhar funções técnicas nas 
Organizações Militares da Aviação 
Naval. Cabe ressaltar, que esta ini-

ciativa da DaerM teve o total apoio 
do Ministério da Defesa, que “abra-
çou” o projeto, efetuando e coorde-
nando as gestões junto à EMBRAER.
 A DAerM também tem bus-
cado estabelecer outras parcerias 
com a Indústria Nacional e Insti-
tuições de Ensino Superior no País 
visando incrementar e diversificar 
as competências dos Oficiais do 
Corpo de Engenheiros da Marinha.
 Essas iniciativas denotam a 
percepção da Diretoria de Aeronáu-
tica da Marinha sobre a necessidade 
de ampliar o efetivo de engenheiros, 
servindo na Aviação Naval, para fa-
zer frente à necessidade de pessoal 
especializado para gerenciar as ati-
vidades técnicas da Diretoria e a exe-
cução e acompanhamento dos ser-
viços de manutenção de 3º Escalão 
dos Meios Aeronavais, bem como 
de participar como assessores técni-
cos nos Projetos de Modernização 
das Aeronaves: A-4 Skyhawk (AF-
-1B/1C), Turbo Trader (COD) KC-
2, “Super-Lynx” MB (AH-11B), H-
-XBR “Super-Cougar” e do projeto 
de desenvolvimento da versão na-
val do Projeto FX-2 (Sea Grippen).
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Seja assinante da Folha Militar 
Para se tornar um assinante, é só nos contactar por email ou telefone 
e fornecer alguns dados como: nome e endereço completo, telefone de 
contato e CPF ou CNPJ. O custo da assinatura impressa é de R$ 80,00 e 
digital R$ 50,00 anual
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A experiência e a qualidade que fazem 

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

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

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

www.brasteiner.com.br

        Transporte Câmara Hiperbárica da Marinha
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