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Dia do Soldado é comemorado em Brasília 
com entrega de medalhas

Relações Públicas da Folha Militar recebe na ESG
a Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias

(MD ASCOM/CECOMSEX/FM)

(FM)

 O Exército Brasileiro come-
morou, em 25 de agosto, o Dia do 
Soldado – uma das datas mais impor-
tantes da Força Terrestre. O evento 
ocorreu em frente ao Quartel-General 
do Exército, no Setor Militar Urbano. 

 A solenidade foi presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nival-
do Luiz Rossato, que chegou ao 

 O Professor Edson Schettine 
de Aguiar (Turma 1986 – Salgado 
Filho) recebeu em 20 de agosto, a 
Medalha do Mérito Marechal Cor-
deiro de Farias pelos relevantes ser-
viços prestados à Escola Superior 
de Guerra. O Professor Schettine de 
Aguiar, que é Capitão R/2 de Infan-
taria (CPOR-RJ 1955), atualmente 

O Comandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, recebeu o Vice-Presidente da Re-
pública, Michel Temer, a quem foram 
prestadas as honras de gala, com escol-
ta, salva de 19 tiros e guarda de honra.

Escola Superior de Guerra comemora 
seu 66º aniversário

local acompanhado pelo Coman-
dante da ESG, Tenente-Brigadei-
ro do Ar Rafael Rodrigues Filho. 

(ESG ASCOM/ FM)
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Diretor de Comunicação Social da 
Associação é participante das ati-
vidades da ADESG desde 1987 e, 
durante cerca de oito anos, traba-
lhou com o Marechal Cordeiro de 
Farias em organização da qual o 
Comandante da Artilharia Divisio-
nária da Força Expedicionária Brasi-
leira, era Diretor no Rio de Janeiro.
  Edson Schettine de Aguiar 
foi presidente do Conselho Federal 
de Profission ais de Relações Públi-
cas, presidente da Associação Bra-
sileira de Escolas de Comunicação 
Social (ABECOM), Diretor do De-
partamento de  Comunicação Social 
da Universidade Gama Filho duran-
te  21 anos (1976 a 1997) e membro 
do Conselho Científico da Escola 
Superior de Comunicação Social 
do Instituto Politécnico de Lisboa e 
nomeado para tal função pelo Minis-
tério da Educação de Portugal. É ca-
valeiro da Ordem do Mérito Naval e 
Oficial da Ordem do Mérito Militar.

Comandante da Marinha visita em Washington
a Comissão Naval Brasileira

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, acompanhado pelo 
Adido Naval nos EUA e no Canadá, 
Contra-Almirante José Roberto Bueno 
Junior, visitou, no dia 17 de agosto, a 
Comissão Naval Brasileira em Washing-

ton, nos Estados Unidos da América.
 Na  ocasião, o Presidente da 
Comissão, Capitão-de-Mar-e-Guerra 
(IM) Sergio Miranda Brandão, proferiu 
uma breve palestra sobre os assuntos em 
andamento, seguida de uma visita às ins-
talações da CNBW.
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Estágio de Comunicação Social 
para Oficiais do QEMA

 No período de 8 a 19 
de junho, o Centro de Comu-
nicação Social do Exército 
(CCOMSEx) promoveu o Es-
tágio de Comunicação Social 
para Oficiais do Quadro de Es-
tado-Maior da Ativa (QEMA).
 O Estágio teve por ob-
jetivo capacitar os Oficiais do 
QEMA para o desempenho 
de funções ligadas ao Siste-
ma de Comunicação Social do 

Exército (SisComSEx) e transmi-
tir as técnicas e conhecimentos 
mais comuns no dia a dia das ati-
vidades de comunicação social.
 O Comandante do Exérci-
to, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, reali-
zou a abertura do evento ressaltan-
do a importância da comunicação 
social para o sucesso da atividade 
militar na Era do Conhecimento.

(CCOMSEX/ FM)
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Almoço da ADESG no Clube Militar

 Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, 1º Tenente Silvia Nobre, primeira mulher de origem in-
dígena a se tornar oficial do Exército Brasileiro (Folha Militar impressa em março de 2012 e on 

line em 17 de maio do mesmo ano); relações públicas, professor Edson Schettine de Aguiar, 
e a Capitão Fernanda Lima.
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Promulgado acordo de cooperação 
Brasil-Alemanha na área de defesa

 No dia em que a chanceler 
alemã, Angela Merkel, inicia visita 
oficial ao Brasil, o Diário Oficial da 
União publicou o Decreto nº 8502, 
assinado pela Presidenta Dilma 
Rousseff e pelos Ministros Jaques 
Wagner (Defesa) e Mauro Vieira 
(Relações Exteriores). Trata-se do 
Acordo entre os Governos do Brasil 
e da Alemanha sobre cooperação em 
matéria de defesa firmado em Ber-
lim no dia 8 de novembro de 2010.
 O acordo diz que a coope-
ração entre as partes poderá incluir: 
assuntos relacionados à política 
de defesa, bem como o treinamen-
to e operações militares; pesqui-
sa e desenvolvimento, aquisição 
de produtos e serviços de defesa, 
bem como apoio logístico; asses-

soramento em equipamentos defe-
sa; compartilhamento de conheci-
mentos e experiências nas áreas de 
ciência e tecnologia; intercâmbio 
de informações relacionadas a as-
suntos de segurança internacional.
 O documento permite tam-
bém: compartilhamento de experi-
ências sobre questões relacionadas à 
prevenção de conflitos internacionais 
e a operações de gerenciamento de 
crises; e outras áreas corresponden-
tes no domínio de defesa que possam 
ser de interesse mútuo para as partes. 
Para isso, a “cooperação será condu-
zida pelos princípios de igualdade, 
reciprocidade e interesse mútuo” e 
“será implementada em conformi-
dade com a legislação nacional”.
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(MD ASCOM/ FM)

 A cooperação na área de tec-
nologia e indústria de defesa foi um 
dos temas da conversa entre o Vice-
-Ministro de Economia e Tecnolo-
gia da Alemanha, Uwe Beckmeyer, 
com os diretores do Departamento 
de Ciência e Tecnologia Industrial 
(DECTI) e do Departamento de 
Produtos de Defesa (DEPROD), 
do Ministério da Defesa (MD).
 O Vice-Ministro Beckmeyer, 
que também é coordenador de As-
suntos Marítimos em seu país, apre-

sentou oportunidades de negócios 
e possíveis parcerias com o Brasil 
como nos projetos aeroespaciais e 
no Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras (SISFRON).
 O diretor de Produtos do 
Centro Gestor e Operacional do 
Sistema de Proteção da Amazônia 
(Censipam), vinculado ao MD, Ca-
pitão-de-Mar-e-Guerra Péricles Car-
dim, falou sobre o sistema de moni-
toramento Amazônia SAR que deve 
operar naquela região brasileira, com 

Comandante do Exército recebe em Brasília
visita de Comitiva Alemã 

Comitiva alemã veio ao Brasil tratar de assuntos de defesa

 No dia 15 de julho, no 
Quartel-General do Exército, em 
Brasília, uma comitiva alemã es-
teve em visita ao Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas.
 Integravam a comitiva o Vi-
ce-Ministro do Ministério Federal 
de Economia e Tecnologia e Coor-
denador de Assuntos Marítimos do 
Governo Federal Alemão, Sr Uwë 
Beckmeyer, e cerca de quinze em-
presários da área de Tecnologia de 
Segurança e Defesa. A visita foi 

motivada pelo interesse na troca de 
experiências e de pontos de vista 
dos Projetos Estratégicos do Exér-
cito, bem como na possibilidade de 
cooperação entre Brasil e Alema-
nha na área de Tecnologia e Defesa.
 São sete os Projetos Estra-
tégicos do Exército: Sistema de 
Monitoramento de Fronteiras (SIS-
FRON), Proteger, Guarani, Astros 
2020, Obtenção da Capacidade 
Operacional Plena (OCOP), Defe-
sa Antiaérea e Defesa Cibernética.

(CCOMSEX/ FM)
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foco em uma área de 950 mil quilô-
metros quadrados equivalentes aos 
estados de São Paulo, Paraná, Rio 
Grande do Sul e um pedaço de San-
ta Catarina. 
 Segundo o Comandante Car-
dim, a tecnologia Radar de Abertu-
ra Sintética (SAR – sigla em inglês) 
permite coletar dados durante sete 
meses por ano, período em que a co-
bertura de nuvens na Amazônia é in-
tensa, limitando a visualização e a co-
leta de dados por meios óticos. “Esta 
tecnologia permite que um sensor 
do satélite emita uma onda, que ul-
trapassa a nuvem, que recebe o sinal 
de volta e transforma o dado, pro-
cessa e traduz a imagem”, explicou.
 Os dados coletados são dis-
tribuídos aos setores que utilizam 
a informação dentro do espaço ge-
ográfico determinado. A comitiva 
alemã se mostrou interessada em 
estabelecer parcerias nessa área.

 Na ocasião, o vice-ministro 
alemão aproveitou para destacar a 
importância da finalização do Acor-
do de Cooperação de Defesa assina-
do em 2010. O acordo bilateral entre 
Brasil e Alemanha prevê princípios 
de igualdade, reciprocidade e inte-
resse mútuo em conformidade com 
a legislação nacional e as obrigações 
internacionais das partes.
 O diretor do DEPROD, Bri-
gadeiro José Crepaldi, reforçou que 
estes acordos bilaterais são decisões 
estratégicas entre governos e expli-
cou sobre os tramites legais no País. 
“Depois da assinatura do acordo 
realizado pela Defesa, o documen-
to foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, e agora falta a promul-
gação pelo Executivo”, afirmou.
 Ainda segundo o Brigadeiro 
Crepaldi não faltarão esforços para 
acelerar este último ato do lado bra-
sileiro.
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Defesa apresenta estratégia para os Jogos Rio 2016 e o legado esportivo

 O Ministério da Defesa 
(MD), em conjunto com as For-
ças Armadas (Marinha, Exército e 
Aeronáutica), deixará ao país um 
legado em aparelhos, instalações 
e centros de treinamentos espor-
tivos, com a realização dos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos Rio 
2016.  A informação  foi divul-
gada, no dia 07 de agosto à tarde, 
pelo chefe do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas do MD, 
General José Carlos De Nardi.
 De acordo com o General 
De Nardi, o legado ainda inclui a 
preparação e a formação de atle-
tas, que por meio de federações 
esportivas, poderão utilizar das 
modernas instalações dos centros 
de treinamento da Marinha (Cen-
tro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes - CEFAN), do 
Exército (Centro de Capacitação Fí-
sica do Exército e Fortaleza de São 
João e Complexo Esportivo de De-
odoro) e da Aeronáutica (Univer-
sidade da Força Aérea - UNIFA). 
 “A Defesa, nos Jogos Olím-
picos,  atua em duas vertentes: co-
ordenação da segurança do evento 
e na preparação e treinamento de 
atletas”, disse o chefe do EMCFA. 
Ainda segundo ele, ao longo dos úl-
timos três anos estão sendo investi-
dos cerca de R$ 580 milhões,  que 
inclui ações em defesa marítima, 
fluvial, aeroespacial, aeroportuária, 
proteção de estruturas estratégi-
cas, defesa cibernética, fiscalização 
de explosivos, além de atividades 
em defesa química, biológica, ra-
diológica e nuclear, entre outras.
 Deste total de recursos 
da Defesa, R$ 106 milhões serão 

utilizados em 2016. O General 
De Nardi adiantou  que talvez se-
jam necessário mais R$ 70 mi-
lhões para custeio (movimentação 
de tropas, transporte e logística).
 Coube ao chefe da Asses-
soria Especial de Grandes Eventos 
(AEGE) do MD, Luiz Felipe Li-
nhares Gomes, detalhar o plane-
jamento de defesa para os Jogos 
Olímpicos. O General explicou 
que das ações de defesa já previs-
tas, o plano inclui a segurança dos 
locais de realização das competi-
ções no Rio de Janeiro e das outras 
cidades que receberão os jogos de 
futebol (Brasília, São Paulo, Belo 
Horizonte, Salvador e Manaus). 
 Ele também explicou que o 
planejamento está sendo finalizado 
no Plano Estratégico Segurança In-
tegrada (PESI), que envolve os Mi-
nistérios da Defesa, Justiça, Casa 
Civil e Gabinete de Segurança Ins-
titucional da Presidência da Repú-
blica. “A nossa intenção é entregar à 
sociedade um ambiente seguro e pa-
cífico”, comentou o chefe da AEGE. 
 Segundo o General Linha-
res, o plano de governança inclui 
níveis de coordenação, que envol-
ve o mais elevado hierarquicamen-
te (político)  até o operativo.  “No 
topo, encontra-se o Conselho Públi-
co Olímpico e o Comitê Executivo 
de Segurança Integrada”, completa. 
 A estrutura do emprego 
militar para os Jogos inclui uma 
coordenação Geral de Defesa para 
o Rio de Janeiro nas instalações 
esportivas de Deodoro, Maraca-
nã e da Barra, a cargo do Exér-
cito. Também em Copacabana, 
de responsabilidade da Marinha. 
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 Há cinco comandos regio-
nais nas “cidades futebol” e outros 
cinco comandos nacionais com 
ações centralizadas sobre temas es-
pecíficos: defesas cibernética, aero-
espacial e aeroportuária, prevenção 
e combate ao terrorismo, fiscaliza-
ção de explosivos e logística militar. 
 No total, cerca de 38 mil 
militares das Forças Armadas de-
vem atuar durante os Jogos. Ape-
nas no Rio de Janeiro serão uti-
lizados 20 mil homens. O plano 
integrado de segurança possui 
ações como segurança de dignitá-
rios, segurança de rotas protocola-
res, apronto operacional, além da 
utilização de comando e contro-
le móvel e centros de operações. 
 O General disse que a De-
fesa está aproveitando os even-
tos testes esportivos previstos 
para acontecer até maio de 2016 
para aperfeiçoar o emprego e 
a atuação das Forças Armadas.
 O General De Nardi fez 
questão de lembrar que todas as 
ações seguem o modelo usado du-
rante a Copa de 2014. E salientou 
que os Jogos possuem maior com-
plexidade e será a primeira vez 
que a América Latina receberá um 
evento deste porte. Apenas na ci-
dade do Rio, serão 33 instalações 
esportivas de 65 campeonatos.
 Para os Jogos 2016, quatro 
cerimônias (abertura e encerramen-
to, incluindo os Jogos Paralímpicos), 
15 mil atletas de 205 países, a pre-
sença de mais de 100 dignitários e a 
participação de 70 mil voluntários.
 Toda esta estratégia de se-
gurança inclui também o percurso 
da tocha olímpica que percorrerá 

a partir do dia 3 de maio de 2016, 
300 cidades durante 100 dias.
 
 Legado Esportivo
 Na apresentação ocorrida  
no auditório do MD sobre o plano 
de participação das Forças Militares 
nos Jogos Olímpicos Rio 2016, o 
chefe do Departamento de Desporto 
Militar (DDM)  do MD, Brigadei-
ro Carlos Augusto Amaral Oliveira, 
detalhou os preparativos dos atletas 
militares que integram o Programa 
Atletas de Alto Rendimento (PAAR).
 O Brigadeiro Amaral de-
clarou que o ciclo de eventos des-
portivos a partir de 2008 deram 
um ritmo cadente e de expertise 
para o esporte nacional. O PAAR 
possui hoje 708 atletas militares, 
sendo que 167 são militares de 
carreira e outros 541 temporários. 
 Como exemplo, o chefe do 
DDM citou os Jogos de Londres 
2012, onde o Time Brasil tinha 259 
integrantes, com 51 militares. Das 
17 medalhas conquistadas pela equi-
pe brasileira, 5 vieram de militares. 
“Para 2016, queremos dobrar este 
número”, comentou o brigadeiro.  A 
expectativa é que 100 atletas mili-
tares participem dos Jogos do Rio.
 Como parte dos esforços 
para se alcançar esta meta, os mi-
litares participarão da sexta edi-
ção dos Jogos Mundiais Militares, 
que acontecerá na Coreia do Sul, 
em outubro próximo. “Vamos dei-
xar para a sociedade um modelo 
de gestão esportiva, com nossas 
instalações modernas com centro 
de alvos de tiro, pistas de atletis-
mo, piscinas, aparelhos esporti-
vos, alojamentos, entre outros”.
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Presidenta Dilma Rousseff comemora 10 anos do Bolsa Atleta no Palácio do Planalto

 Entre selfies e pedidos de 
autógrafos, um grupo de atletas 
olímpicos e paralímpicos se jun-
tou no dia 27 de agosto no Palá-
cio do Planalto para comemorar os 
10 anos de criação do Bolsa Atle-
ta, programa do governo federal 
de apoio ao esporte nacional. As 
Forças Armadas foram represen-
tadas por 12 atletas militares que 
se destacaram no Pan-americano 
realizado em Toronto (Canadá).
 Medalha de prata nos 100 
metros costas no Pan, o Sargen-
to Guilherme Guido afirmou que 
o apoio do governo “tem sido de 
fundamental importância”. Segun-
do o atleta do Exército Brasileiro, 
que também está incluso no Pro-
grama Atletas de Alto Rendimento 
(PAAR) do Ministério da Defesa, 
os recursos permitem o seu pre-
paro para outras conquistas nas 
piscinas no Brasil e no exterior.
 Guido vem treinando para 
disputar medalha nos 6º Jogos 
Mundiais Militares (JMM), em 
outubro, na República da Coreia. 
A ele se junta Davi Allbino, Sar-
gento da Marinha do Brasil, bron-
ze no Pan em Toronto. Nascido 
em São Paulo, Albino é um dos 
expoentes da luta greco-romana.
 “Graças à Marinha tenho 
conseguido treinar. Estou morando 
nas dependências da Marinha. Lá 
também realizo meu treino. Me pre-
paro para os Jogos Militares, na Co-
reia”, contou o lutador que, antes dis-
putará um campeonato internacional 
em Las Vegas, nos Estados Unidos.
 Bastante festejada na ceri-
mônia, a sargento da Marinha Joi-

ce Silva, da equipe de luta olímpi-
ca, lamentou o fato de não poder 
competir nos Jogos Militares. “Essa 
modalidade não está incluída”, dis-
se a carioca de Jacarepaguá, bairro 
da zona oeste. Ela treina no CT da 
Confederação Brasileira de Luta 
Olímpica, no bairro da Tijuca, 
zona norte da capital fluminense.

 Festa no Planalto
 Para marcar os 10 anos do 
Bolsa Atleta, o Palácio do Planalto 
foi palco de cerimônia que reuniu 
os principais expoentes do esporte 
nacional. A primeira parte da so-
lenidade ocorreu num dos salões 
do Planalto onde os atletas se po-
sicionaram para as sessões de fo-
tografia. Após alguns minutos de 
espera, que deixou muitos ansio-
sos, chegou ao local a Presidenta 
Dilma Rousseff. Ela foi cercada e 
tietada com pedidos para as selfies.
 Davi Albino e Joice Silva 
não perderam a oportunidade e tro-
caram algumas palavras com a Presi-
denta Dilma. À distância, era possí-
vel conferir o entusiasmo. O mesmo 
comportamento se deu com as atle-
tas da ginástica rítmica que fizeram 
posse para fotos com a Presidenta.
Antes dos atletas olímpicos, os 
atletas paralímpicos também en-
traram na festa. Concluída esta 
etapa, todos se deslocaram para o 
salão nobre onde se deu a cerimô-
nia com direito a discursos emo-
cionados e exibição de vídeos. A 
corredora paralímpica Terezinha 
Guilhermina aproveitou o momento 
para convidar a população brasilei-
ra a prestigiar os jogos que ocor-
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rerão em 2016 no Rio de Janeiro.
 Também discursaram o na-
dador Thiago Pereira, um dos desta-
ques do Time Brasil em Toronto, e 
o atleta da patinação artística Mar-
cel Sturmer. A presidenta Dilma se 
emocionou diante das manifesta-
ções. “O nosso caminho segue rumo 
a Rio 2016”, destacou a presidenta.

 Jogos Militares
 Os atletas militares que se 
destacaram em Toronto também 
se preparam para mais um desafio 
este ano. Vão disputar as provas 
dos 6º Jogos Mundiais Militares 
na Coreia. O Brasil irá com 286 
atletas nas seguintes modalidades: 
atletismo, boxe, basquete, ciclis-
mo, futebol, golfe, handebol, judô, 
maratona, pentatlo moderno, penta-
tlo naval, pentatlo militar, pentatlo 
aeronáutico, orientação, natação, 
triatlo, vôlei, lutas associadas, ta-
ekwondo, tiro com arco, esgrima, 
paraquedismo, vela e tiro esportivo.
 A maioria desses atletas mi-
litares integram o Programa Atletas 
de Alto Rendimento (PAAR). Atual-
mente, 708 militares fazem parte do 
PAAR, sendo que 167 são militares 
de carreira e outros 541 temporários.
 Os desportistas que inte-
gram o Programa têm à disposição 
todos os benefícios da carreira, 
como soldo, 13º salário, plano de 
saúde, férias, direito à assistência 
médica, incluindo nutricionista e 
fisioterapeuta, além de disporem de 

todas as instalações esportivas mi-
litares adequadas para treinamento. 
Os atletas também são beneficia-
dos pelas bolsas Pódio e das cate-
gorias Olímpica, Internacional e 
Nacional do Ministério do Esporte.

 Bolsa Atleta
 Em 10 anos de existência, 
o programa Bolsa Atleta concedeu 
mais de 43 mil bolsas para cerca 
de 17 mil atletas brasileiros, com 
investimentos que ultrapassam R$ 
600 milhões. Trata-se do maior 
programa de patrocínio esporti-
vo individual e direto do mundo.
 Neste ano, o número de con-
templados alcança 6.093 atletas de 
modalidades olímpicas e paralímpi-
cas, num investimento previsto da 
ordem de R$ 81,6 milhões. Nesse 
total, segundo o governo, não es-
tão incluídos os beneficiados dos 
esportes não olímpicos, cuja inscri-
ção ainda será aberta neste semes-
tre. Também não estão incluídos os 
atletas da categoria Bolsa Pódio.
 No primeiro ano do progra-
ma, foram contemplados 975 atle-
tas, com investimento de R$ 1,5 mi-
lhão. O crescimento é resultado do 
aprimoramento da Bolsa Atleta e da 
consolidação da iniciativa como po-
lítica de Estado. O programa passa 
por avaliação contínua e aperfeiço-
amento constante visando a atender 
satisfatoriamente aos interessados 
e aos objetivos do esporte no país.
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Ministério da Defesa investe em medicina operativa

 O Ministério da Defesa 
(MD) tem envidado esforços para 
expandir a área de medicina ope-
rativa no País. O objetivo é ace-
lerar o processo de integração e 
interoperabilidade entre Marinha, 
Exército e Aeronáutica e permitir 
a atuação conjunta de profissio-
nais em situações de conflito, ope-
rações de paz e desastres naturais.
 A meta do MD é inaugurar 
em 2021 o primeiro Centro Conjun-
to de Medicina Operativa das Forças 
Armadas, no Rio de Janeiro. Nesses 
anos que antecedem a inauguração 
do Centro, o Ministério vem de-
senvolvendo diversas atividades 
preparatórias relacionadas ao setor.
 Uma delas é a realização do 
primeiro Curso de Resposta Médica 
a Desastres Naturais e Antropogê-
nicos. Uma oportunidade de ades-
tramento conjunto entre as Forças 
Singulares e outras agências para 
atuação em acidentes com múlti-
plas vítimas, como o treinamento 
para os Grandes Eventos, em espe-
cial, os Jogos Olímpicos Rio 2016.
 O Curso se desenvolverá em 
três etapas. A primeira etapa, de Ins-
trução Presencial, será realizada na 
Escola Superior de Guerra (ESG), 
no Rio de Janeiro, entre os dias 27 
e 31 de julho. A segunda, etapa de 
Instrução e Planejamento Virtuais, 
acontecerá na modalidade de Ensi-
no a Distância (EAD), entre os me-
ses de julho e novembro deste ano.
 "O Ministério da Defesa 
percebeu a carência de treinamen-
to na área de medicina operativa, 
e sabemos que o envolvimento 
dos militares em casos de desas-
tres naturais imediatamente após 
o ocorrido pode ajudar a salvar 
muitas vidas. Assim começou o 
trabalho de concepção estratégica 
para criação do Centro”, comen-
ta o Capitão-de-fragata Pedro Sá.
 O ponto alto desse treina-
mento será a terceira etapa - Execu-
ção Presencial, com a apresentação 
dos planejamentos e exercícios com-

binados, em uma arena olímpica no 
Rio de Janeiro, no mês de novembro.
 O curso será ministrado em 
parceria com o United States Cen-
ter for Field Medicine (US – CFM), 
sediado na cidade de Cleveland, 
Ohio, Estados Unidos, e conta-
rá, também, com a cooperação de 
militares do setor de saúde do Co-
mando Sul do Exército dos EUA.

 O Centro
 A necessidade de se criar 
um Centro Conjunto de Medici-
na Operativa no Brasil, surgiu a 
partir da elaboração, em 2013, de 
um Manual de Apoio de Saúde 
em Operações Conjuntas, volta-
do aos militares. O Manual, ainda 
em fase de aprovação, apresenta 
as diretrizes para que os militares 
profissionais de saúde possam atu-
ar integrados em situações de con-
flito e frente a desastres naturais e 
antropogênicos, prestando atendi-
mento às vítimas de catástrofes.
 “O MD, por intermédio do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA), percebeu a 
necessidade de incrementar o trei-
namento na área de medicina ope-
rativa, considerando que o eficiente 
atendimento inicial ao ferido, con-
templando os preceitos da “Hora 
de Ouro” e dos “10 Minutos de 
Platina” pode ajudar a salvar mais 
vidas. Assim teve início o trabalho 
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de concepção estratégica para cria-
ção do Centro”, comenta o capitão.
 O Centro será um local 
para treinamento, tanto na área 
pré-hospitalar quanto para sala de 
emergência e cirurgia do trauma. 
Os cursos preparatórios terão du-
ração de até 15 dias e serão volta-
dos para civis e militares que atuam 
com medicina realizada em am-
biente hostil. O objetivo é treinar 
médicos, enfermeiros, combatentes 
e multiplicar o conhecimento nas 
organizações militares por meio 
de equipes móveis de treinamento.
 O General José Carlos de 
Nardi destaca que a interoperabili-
dade deve ser a palavra de ordem 
para que o Centro Conjunto de Me-
dicina Operativa seja criado e fun-
cione de forma otimizada. Como 
já havia afirmado anteriormente 
o chefe do EMCFA, “o Estado-
-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, sem dúvida nenhuma, será 
o catalisador para que isso ocorra”.
 O Centro pretende ele-
var a qualidade do atendimento 
médico nas operações militares, 
proporcionar a interoperabilida-
de entre as Forças e entre estas e 
órgãos civis na área da medicina 
operativa, desenvolver um quadro 
operacional comum em eventos 
de múltiplas vítimas (desastres na-
turais, atentados, etc) e produzir 
uma “linguagem no tratamento do 

trauma” comum entre as Forças 
e os órgãos de segurança pública.
 Sendo assim, como uma 
visão estratégica mais ampla, o 
MD pretende desenvolver uma or-
ganização no Brasil em excelência 
médica no tratamento de trauma e 
fomentar estratégias, conhecimen-
to e treinamento para emergên-
cias médicas, incluindo atentados 
terroristas, desastres naturais e 
ajuda humanitária internacional.

 Seminário Internacional
 Também como parte das 
ações de integração voltadas à 
medicina operativa, a Chefia de 
Logística do Estado-Maior Con-
junto das Forças Armadas do MD 
realizou nos dias 25 e 26 de junho, 
em Salvador, o 1º Seminário Inter-
nacional de Medicina Operativa.
 O Seminário teve como ob-
jetivo desenvolver a capacidade na 
área de treinamento em medicina 
operativa, incentivar a cooperação 
entre os países do Conselho de De-
fesa Sul-Americano (CDS), permitir 
uma visão geral das capacidades de 
treinamento médico militar no âm-
bito dos países membros e integrar 
o pessoal de saúde dos países para 
a futura participação em operações 
combinadas, em resposta aos confli-
tos armados e aos desastres naturais.
 Participaram do Seminário 
representantes do Brasil, Argenti-
na, Bolívia, Chile, Guiana, Para-
guai, Peru, Suriname, Uruguai e 
Venezuela. “Todos os países de-
monstraram grande interesse nes-
se intercâmbio em medicina ope-
rativa. Assim, o Projeto do Centro 
Conjunto de Medicina Operativa 
das Forças Armadas é prioritário 
para o MD e, uma vez implementa-
do, pretende ser uma referência na 
América do Sul na área de treina-
mento médico operativo”, sentencia 
o General-de-divisão José Orlan-
do Ribeiro Cardoso, vice-chefe de 
Logística do Ministério da Defesa.
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Governo lança plataforma digital para ampliar 
o diálogo com a sociedade

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, participou no dia 28 
de julho do lançamento do Dialoga 
Brasil, um novo canal de comunica-
ção com a população, via internet, e 
que apresentará 14 temas e 80 pro-
gramas prioritários do governo fede-
ral. A intenção do Dialoga é ampliar 
a participação da sociedade nas de-
cisões e atividades governamentais, 
por meio de sugestões e propostas.
 O lançamento foi feito 
pela Presidenta Dilma Rousseff, 
na sala Funarte, em Brasília (DF), 
na presença de ministros e repre-
sentantes de movimentos sociais.
Em seu discurso, a Presidenta 
Dilma destacou que o país deve 
aperfeiçoar as políticas públicas e 
programas sociais. “A Internet pos-
sibilitou que o diálogo entrasse nas 
nossas casas. As grandes iniciativas 
do governo vieram da participação 
popular, de críticas e comentários 
sobre a situação do país, como o 
programa Mais Médicos”, ressaltou.
 A presidenta lembrou ainda 
que é preciso estender, amadurecer 
e ampliar o atendimento à popula-
ção, monitorando sistematicamente 
os programas sociais. Inicialmente, 
o Dialoga Brasil vai receber suges-
tões de 20 programas em quatro 
temas: Saúde, Educação, Seguran-
ça Pública e Redução da Pobreza.

 Sobre o tema segurança pú-
blica, o Ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, disse que a in-
tegração é uma pauta importante 
para Justiça e a atuação de forma 
integrada entre a União e os en-
tes federativos deve ser reforçada.
 Cardozo mencionou tam-
bém a parceria exitosa durante 
a realização da Copa do Mundo 
entre os órgãos de segurança pú-
blica e os ministérios da Justiça e 
da Defesa, além da ação conjunta 
em operações de fronteira como a 
Ágata, dentro do Plano Estratégi-
co de Fronteiras. “Devemos levar 
mais Centros de Comando e Con-
trole para todo o país, e rever ain-
da este ano o Plano Estratégico de 
Fronteiras”, salientou o ministro.
 Por meio da plataforma, 
usando um computador ou disposi-
tivo móvel, qualquer cidadão pode 
propor, compartilhar sua proposta 
com os amigos nas mídias sociais, 
votar ou apoiar outras ideias para 
as ações do governo federal e co-
nhecer os principais programas.
 As três propostas mais 
apoiadas em cada programa serão 
respondidas a partir de novembro 
de 2015. Além disso, os minis-
tros de cada área realizarão bate-
-papos virtuais para debater assun-
tos comentados na plataforma.
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Diário Oficial publica decreto com promoção 
de novos oficiais generais

 A edição especial do Di-
ário Oficial da União (D.O.U) no 
dia 1º de agosto, publicou decre-
to presidencial que oficializa a 
promoção de oficiais-generais e 
de coronéis, a partir de 31 de ju-
lho de 2015, de militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
 

 Na Marinha, foi promo-
vido ao posto de Almirante-de-
-Esquadra do Corpo de Armada, 
o Vice-Almirante Paulo Cezar de 
Quadros Küster, que era Coman-
dante do 1º Distrito Naval e pas-
sará  chefiar a Diretoria-Geral de 
Navegação, no Rio de Janeiro.
 Ao posto de Vice-Almirante 
do Corpo da Armada, foram pro-
movidos os Contra-Almirantes Re-
nato Rodrigues de Aguiar Freire, 
Edervaldo Teixeira de Abreu Fi-
lho e Carlos Alberto Matias. Para 
o posto de Contra-Almirante, os 
Capitães-de-Mar-e-Guerra Noriaki 
Wada, Alan Guimarães Azevedo, 
Sérgio Fernando de Amaral Chaves 
Junior, Arthur Fernando Bettega 
Corrêa, Fernando Ranauro Cozzo-
lino e Denilson Medeiros Nôga.
 

 No Exército, chegou ao topo 
da carreira, no posto de General de 

Exército, o General de divisão com-
batente, Mauro Cezar Lourena Cid. 
Ele ocupava o cargo de chefe de ga-
binete do atual comandante, Villas 
Boas, e assumirá a chefia do Coman-
do Militar do Sudeste, em São Paulo.
 A ascensão do Brigadei-
ro Sérgio de Matos Mello foi ao 
posto de Major-Brigadeiro do Ar
Já ao posto de General de divisão 
intendente, foi promovido o Gene-
ral de Brigada Combatente, Luiz 
Arnaldo Barreto Araújo. E ao posto 
de General de Brigada Combatente, 
o Coronel Ivan Ferreira Neiva Filho. 
Também foram promovidos ao pos-
to de General de Brigada Intenden-
te, o Coronel Aires de Melo Jure-
ma, e o General de Brigada Médico, 
Coronel Paulo Sergio Sadauskas.
 

 No âmbito do Comando 
da Aeronáutica, o D.O.U também 
oficializou a ascensão do Briga-
deiro Sérgio de Matos Mello ao 
posto de Major-Brigadeiro do 
ar, e ao posto de Brigadeiro do 
Ar, o Coronel Aviador Maurício 
Augusto Silveira de Medeiros.
 A definição das promo-
ções de oficias é feita pelos Altos 
Comandos de cada Força, sub-
metida à consideração do Minis-
tério da Defesa, e referendada 
pela Presidência da República.
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Jaques Wagner inaugura Centro de Treinamento 
e Simuladores da Helibras no Rio

 O setor industrial do país 
deu mais um importante passo no 
desenvolvimento de tecnologias 
nacionais. Na manhã do dia 21 de 
agosto, o Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, inaugurou o Centro de Trei-
namento e Simuladores (CTS) da 
Helibras, no Rio de Janeiro. O lança-
mento marca nova etapa do contrato 
H-XBR de fornecer 50 helicópteros 
EC725 para as Forças Armadas.
 No local foi apresentado 
o Full Flight Simulator – equipa-
mento para capacitação de pilo-
tos das aeronaves H225 e H225M 
que tem capacidade de reproduzir 
missões reais. A tecnologia é iné-
dita na América do Sul e irá bene-
ficiar as áreas militar e petrolífera. 
No evento, houve demonstração 
de como funciona o simulador.
 Durante a solenidade, Ja-
ques Wagner ressaltou a capacidade 
do Brasil em realizar grandes con-
quistas, como o domínio do ciclo 
de enriquecimento de urânio e o 
andamento do projeto do submari-
no nuclear. Sobre a indústria de de-
fesa, disse que “é preciso preservar 
as nossas empresas, pois elas são a 
síntese da inteligência nacional”.
 Antes de parabenizar todos 
os funcionários da Helibras pela 
iniciativa, o titular da Defesa fa-
lou um pouco acerca do momento 
atual brasileiro. “Nós, do governo 
federal, estamos fazendo esforços 
para retomar a economia. Vamos 
construir um Brasil olhando para 
frente, e não para trás. Nosso país 
não deve viver de especulações, 
mas de desenvolvimento”, afirmou.
 O ministro passou rapida-
mente pelas instalações do CTS e 
pôde conferir a inovação feita no lo-
cal. O prédio possui sistema de cap-
tação de luz natural. É o primeiro 

lugar do Rio de Janeiro a receber o 
selo Qualiverde de sustentabilidade.
 O evento marcou, ainda, a 
assinatura de dois memorandos de 
intenção para treinamento em si-
mulador de voo. A empresa BHS, 
operadora da aeronave H225, so-
licitou 500 horas no Full Flight. 
Já a Nordica pediu 400 horas para 
capacitação de pilotos estrangeiros.
Na cerimônia, Jaques Wagner es-
teve acompanhado do coman-
dante da Aeronáutica, Brigadei-
ro Nivaldo Luiz Rossato, e do 
Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante Fer-
nando Antonio de Siqueira Ribeiro.

 H-XBR
 O presidente da Helibras, 
Eduardo Marson Ferreira, enfa-
tizou a entrega de 16 unidades do 
EC725 para a Marinha e a Força 
Aérea Brasileira. “Hoje mais um 
passo está sendo dado no contrato 
H-XBR. O simulador fará parte do 
treinamento do grupo Airbus para as 
Forças Armadas e setor petroleiro.”
 Para Ferreira é uma felici-
dade poder entregar a tecnologia 
depois de sete anos do início do 
projeto dos helicópteros. “Preci-
samos que os fluxos financeiros 
do H-XBR continuem.” Ele agra-
deceu o “diálogo franco” do Mi-
nistro Wagner com a Helibras.
 O prefeito do Rio, Eduardo 
Paes, salientou que a inauguração 
do CTS é um ganho para a cidade. 
Já de acordo com o governador, 
Luiz Fernando Pezão, o simulador 
“vai ser uma referência para o mun-
do”. “Há 37 anos a Helibras nos dá 
orgulho em Minas Gerais e agora 
chega ao Rio. Se tem uma indús-
tria que não vai parar neste gover-
no é a de defesa”, finalizou Pezão.
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Novos produtos são cadastrados como 
estratégicos de defesa

 Doze novos produtos e duas 
novas empresas foram credencia-
dos recentemente como estratégi-
cos de defesa e, com isso, passarão 
a contar com benefícios previstos 
na lei 12.598, criada para fortalecer 
a Base Industrial de Defesa (BID).
 A classificação de novas 
empresas e produtos foi tratada nes-
sa semana de agosto, durante reu-
nião da Comissão Mista da Indús-
tria de Defesa (CMID), mais alto 
fórum que reúne representantes de 
diversos ministérios para tratar de 
questões importantes para o setor.
 Entre os novos produtos ca-
dastrados, estão radares ultra mo-
dernos e com alto potencial para 
exportação, módulos eletrônicos e 
equipamentos para radio-navegação 
de aeronaves. Também passaram a 
fazer parte do hall de produtos es-
tratégicos de defesa equipamentos 
como transponder duplo, serviço 
de manutenção, rádios de comu-
nicação, software de segurança da 
informação, além de serviço de ges-
tão de projetos na área de integra-
ção de armamentos em submarinos.
 Nessa edição, a reunião da 
CMID contou, pela primeira vez, 
com a presença de representantes do 
setor, como a Associação Brasileira 
das Indústrias de Materiais de De-
fesa e Segurança (Abimde), Depar-
tamento de Defesa (Comdefesa) da 
Fiesp, e Associação das Indústrias 
Aeroespaciais do Brasil (AIAB).
 O presidente da Abimde, 
Sami Hassuani, destacou os resul-
tados de uma pesquisa encomen-
dada pela associação para mostrar 

o impacto real da Defesa na econo-
mia do país. Realizado pela FIPE 
(Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas), o estudo revela 
que, pelo elevado valor agregado, 
os produtos de defesa apresentam 
alto potencial de exportação e ge-
ram divisas importantes. “A cada 
R$ 10 bilhões investidos no setor 
da Defesa, o governo tem o retor-
no de R$ 5,5 bilhões em tributos”, 
destacou o presidente da entidade.
 Além disso, Sami também 
falou sobre alguns dos entraves que, 
se fossem resolvidos, poderiam ala-
vancar o setor. Um dos principais, 
na visão dele, é a questão do crédi-
to e da dificuldade em se conseguir 
linhas de créditos para a defesa.
 A secretária-geral do Minis-
tério da Defesa, Eva Chiavon, parti-
cipou do encontro e destacou a im-
portância de as mais diversas áreas do 
governo poderem ouvir das próprias 
associações representativas quais 
são os principais desafios do setor.
 “É aqui nessa mesa que nós 
vamos construir as respostas que a 
gente quer, sempre reforçando a im-
portância da indústria nacional de 
defesa para o nosso país”, disse ela.
 Também participaram da 
reunião o chefe do Departamento 
de Logística, Brigadeiro Antonio 
Carlos Bermudez, o diretor do De-
partamento de Produtos de Defesa 
(Deprod) e Secretário-Executivo 
da CMID, Brigadeiro José Augusto 
Crepaldi Affonso, além de represen-
tantes dos ministérios das Relações 
Exteriores, Indústria e Comércio, 
Ciência e Tecnologia, entre outros.

Foto: Tereza Sobreira
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Brasil e Suécia assinam, em Londres, 
financiamento para aquisição do Gripen NG

 Com a presença do embai-
xador do Brasil em Londres, Rober-
to Jaguaribe, e de representantes da 
Procuradoria-Geral da Fazenda Na-
cional e da agência sueca de crédito 
à exportação (Swedish Export Credit 
Corporation-SEK), Brasil e Suécia as-
sinaram no dia 25 de agosto, o contrato 
de financiamento que permitirá a aqui-
sição e o desenvolvimento dos caças 
suecos Gripen NG. É a etapa final para 
o início da fabricação dos novos caças.
 A assinatura é resultado 
das negociações entre Brasil e Su-
écia, que culminaram em julho, 
com a redução das taxas de juros 
do contrato intermediada pelo Mi-
nistro da Defesa, Jaques Wagner.
 A formalização do con-
trato financeiro foi realizada na 
manhã do dia 25, na sede da Em-
baixada do Brasil em Londres.
 A definição do local foi acor-
dada pelos dois países, uma vez que 
o contrato de financiamento será re-
gido pela lei inglesa, de modo a ga-
rantir a imparcialidade do acordo.
 O Ministro Jaques Wagner 
ressaltou a importância dessa etapa do 
projeto, depois de um longo processo 
entre os países, iniciado em dezembro 
de 2013. “A assinatura do contrato fi-
nanceiro do Gripen NG é de fundamen-
tal importância já que encerra a fase 
negocial e inicia a fase de execução 
do contrato comercial, com aquisição 
e desenvolvimentos dos caças, con-
cretizando, assim, uma aliança estraté-
gica entre Brasil e Suécia”, destacou.
 As taxas de juros negocia-
das pelo Ministério da Defesa e que 
integram o contrato financeiro são de 
2,19%, permitindo ao governo brasilei-
ro uma economia de até R$ 600 milhões. 
Com os percentuais definidos, e a apro-
vação do acordo pelo Senado Federal 
brasileiro, o Ministério da Fazenda au-
torizou a operação de crédito externo 
no valor de até 245,3 milhões de dóla-
res e 39,882 bilhões de coroas suecas.
 O crédito cobrirá 100% do 
contrato comercial, sem a necessidade 
do pagamento de sinal. “A aprovação 
do projeto é uma decisão estratégica 
para garantir a soberania nacional do 

espaço aéreo brasileiro”, disse o Mi-
nistro Jaques Wagner, lembrando ainda 
que o pagamento efetivo do financia-
mento só ocorrerá após o recebimento 
da última aeronave previsto para 2024.
 Com o avanço do contra-
to, a Força Aérea Brasileira (FAB) 
será equipada com aeronaves de de-
fesa e superioridade aérea compatí-
veis com a destinação e importância 
geopolítica do Brasil, abrindo tam-
bém as portas do mercado da Améri-
ca do Sul à empresa SAAB e às em-
presas brasileiras subcontratadas.
 O financiamento permitirá 
a aquisição dos 36 caças Gripen NG, 
que atenderão às necessidades opera-
cionais da FAB nos próximos 30 anos.
 Por meio de um ousado 
programa de transferência de tec-
nologia, com o Gripen NG o Bra-
sil poderá deixar de ser comprador 
para se tornar fornecedor de aerona-
ves de combate de última geração.
 Anunciado em dezembro de 
2013, o contrato comercial com a 
empresa sueca SAAB inclui a com-
pra de aeronaves de combate, supor-
te logístico e compra de armamen-
tos necessários à operação dos caças.
 A Força Aérea Brasileira re-
ceberá 36 aviões de caça Gripen NG. 
A primeira aeronave deverá ser entre-
gue em 2019 e, a última, em 2024. O 
contrato prevê ainda a fabricação de 15 
das 36 unidades no Brasil, incluindo 
oito unidades de dois lugares, um mo-
delo criado especialmente para a FAB.
 A participação do Brasil no de-
senvolvimento do projeto dará à indús-
tria aeronáutica brasileira acesso a to-
dos os níveis de tecnologia, incluindo os 
códigos-fonte do Gripen. O programa 
de transferência de tecnologia incluirá 
itens como a integração de hardware, 
aviônicos, software e sistemas da aero-
nave, além do intercâmbio de conheci-
mento com mais de mais de 350 brasi-
leiros indo a Suécia para treinamento.
 Em paralelo, a Embraer tam-
bém vem se preparando para receber 
o Gripen NG e já realizou as obras 
de terraplanagem para construção 
do prédio que abrigará o Centro.

Foto: Fernanda Silva

(MD ASCOM/ FM)

KC-390 é destaque da linha de produção 
da Embraer

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, visitou no dia 18 de agosto 
as instalações da Embraer Defesa e 
Segurança, em Gavião Peixoto (SP). 
Na ocasião, Jaques Wagner conhe-
ceu as linhas de fabricação, pro-
dução, montagem e modernização 
das aeronaves militares brasileiras.
 Um dos destaques apresen-
tados pela Embraer foi o primei-
ro modelo pronto do KC-390, que 
voou em fevereiro de 2015, e cuja 
certificação será feita no primei-
ro semestre de 2017. O KC-390 é 
uma aeronave de transporte mili-
tar, preparada para realizar opera-
ção de evacuação, busca, resgate, 
combate a incêndio florestal. O 
cargueiro também pode ser usado 
para reabastecimento de helicóp-
teros e caças de alto desempenho.
 O modelo acomoda cargas 
de grandes dimensões com peso 
de até 23 toneladas em seu interior, 
como helicópteros, veículos e tropas. 
Também é equipado com sistema de 
autodefesa com proteção balística 
de áreas críticas, com capacidade de 
operação em pistas semipreparadas.
 O ministro visitou o inte-
rior do cargueiro e constatou o alto 
nível tecnológico e de nacionali-
zação dos sistemas embarcados 
na aeronave. "Conhecer de per-
to o KC-390 foi importante para 
comprovar seu uso flexível para 
realizar multimissões, estabelecen-
do novos padrões de capacidade e 
desempenho, o que eleva a efici-
ência de suas missões", ressaltou.
 Além desta aeronave, exis-
tem mais duas em estágio de pro-
dução. O presidente da Embraer 
Defesa e Segurança, Jackson Sch-
neider ressaltou a qualidade do 
KC-390, destacando que, no atual 

momento, vários potenciais clien-
tes estrangeiros já se candidata-
ram para a compra, somando mais 
de dez pedidos. "É uma aeronave 
necessária ao mercado com suces-
so garantido", afirmou Schneider.
 O ministro também visi-
tou as aeronaves F-5 e AMX, da 
Força Aérea Brasileira (FAB), que 
passam por processo de moderni-
zação, além do modelo AF-1 da 
Marinha do Brasil. Visitou ainda 
a linha dos A-29, os Super Tuca-
nos, fabricados para exportação.
 Segundo Schneider, 234 
aviões Super Tucanos já foram ven-
didos para diversos países, retratan-
do o sucesso do modelo no merca-
do. O presidente também esclareceu 
que para receber o Gripen NG, a 
Embraer já realizou as obras de ter-
raplanagem para construção do pré-
dio que abrigará o Centro de Desen-
volvimento Conjunto do projeto.
 Durante a visita, o Coman-
dante da Aeronáutica, Brigadeiro 
Nivaldo Rossato, destacou a boa 
qualidade dos projetos da empre-
sa. "O que surpreende toda vez 
que se visita a Embraer é o nível 
de tecnologia agregado aos diver-
sos projetos. Além da alta quali-
ficação dos recursos humanos da 
empresa, com mestres e doutores 
trabalhando nos projetos, a em-
presa emprega máquinas e equipa-
mentos de última geração", disse.
 Após receber o ministro, 
o presidente Jackson Schneider, 
fez uma apresentação dos proje-
tos e dos novos desafios da em-
presa. Destacou a existência de 
17 mil funcionários, sendo cinco 
mil engenheiros e 1.300 mestres, 
doutores, e com pós-graduação.

Foto: Tereza Sobreira
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Comitiva do Paquistão visita 
a Escola Superior de Guerra 

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) recebeu a comitiva da 
República Islâmica do Paquistão 
em 30 de agosto de 2015. A dele-
gação, chefiada pelo Chefe da Jun-
ta de Chefes de Estado-Maior do 
País, General de Exército Rashad 
Mahmood, foi recepcionada com 
honras militares pelo Comandan-
te da ESG, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Rafael Rodrigues Filho.
 Para atender o objetivo da vi-
sita da representação paquistanesa– 

conhecer a estrutura organizacional 
e as principais atividades da Escola 
- o Diretor do Centro de Atividades 
Externas (CAExt), Contra-Almi-
rante (FN – RM1) Nilton Moreira 
Salgado, apresentou o vídeo insti-
tucional e discorreu sobre os conte-
údos desenvolvidos nos campus da 
ESG no Rio de Janeiro e Brasília.
 Após o evento, a delegação 
percorreu as instalações da Esco-
la Superior de Guerra, localiza-
da no Forte de São João, na Urca.

(ESG ASCOM/ FM)
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Escola Superior de Guerra inicia 
o Programa de Atualização da Mulher de 2015

 No dia 5 de agosto, em so-
lenidade realizada no auditório 
Professor Oliveira Júnior, na Es-
cola Superior de Guerra (ESG), o 
Programa de Atualização da Mu-
lher do ano de 2015 (PAM/2015) 
iniciou suas atividades.
 A abertura do PAM/2015 foi 
presidida pelo General de Brigada 
Angelo Kawakama Okamura, As-
sistente do Exército, com o canto 
do Hino Nacional, seguindo-se a 
apresentação dos oficiais-generais 
integrantes da direção da Escola.
 Ao dirigir-se às estagiá-
rias, o General apresentou as boas-
-vindas em nome do Comandante 
da ESG, discorreu sobre a origem 
do Programa e manifestou a inten-
ção de homenagear a Cidade do 
Rio de Janeiro, que comemorou, 
em março de 2015, 450 anos de 
sua fundação, e cujo marco histó-

rico está localizado na Fortaleza 
de São João. Recomendou, por-
tanto, que a escolha do nome da 
turma se inspire na data histórica.
 O evento foi encerrado 
com a Aula Inaugural do Diretor 
do PAM/2015, Contra-Almirante 
Nilton Moreira.
 Implantado em 2006, o PAM 
tem por objetivo proporcionar, por 
meio de um programa de palestras, 
painéis, visitas e outras atividades 
de caráter cultural, social e informa-
tiva, reunida numa grade curricular 
sintética e apropriada, a participa-
ção da mulher em temas atuais de 
forma consentânea com o papel re-
levante que lhe cabe na sociedade. 
O Programa já diplomou 1599 esta-
giárias, e a turma de 2015 conta com 
271 inscritas, pertencentes à família 
militar e instituições, associações e 
organizações convidadas pela ESG.

(ESG ASCOM/ FM)

Foto: E
S

G
Foto: E

S
G

Saiba mais sobre a ESG em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Escola Superior de Guerra comemora seu 66º aniversário

 A Escola Superior de Guerra 
(ESG) completou, no dia 20 de agos-
to de 2015, o 66º aniversário de sua 
criação. A solenidade foi presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, que chegou ao local 
acompanhado pelo Comandante 
da ESG, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Rafael Rodrigues Filho, do Chefe 
de Operações Conjuntas do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante-de-Esquadra Ademir 
Sobrinho, representando o Ministro 
de Estado da Defesa Jaques Wag-
ner, do Diretor Geral de Navegação, 
Almirante-de-Esquadra Paulo Cesar 
de Quadros Küster, representando o 
Comandante da Marinha, Almiran-
te-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, e demais autoridades.
 A cerimônia iniciou com o 
canto do Hino Nacional, seguida da 
leitura da Ordem do Dia alusiva à 
data, realizada pelo Comandante da 
ESG, que destacou a finalidade da 
Escola, desenvolver e consolidar os 
conhecimentos necessários para o 
exercício das funções de assesso-
ramento e direção e para o plane-
jamento da segurança nacional no 
âmbito governamental, além de res-
saltar que a Escola, como instituição 
de altos estudos e pesquisa na área 
de desenvolvimento, segurança e 
defesa nacionais, vem transmitindo 
a civis e militares um conhecimento 
amplo sobre problemas brasileiros, 
oferecendo um conjunto de cursos 

de capacitação na área de defesa.
 Após o deslocamento do 
Pavilhão Nacional, foram impostas 
as condecorações, Medalha do Mé-
rito Marechal Cordeiro de Farias 
(MMMCF). A cerimônia encerrou-se  
com a  conceção dos Títulos "Ami-
go da Escola Superior de Guerra".

 Condecorações
 A MMMCF, criada em 1983 
em homenagem ao insigne Mare-
chal Oswaldo Cordeiro de Farias, 
primeiro Comandante da ESG, 
destina-se a preitear de distinguir os 
integrantes da Escola, seus ex-co-
mandantes, personalidades nacio-
nais ou estrangeiras, de reconhecida 
competência e notável saber, pelos 
serviços de caráter relevantes como 
tal reconhecidos e considerados na 
forma disciplinadas por seu regula-
mento, bem como corporações mi-
litares e instituições civis, nacionais 
ou estrangeiras, que tenham se tor-
nado credoras da homenagem espe-
cial da Escola Superior de Guerra.
 Título "Amigo da Esco-
la Superior de Guerra", criado em 
2006, destina-se a agraciar perso-
nalidades e instituições públicas 
ou privadas, brasileiras ou estran-
geiras, possuidoras de elevado 
conceito nas classes e nas comu-
nidades a que pertencem e que 
praticaram destacadas ações ou 
importantes serviços em prol do 
interesse e do bom nome da ESG.

(ESG ASCOM/ FM)

Professor Edson Schettine de Aguiar, Relações Públicas da Folha Militar, o Capitão-de-Mar-e-Guerra 
Cesar da Silva Santos, diretor do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha,  Vice Almirante Ricardo 

Antônio da Veiga Cabral, presidente da ADESG e o Brigadeiro Eng R1 Manoel Andrade Rebelo, 
3º Vice presidente da ADESG e Diretor Técnico da CFIAe 

Capitão-de-Mar-e-Guerra Cesar da Silva Santos, diretor do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, 
que recebeu o diploma de Amigo da Escola Superior de Guerra e a esposa professora Marcia Santos

Professor Josemar Bezerra Râposo, Presidente da Liga da Defesa Nacional no Estado do Maranhão 
e Delegado ADESG/MA, professor Edson Schettine de Aguiar, agraciado com a Medalha do Mérito 
Marechal Cordeiro de Farias, médica Adriana Cavalcanti de Aguiar, Pesquisadora em Saúde Pública 

e o jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, editor da Folha Militar
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CAEPE da ESG visita 
a Academia Militar das Agulhas Negras

 Em 26 de agosto de 2015, os 
estagiários do Curso de Altos Estu-
dos de Política e Estratégia (CAE-
PE) da Escola Superior de Guerra 
(ESG) visitaram a Academia Mili-
tar das Agulhas Negras (AMAN).
 Situada na cidade de Re-
sende, no Estado do Rio de Janei-
ro, a AMAN é uma organização 
militar do Exército Brasileiro que 
tem por missão formar o aspirante 
a oficial das armas, do Serviço de 
Intendência e do Quadro de Ma-
terial Bélico, habilitando-o para 
os cargos de tenente e capitão 
não aperfeiçoado, e, também, ini-
ciar a formação do Chefe Militar.
 O grupo da ESG, chefia-
do pelo Brigadeiro Intendente 
Marcos Antonio Diniz Chagas, 
Diretor do CAEPE, foi recebido 
pelo Comandante da AMAN, Ge-
neral de Brigada Luis Novaes 
Miranda, no Teatro Acadêmico.
 Durante a sua explanação 
sobre as atividades desenvolvidas 

naquele estabelecimento de ensi-
no, o General Novaes apresentou 
o vídeo institucional da Academia, 
falou sobre o organograma da or-
ganização, sua missão, visão de 
futuro, seus símbolos de maior im-
portância, as fases da formação do 
oficial e os valores cultuados pelos 
cadetes (verdade, lealdade, probi-
dade e responsabilidade). A pales-
tra se encerrou com um filmete que 
mostrou o dia a dia da instituição.
 Em prosseguimento, a co-
mitiva percorreu as instalações da 
AMAN, conheceu o gabinete do 
Comandante, a biblioteca, o museu 
acadêmico, o apartamento histórico 
e os parques de material dos Cursos.
 O evento terminou com um 
almoço no terraço do teatro, opor-
tunidade em que a historiadora Fer-
nanda das Graças Corrêa, estagiária 
do CAEPE, agradeceu a visita em 
nome do Comandante da Escola 
Superior de Guerra e dos integran-
tes da turma "Destinos do Brasil".

(ESG ASCOM/ FM)
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Estagiários das Nações Amigas visitam 
o 4º Batalhão de Aviação do Exército

 No dia 3 de agosto deste 
ano, os estagiários de nacionalidade 
alemã, equatoriana e venezuelana 
do Curso de Altos Estudos de Políti-
ca e Estratégia (CAEPE), da Escola 
Superior de Guerra (ESG), acompa-
nhados por um membro do Corpo 
Permanente da Escola, visitaram 
o 4º Batalhão de Aviação do Exér-
cito (4º BAvEx). A iniciativa faz 
parte da programação do CAEPE.
 A comitiva da ESG foi rece-
bida pelo Comandante do Batalhão, 
Ten Cel Fábio Leite da Costa, que, 
na ocasião, apresentou o histórico 
da Instituição, sua subordinação, or-
ganização interna, missão, além das 
operações da Unidade na Amazônia 

em apoio às tropas das fronteiras.
 Em seguida, o grupo conhe-
ceu a logística específica de aviação 
realizada pelo 4º BAvEx, cuja área 
abrange toda a Amazônia Legal 
brasileira, as características do ma-
terial empregado pela Organização 
e as aeronaves que atuam em Ma-
naus - o AS 365 Pantera e o AS 532 
Cougar, de origem francesa, e o H 
60 Black Hawk, norte americano.
 Ao término da visita às 
instalações do Batalhão, a turma 
sobrevoou as principais áreas de 
instrução da região de Manaus e 
pôde observar a capacidade de atu-
ação dos integrantes do 4º BAvEx.

(ESG ASCOM/ FM)
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Dia do Soldado é comemorado em Brasília com entrega de medalhas

 O Exército Brasileiro come-
morou, em 25 de agosto, o Dia do 
Soldado, uma das datas mais impor-
tantes da Força Terrestre. O evento 
ocorreu em frente ao Quartel-Gene-
ral do Exército, no Setor Militar Ur-
bano. Tropas das Unidades militares 
do Comando Militar do Planalto, com 
uniformes históricos e operacionais, 
fizeram parte de uma formatura que 
celebrou a data na Capital Federal.
 Atualmente, cerca de 200 mil 
homens e mulheres ostentam a farda 
verde oliva no país e em missões 
no exterior.
 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, recebeu o 
Vice-Presidente da República, Mi-
chel Temer, a quem foram presta-
das as honras de gala, com escolta, 
salva de 19 tiros e guarda de honra. 
 A cerimônia também con-
tou com a presença do Ministro 
de Estado da Defesa, Jaques Wag-
ner, que destacou a importância da 
Força Terrestre na proteção da so-
berania nacional e lembrou a par-
ticipação de militares do Exército 
em missões de paz e na pacificação 
de comunidades no Rio de Janei-
ro e em outras cidades brasileiras.
 Durante a solenidade, o 
Comandante do Exército, General 
Eduardo Dias Villas Bôas, leu or-
dem do dia alusiva à data. Em suas 
palavras, enalteceu a bravura, hero-
ísmo e coragem de Caxias, o patro-
no da Força. “Era o grande soldado, 
com visão de estadista, mirando o 
futuro, a dizer-nos que o Brasil te-
ria um único Exército”, completou.
 O comandante ressaltou, 
também, as principais qualidades 
da Força Terrestre, que “acolhe a to-
dos, igualando oportunidades, inde-
pendente de raça, credo, naturalida-
de, alinhamento político, condição 
econômica ou nível social”. Citou 
ainda o processo de transformação 
pelo qual o Exército vem passando, 
por meio de projetos estratégicos 
como o Sistema Integrado de Mo-
nitoramento de Fronteiras (Sisfron).
 De acordo com Villas Bôas, 
o Sisfron atenderá, de um lado, às 

populações dos grandes centros ur-
banos, no combate às drogas, armas 
clandestinas e contrabando. E de ou-
tro, vai potencializar benefícios so-
ciais, “trazendo novas soluções para 
a educação, saúde, vigilância sanitá-
ria, controle ambiental e defesa civil, 
além de informações sobre o clima”.
 O evento contou com a pre-
sença dos comandantes da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra, Eduardo 
Leal Ferreira, e da Aeronáutica, 
Tenente Brigadeiro-do-ar Nivaldo 
Luiz Rossato e do Chefe do Esta-
do-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, General-de-Exército José 
Carlos De Nardi. 
 A comemoração teve iní-
cio com a entrada da espada invicta 
de Caxias, representando sua par-
ticipação no local, e em seguida, 
foi entoada a Canção do Exército. 
Após a leitura da ordem do dia, foi 
a vez de recepcionar a Bandeira 
Nacional e agraciar os homena-
geados com comendas distintas.
 A solenidade terminou com 
desfile em continência ao Vice-pre-
sidente Temer. Alguns equipamen-
tos estratégicos da Força Terrestre 
estavam em exposição no pátio de 
formatura. Entre eles, os blindados 
Guarani, Urutu e Cascavel, o ra-
dar Saber e viaturas Astros 2020.
 Os feridos em trabalho rece-
beram a Medalha Sangue do Brasil. 
Criada em 1945, a medalha é confe-
rida a oficiais e praças, além de civis, 
que tenham participado de operações 
militares dentro ou fora do território 
brasileiro e sofreram ferimento em 

consequência de forças adversas.
 Na manhã do dia 25, a co-
menda foi entregue a soldados que 
se machucaram durante a pacifica-
ção das favelas da Maré, Alemão e 
Penha, no Rio de Janeiro, e ainda 
na Missão das Nações Unidas para 
Estabilização do Haiti (Minustah).
 Alguns atletas do Progra-
ma de Alto Rendimento das Forças 
Armadas receberam a Medalha Ma-
rechal Osório – O Legendário. Ela 
é dada desde 2008 a militares com 
excelente desempenho funcional e 
destaque por excepcional preparo 
físico, demonstrado em testes de 
aptidão ou participação em compe-
tições nacionais e internacionais.
 A Medalha do Pacificador 
foi outro distintivo de homenagem 
a civis e militares, e organizações 
da Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica. Instituída em 1953, no 
ensejo das comemorações do ses-
quicentenário do nascimento do 
Duque de Caxias, é conferida a 
personalidades que tenham presta-
do relevantes serviços ao Exército. 
 O país comemora todo 25 de 
agosto o nascimento do Marechal 
Luís Alves de Lima e Silva, o Du-
que de Caxias. Pelos seus feitos his-
tóricos de consolidação da Indepen-
dência, pacificação de províncias 
e vitória na Bacia do Prata é con-
clamado “o pacificador do Brasil”.
 O Marechal destacou-se, 
ainda, pela luta contra a escravidão 
dos negros, solução pacífica de de-
safios políticos e generosidade aos 
adversários em campo de batalha.
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(MD ASCOM/ FM)

Atletas militares são condecorados com a Medalha Marechal Osório

 Atletas militares que inte-
gram o Programa de Alto Rendimen-
to das Forças Armadas receberam 
no dia 25 de agosto a Medalha Ma-
rechal Osório – O Legendário. A co-
menda é entregue em alusão ao Dia 
do Soldado, comemorado em 25 de 
agosto em diversas capitais do país.
 Na cidade do Rio de Janei-
ro 30 esportistas foram agraciados. 
Desse total, 19 irão representar o 
Brasil nos Jogos Mundiais Mili-
tares que acontecem de 2 a 11 de 
outubro, na República da Coreia.
 Nomes como Leonardo de 
Deus, ouro e bronze na natação 
durante os Jogos Pan-Americanos 
de Toronto, no Canadá, Guilherme 
Toldo, prata na esgrima também em 
Toronto, e Jailma Lima, prata no Pan 
de Guadalajara, estavam entre os 
homenageados. Ainda foram agra-
ciados representantes do atletismo, 
boxe, pentatlo moderno, taekwondo, 
tiro esportivo, triatlo, vôlei, além de 
outros atletas da esgrima e natação.
Já em Brasília (DF), a solenida-
de realizada no Quartel-General 
do Exército condecorou os espor-
tistas da Força Terrestre, 3º sar-

gentos Renzo Agresta, Rayssa 
Costa e Thiago Simon. Todos eles 
irão representar o país nos Jo-
gos Mundiais Militares da Coreia.
 Ouro no Pan-Americano 
de Toronto, o nadador Thiago Si-
mon agradeceu, entusiasmado e 
feliz, ao Exército pelo distintivo. 
“Eu entrei este ano na Força. A 
medalha, para mim, é o mais alto 
marco onde consigo chegar. E eu 
cheguei. Agradeço por receber os 
valores militares, como o respeito. 
Todo atleta sai ganhando com isso 
em termos de competição”, disse.
 Para o medalhista de bron-
ze em Toronto, o esgrimista Ren-
zo Agresta, “todo atleta é movi-
do a reconhecimento”. “Ver que 
o Exército e as pessoas acreditam 
nos seus resultados a ponto de te 
homenagear é uma honra.” Ele in-
gressou na carreira militar em 2009, 
logo no primeiro edital do Progra-
ma Atletas de Alto Rendimento.
 A também esgrimista Rays-
sa Costa concorda que a medalha é 
o reconhecimento do trabalho e es-
forço do dia a dia do atleta. “Tem 
uma frase que gosto muito, mas 
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não sei a autoria que diz ‘eu posso 
ainda não estar lá, mas estou mais 
próximo do que ontem’”, filosofou. 
Ela foi bronze no Pan deste ano.
 Instituída em 2008, a insíg-
nia destina-se a premiar militares 
do Exército que apresentaram ex-
celente desempenho funcional e se 
destacaram por excepcional prepa-
ro físico, demonstrado em testes de 
aptidão ou participação em compe-
tições nacionais e internacionais.
 Atualmente, o Programa 
Atletas de Alto Rendimento das 
Forças Armadas conta com 708 
desportistas militares da Marinha, 
do Exército e da Aeronáutica. São 
167 de carreira e 541 temporários. 
O projeto é uma iniciativa do Mi-
nistério da Defesa em parceria com 

o Ministério do Esporte.
 O objetivo é fortalecer a 
equipe militar brasileira em even-
tos esportivos de alto nível. A 
parceria entre os ministérios con-
siste ainda em apoiar os atletas 
com vistas à melhoria de desem-
penho, bem como na descober-
ta de novos talentos esportivos.
 Por meio do programa, os 
desportistas recebem todos os be-
nefícios da carreira militar como 
soldo, 13º salário, plano de saúde, 
férias, direito à assistência médica, 
além de acesso as instalações espor-
tivas militares adequadas para trei-
namento. Os atletas também são be-
neficiados pelas bolsas Pódio e das 
categorias Olímpica, Internacional e 
Nacional do Ministério do Esporte.

Foto: G
ilberto Alves/ M

D



FOLHA MILITAR Agosto 2015 15

Comandante do Exército inicia em Brasília
Curso de Valorização da Vida

 O Comandante do Exérci-
to, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, reali-
zou a abertura da aula inaugural 
do Curso de Saúde Mental e Pre-
venção ao Suicídio, no auditório 
do Departamento-Geral do Pesso-
al (DGP), passando, em seguida, 
a palavra ao presidente da ABP, 
Dr Antônio Geraldo. A iniciativa 
do curso é da Diretoria de Civis, 
Inativos, Pensionistas e Assistên-
cia Social, subordinada ao DGP, 
com a participação da Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP).
 O Curso de Valorização 
da Vida, como tem sido chamado, 
está sendo ministrado na Guarni-
ção de Brasília, como programa-
-piloto. Terá a duração de 15 horas 
para médicos e de 60 horas para 
os não médicos. A etapa seguinte 
contemplará todo o Brasil, por in-
termédio das Regiões Militares.
 Segundo o presidente da 
ABP, não existe ninguém livre da 
depressão. “Só de crianças e de 
adolescentes, estima-se que oito mi-
lhões de brasileiros passem por essa 
situação neste momento. Atualmen-
te, de 17 a 20 milhões de pessoas 
estão com algum nível de depressão 
no Brasil.” O doutor Antônio Geral-
do disse, ainda, que todas as espe-
cialidades médicas têm relação com 
a psiquiatria, por isso, existe grande 
importância no tratamento ambu-
latorial, realizado por uma equipe, 

para que vidas sejam salvas. Por 
exemplo, “cafeína, nicotina, álcool 
e drogas anulam a ação dos antide-
pressivos. Logo, não devem constar 
do cardápio de pessoas que tomam 
medicamento contra a depressão. 
Em virtude disso, é de suma impor-
tância o trabalho de um nutricionis-
ta, em conjunto com um psiquiatra, 
para que se obtenha sucesso num tra-
tamento”, exemplificou o médico.
  Segundo o Chefe do DGP, 
General de Exército Francisco Car-
los Modesto, é preciso a contribui-
ção de todos diante de um quadro 
de depressão que pode levar ao 
suicídio. Para ele, “psiquiatras, psi-
cólogos, religiosos e leigos, todos 
têm a contribuir e precisam ficar 
atentos para essa questão. Vivemos 
num mundo cada vez mais conecta-
do virtualmente e isolado na pers-
pectiva do contato pessoal. Juntos 
podemos evitar suicídios, que são 
tragédias individuais, mas que in-
fluenciam toda a coletividade”.
 A depressão, se não tra-
tada, pode levar ao suicídio, e os 
números são de assustar, pois, 
em 2014, 12 mil brasileiros co-
meteram suicídio e, no mun-
do, foram um milhão de vítimas.
  O médico aproveitou a opor-
tunidade para divulgar o Setembro 
Amarelo (mês de prevenção ao sui-
cídio), convidando a todos para um 
grande evento, no dia 20 de setembro, 
no Parque da Cidade, em Brasília.

(CCOMSEX/ FM)
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O General Villas Bôas visita
o Hospital Central do Exército

 No dia 19 de agosto, o Co-
mandante do Exército Brasileiro, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, visitou o Hos-
pital Central do Exército, acompa-
nhado do Comandante do CML, Ge-
neral de Exército Fernando Azevedo 
e Silva, do Comandante da 1ª RM, 
General de Divisão Carlos Alberto 
Neiva Barcellos, do General de Di-
visão Tomás Miguel Miné Ribeiro 

Paiva e do Diretor de Saúde, Gene-
ral de Divisão Túlio Fonseca Chebli. 
 As atividades da visita in-
cluíram apresentação de oficiais, 
exposição das realizações e dos 
projetos do Hospital pelo Diretor 
do HCE e Inspetor de Saúde do 
CML, General de Brigada Alexan-
dre Falcão Corrêa e, por fim, uma 
visita às instalações do Hospital.

(CCOMSEX/ FM)
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Escola de Sargentos das Armas
comemora 70 anos

 No dia 21 de agosto de 
2015, a Escola de Sargentos das Ar-
mas (EsSA) realizou uma solenida-
de comemorativa aos seus 70 anos, 
período em que já formou mais de 
30.000 sargentos combatentes de 
carreira e aperfeiçoou mais de 5.000 
sargentos, incluindo da Força Aé-
rea Brasileira e de Nações Amigas.
 A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante da EsSA, Ge-
neral de Brigada Marcos André 
da Silva Alvim, e prestigiada pelo 
Presidente da Associação dos Mili-
tares da Reserva e antigo instrutor 
da EsSA, General de Brigada José 
Amaral Caldeira, pelo Presidente 
da Câmara e antigo integrante da 
Escola, Sr Jorge Antonio Macha-

do, pelo Vice-Prefeito de Três Co-
rações, também antigo integrante 
da EsSA, Sr Cosme Ferreira do 
Nascimento, e pela Reitora da Uni-
versidade Vale do Rio Verde, Sra 
Gleicione Aparecida Dias Bagne 
de Souza; além de militares da ati-
va e da reserva, civis e familiares.
 Em momento solene, o co-
mandante da Escola realizou a en-
trega de diploma de Amigo da EsSA 
para destacar militares, civis ou 
entidades que tenham prestado re-
levante colaboração e apoio ao es-
tabelecimento de ensino. Foram en-
tregues, ainda, medalhas a militares 
em reconhecimento aos bons servi-
ços prestados ao Exército Brasileiro.

(CCOMSEX/ FM)
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Fundação Osorio ensina para a vida

 A Fundação Osorio é uma 
entidade de direito público com 
personalidade jurídica, patrimônio 
próprio e autonomia administrativa, 
vinculada ao Comando do Exér-
cito por delegação do Ministério 
da Defesa. Está instalada em uma 
área com cerca de 200 mil m², no 
bairro do Rio Comprido, próximo 
ao Centro do Rio de Janeiro e a vá-
rios bairros das zonas norte e sul da 
cidade. Atende a mais de 900 alu-
nos, instruindo e educando desde 
os primeiros anos escolares até o 
Ensino Médio e Profissionalizan-
te. Sua característica é assistencial 
e tem sua razão de ser nos filhos e 
filhas de militares, órfãos e não ór-
fãos, que necessitam de assistência.
 A Lei nº 9026, de 10 de 
abril de 1995, alçou a Instituição 
à categoria de fundação pública, 
proporcionando-lhe aumento de 
receita e melhoria das instalações. 
Dessa forma, a Fundação Osorio 
coloca à disposição de seus alunos 
amplas salas de aula, laboratório de 
Ciências Físicas e Biológicas, la-
boratório de Informática, salas de 
Artes e uma biblioteca com acervo 
de aproximadamente 12 mil livros.
 Para as atividades extraclas-
ses, a Escola dispõe de uma praça 
de esportes com ginásio e quadra 
cobertos para a prática de diferen-
tes modalidades desportivas, um 
auditório com capacidade para 600 
pessoas e salas de música, onde são 
atendidos o coral, a miniorquestra 

e a banda de música. A Fundação 
Osorio disponibiliza, ainda, aos 
seus alunos, um departamento de 
saúde com atendimento médico e 
odontológico. Os alunos contam 
com refeitório para 400 pessoas, 
onde é servido o café da manhã.
 A formação moral do ci-
dadão está presente na vida diária 
dos jovens alunos, que são desper-
tados para o respeito aos Símbolos 
Nacionais, a reverência às datas cí-
vicas e o culto às tradições da so-
ciedade brasileira. Os integrantes 
do corpo docente, da coordenação 
e da administração desse estabe-
lecimento de ensino desenvolvem 
em alunos, juntamente com seus fa-
miliares, competências e habilida-
des que possam torná-los cidadãos 
plenos, conscientes de seus deve-
res e de suas responsabilidades.
 Segundo o presidente da 
Fundação Osorio, Coronel Luiz 
Sérgio Melucci Salgueiro, o lema 
da entidade é "doar-se para ensi-
nar" e sua missão é: "ministrar a 
educação básica e a profissional 
aos dependentes legais de militares 
do Exército e das demais Forças 
Singulares, desenvolvendo compe-
tências para o trabalho e exercício 
da cidadania". Para cumprir esse 
desafio, a Fundação conta com im-
portantes parceiros, como o Exér-
cito Brasileiro que, entendendo 
as carências existentes na escola, 
não mede esforços para ajudá-la.

(CCOMSEX/ FM)
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Brasil recebe navio hidroceanográfico que permitirá avanços na área de pesquisa

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, acompanhado do 
Ministro da Ciência, Tecnologia e 
Informação, Aldo Rabelo e do Co-
mandante da Marinha, Almirante 
de Esquadra Eduardo Leal Ferrei-
ra, participaram no dia 23 de ju-
lho, da cerimônia de entrega do 
Navio Hidroceanográfico de Pes-
quisa Vital de Oliveira (NPqHo). A 
embarcação assegura avanços em 
estudos científicos em áreas oceâ-
nicas estratégicas do Atlântico Sul.
 Durante a cerimônia, Ja-
ques Wagner disse que apostar na 
tecnologia, pesquisa e inovação 
oceanográfica aumenta o poder e a 
soberania do país. "É a aplicação 
da tecnologia e do conhecimento 
do mar na defesa nacional", des-
tacou o ministro que reconhece 
o ganho inestimável para o setor.

 Parceria Público-privado
 Adquirido em 2013 por 
aproximadamente R$ 162 mi-
lhões, o navio é fruto do acordo 
de cooperação firmado entre os 
Ministérios da Defesa (MD) e da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI), a Marinha do Brasil (MB) 
e as empresas Petrobras e Vale.
 O MD, o MCTI e a Ma-
rinha do Brasil investiram R$ 27 
milhões cada. A Vale e a Petro-
bras aportaram, respectivamente, 

R$ 70 milhões e R$ 38 milhões.
 O Vital de Oliveira pesa 3,5 
mil toneladas e tem embarcado um 
robô (ROV – sigla em inglês) com ca-
pacidade para chegar a 4 mil metros 
de profundidade. Acompanhado do 
Ministro Aldo Rebelo, Jaques Wag-
ner percorreu os cinco laboratórios 
do navio e conheceu o equipamento.
 “O navio impulsiona nosso 
poder de dissuasão porque trabalha 
com oceanografia física que mede 
a temperatura da superfície do mar, 
qualidade e suas propriedades, faci-
litando, por exemplo, missões com 
submarinos”, acrescentou Wagner.
 A embarcação também 
pode realizar pesquisas de bus-
ca de nódulos metálicos no fun-
do do mar, além da localização 
de petróleo e gás em superfícies 
inferiores, como na camada do 
pré-sal e da exploração de recur-
sos minerais em águas profundas.

 Uso Dual
 O navio tem uso dual e 
permite assegurar a proteção das 
riquezas das jurisdições maríti-
mas pertencentes ao Brasil. Pode 
ser utilizado em diversos setores, 
como na pesca, meteorologia, ex-
ploração de recursos minerais e 
preservação do meio ambiente.
 O Comandante da Marinha 
Leal Ferreira reforçou a importân-

cia do navio para a Força e comuni-
dade científica. ”O Vital de Oliveira 
irá atuar em áreas oceânicas estra-
tégicas ampliando a presença brasi-
leira no Atlântico Sul e Equatorial”, 
ressaltou. Com 28 equipamentos 
científicos, o navio possui maior 
capacidade de pesquisas e explora-
ção das riquezas da Amazônia Azul.
 Ao conhecer o grupo de 
pesquisadores já embarcados no na-
vio, o Ministro da Defesa cumpri-
mentou o chefe dos pesquisadores, 
professor Moacir Araújo, e pediu 
que os estudos fossem aplicados no 
cotidiano e na economia. "É orgu-
lho saber que estamos na primeira 
linha da pesquisa oceanográfica, 

Foto: Felipe Barra

e mesmo com o pré-sal ainda te-
mos muito a pesquisar para abrir 
novas vertentes", afirmou Wagner.
 Acompanharam a visita 
dos ministros, o presidente da Co-
ordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (Capes/
MEC), Carlos Nobre; o secretá-
rio de Políticas e Programas de 
Pesquisa e Desenvolvimento do 
MCTI, Jailson Andrade; o diretor 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais, Leonel Perondi; o di-
retor de Transporte da Transpetro 
(Petrobras), Nilson Ferreira Nu-
nes Filho; o diretor de Tecnologia 
e Inovação da Vale, Luiz Mello, 
entre outras autoridades e oficiais.

XI Encontro de Bioincrustação, Ecologia Bêntica 
e Biotecnologia Marinha é realizado no IEAPM

 O Instituto de Estudos do 
Mar Almirante Paulo Moreira (IE-
APM) realizou entre os dias 27 e 
31 de julho, em Arraial do Cabo 
(RJ), o XI Encontro de Bioincrus-
tação, Ecologia Bêntica e Biotec-
nologia Marinha (XI BIOINC).
 Mais de cem cientistas 
do Brasil, Suécia, Itália, Rússia, 
França, Alemanha, Martinica, 
Hong Kong, Chile e China dis-
cutiram as perspectivas da Bioin-

crustação e Biotecnologia Mari-
nha frente às mudanças climáticas.
 A incrustação em cascos 
de navios e em estruturas flutu-
antes é um antigo problema mun-
dial e gera prejuízos econômicos 
e ambientais. Há mais de duas 
décadas, o IEAPM estuda os pro-
blemas relacionados à incrustação 
marinha em busca de soluções me-
nos agressivas ao meio ambiente.
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Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul 
homenageia as Forças Armadas

 O Comandante do 5º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Leonar-
do Puntel, integrantes da Capitania 
Fluvial de Porto Alegre e represen-
tantes do Exército Brasileiro e da 
Força Aérea Brasileira prestigia-
ram o Grande Expediente Especial 
realizado durante a sessão plenária 
do dia 19 de agosto, na Assembleia 
Legislativa do Rio Grande do Sul, 
em Porto Alegre (RS). O evento 
registrou os 70 anos do fim da II 
Guerra Mundial e a participação 
das Forças Armadas no conflito.
 O proponente da homena-

gem, Deputado Estadual Juliano 
Roso, discursou sobre a importân-
cia da participação das Forças Ar-
madas brasileiras no conflito. Des-
tacou, ainda, os principais projetos 
estratégicos da Marinha e o seu pa-
pel de indutora no desenvolvimento 
econômico e tecnológico do País. 
Antes do encerramento, os militares 
presentes cantaram a Canção da Di-
visão Naval de Operações em Guer-
ra (DNOG), a Canção do Expedi-
cionário e a Canção do 1º Grupo 
de Aviação de Caça – Senta a Púa.
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Comando do 5º Distrito Naval realiza exposição 
na Assembleia Legislativa do RS 

 Uma exposição referente 
aos 70 anos do término da participa-
ção das Forças Armadas brasileiras 
na II Guerra Mundial foi realizada 
na Galeria dos Municípios da As-
sembleia Legislativa do Estado do 
Rio Grande do Sul, em Porto Ale-
gre (RS), de 18 a 21 de agosto. O 
Comandante do 5º Distrito Naval 
(Com5ºDN), Vice-Almirante Le-

onardo Puntel, participou da sole-
nidade de abertura da exposição.
 O Com5ºDN expôs imagens 
que ilustram a participação da Ma-
rinha do Brasil no conflito. Entre 
elas, estão a do Navio-Auxiliar “Vi-
tal de Oliveira”, que foi torpedeado 
e afundado pelo submarino alemão 
U-861, em 19 de julho de 1944, tiran-
do a vida de 99 militares e um civil.
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Capitania dos Portos do Rio Grande do Sul entrega prêmio “Segurança no Mar-Especial”

 A Capitania dos Portos do 
Rio Grande do Sul realizou, no dia 
19 de agosto, a cerimônia de entre-
ga do prêmio “Segurança no Mar 

– Especial” aos diretores da Sagres 
Agenciamentos Marítimos Ltda, 
empresa representante do Navio 
Mercante “Clipper Marlene”. O Ca-
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pitão dos Portos do Rio Grande do 
Sul, Capitão-de-Mar-e-Guerra José 
Vicente de Alvarenga Filho, entre-
gou a Ivan Faria e Roberto Pinelli 
uma placa e um certificado do Co-
mando do Controle Naval do Trá-
fego Marítimo (COMCONTRAM).
 A cerimônia teve como 
propósito reconhecer o trabalho 
daqueles que contribuíram dire-
ta ou indiretamente para o acom-
panhamento do tráfego marítimo 
na área de busca e salvamento de 
responsabilidade brasileira. No dia 
17 de novembro de 2013, o Navio 
Mercante “Clipper Marlene” reali-
zou o resgate de dois tripulantes do 

veleiro “Terroso” que se encontra-
va a 580 milhas náuticas a nordeste 
do Município de Rio Grande (RS).
 Os prêmios são concedi-
dos, anualmente, aos Navios de 
Guerra e Mercantes e aos Esqua-
drões de Helicópteros e de Aero-
naves que tenham colaborado com 
o Sistema de Informações Sobre 
o Tráfego Marítimo ou às Orga-
nizações Militares que tenham se 
destacado nos Exercícios coor-
denados pelo COMCONTRAM, 
contribuindo para a segurança da 
navegação, salvaguarda da vida hu-
mana no mar e para a Consciência 
Situacional da “Amazônia Azul”.
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Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais
 reúne Almirantes Fuzileiros Navais

 O Comandante-Geral do 
Corpo de Fuzileiros Navais (Com-
GerCFN), Almirante-de-Esquadra 
(FN) Fernando Antonio de Siqueira 
Ribeiro, reuniu 31 Almirantes Fuzi-
leiros Navais, no dia 20 de agosto, 
nas instalações do Centro de Instru-
ção Almirante Sylvio de Camargo 
(CIASC), com o objetivo de atua-
lizar os Oficiais Generais da reser-
va e reformados quanto à situação 
do Corpo de Fuzileiros Navais, nas 
suas diferentes áreas de atuação.
 Os Almirantes FN foram re-
cebidos pelo Comandante do Pesso-
al de Fuzileiros Navais, Vice-Almi-
rante (FN) Washington Gomes da 
Luz Filho, e assistiram a palestras 
do ComGerCFN, do Comandante 
do Centro de Educação Física Al-
mirante Adalberto Nunes, Contra-
-Almirante (FN) Carlos Chagas 
Vianna Braga, e do Comandante 
do CIASC, Contra-Almirante (FN) 

Cesar Lopes Loureiro. Em seguida, 
visitaram as instalações do CIASC 
utilizadas para especialização e aper-
feiçoamento de Praças e Oficiais.
 À tarde, a comitiva seguiu 
para o Comando da Divisão Anfí-
bia, onde o Comandante da Força 
de Fuzileiros da Esquadra (FFE), 
Vice-Almirante (FN) Alexandre 
José Barreto de Mattos, proferiu 
um palestra sobre o setor operati-
vo do CFN, incluindo sua atuação 
no Complexo da Maré e no plane-
jamento da segurança das Olim-
píadas e Paralimpíadas Rio 2016.
 Na sequência, os Almirantes 
FN visitaram a Base de Fuzileiros 
Navais da Ilha do Governador e o 
Batalhão Riachuelo. No Batalhão 
de Artilharia de Fuzileiros Na-
vais, foi montado um mostruário 
de meios da FFE e realizada uma 
demonstração do Simulador de 
Observação de Tiro da Artilharia.
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Reunião dos Diretores-Gerais de Pessoal 
das Forças Armadas

 Em 14 de agosto, reuniram-
-se na Diretoria do Pessoal Civil 
da Marinha, o General de Exérci-
to (R1) Joaquim Silva e Luna, Se-
cretário de Pessoal, Ensino, Saúde 
e Desporto do Ministério da De-
fesa, o General de Exército Fran-
cisco Carlos Modesto, Chefe do 
Departamento-Geral do Pessoal do 
Exército, o Almirante-de-Esquadra 
Ilques Barbosa Junior, Diretor-
-Geral do Pessoal da Marinha, o 
Tenente Brigadeiro do Ar Raul Bo-

telho, Comandante-Geral do Pes-
soal da Aeronáutica e assessores.
 A reunião abordou impor-
tantes temas afetos aos Setores do 
Pessoal nas Forças Armadas (FA).  
Entre eles, a interação dos Siste-
mas de Saúde das FA, a contrata-
ção de mão-de-obra temporária, 
o provimento de cargos de pesso-
al civil, concursos e alinhamen-
to de percepções sobre despesa/
investimento com pessoal das FA.

(CCSM/ FM)

CMG (CN) Antônio de Paiva Lima assumiu a Chefia do Serviço de Assistência Religiosa da Marinha

 Em cerimônia presidida pelo 
Diretor-Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Ilques 
Barbosa Junior, no Salão Nobre do 
edifício Almirante Tamandaré, em 
24 de junho, o Capitão-de-Mar-e-
-Guerra (CN) Emanuel Teixeira Pe-
reira se despediu da Chefia do SARM 
e do serviço ativo da Marinha, pas-
sando o cargo ao Capitão-de-Mar-
-e-Guerra (CN) Antônio de Paiva.
 A solenidade também con-
tou com a presença do Arcebispo 
da Arquidiocese do Rio de Janeiro, 

Cardeal Dom Orani João Tempesta, 
e do Arcebispo Militar do Brasil, 
Dom Fernando José Monteiro Gui-
marães, além de militares e civis.
 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, após a ceri-
mônia militar, esteve no Salão No-
bre do edifício Almirante Taman-
daré, quando cumprimentou Dom 
Orani João Tempesta, Dom Fer-
nando José Monteiro Guimarães, 
outros convidados e os Capelães 
Navais empossado e exonerado.
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Aviação Naval comemora 99 anos

 No dia 28 de agosto, foi 
realizada na Base Aeronaval de 
São Pedro da Aldeia (RJ), a ce-
rimônia alusiva aos 99 anos da 
Aviação Naval, durante a qual fo-
ram entregues diplomas do Mérito 
Aeronaval e láureas da Segurança 
da Aviação, em reconhecimento 
àqueles que prestaram relevantes 
serviços à Aviação Naval e à Segu-
rança da Aviação, respectivamente.
 Em sua Ordem do Dia, o 
Comandante da Força Aeronaval, 
Contra-Almirante Sérgio Nathan 
Marinho Goldstein, destacou o pa-
tamar operacional de excelência 
alcançado pela Aviação Naval, que 
hoje atua na “Amazônia Azul”, na 
Antártica, na Amazônia, no Panta-

nal e em apoio à Força-Tarefa Ma-
rítima da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL).
 Durante a solenidade, tam-
bém ocorreu a assinatura do termo 
de transferência de duas aeronaves 
SH-16 "Seahawk", que receberam 
os indicativos visuais N-3036 e 
N-3037. Essas foram as duas últi-
mas de um total de seis SH-16 re-
cebidas pela Marinha do Brasil que 
ampliarão a capacidade de realizar 
tarefas de detecção, localização, 
acompanhamento, identificação e 
ataque a alvos de superfície e sub-
marinos, além de ações de busca e 
salvamento, reforçando a presença 
da MB em toda a “Amazônia Azul”.
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Comando do 9º Distrito Naval recebe a visita 
do Comandante das Forças Navais dos Estados Unidos da América

 O Comando do 9º Distrito 
Naval recebeu, no período de 5 a 
8 de julho, a visita do Comandante 
das Forças Navais e da 4ª Esqua-
dra dos Estados Unidos da Amé-
rica, Contra-Almirante George W. 
Ballance, que esteve em Manaus 
(AM) com uma comitiva compos-
ta por seis militares. O propósito 
foi conhecer a atuação da Marinha 

do Brasil na Amazônia Ocidental.
 A programação contou com 
palestras, troca de experiências e 
visita ao Navio de Assistência Hos-
pitalar (NAsH) “Doutor Montene-
gro”. A comitiva também acompa-
nhou uma atividade de assistência 
hospitalar (ASSHOP) na comunida-
de de Paricatuba, no Amazonas, rea-
lizada pelo NAsH “Carlos Chagas”.
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Força de Submarinos completa 101 anos

 A cerimônia militar em co-
memoração aos 101 anos da Força 
de Submarinos, realizada no dia 
17 de julho, foi presidida pelo Co-
mandante da Marinha, Almirante-
-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira. A solenidade também 
contou com as presenças do ex-
-Ministro da Marinha, Almirante-
-de-Esquadra Alfredo Karam, e 
do ex-Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Roberto 
de Guimarães Carvalho, além dos 
demais membros do Almirantado.
 Durante a leitura da Ordem 
do Dia, o Comandante da Força de 
Submarinos, Contra-Almirante Ro-
berto Koncke Fiuza de Oliveira, des-

tacou as conquistas ao longo desses 
101 anos, como o reconhecimento 
internacional pela capacitação em 
salvamento de submarinos sinistra-
dos e o desenvolvimento do Progra-
ma de Desenvolvimento de Subma-
rinos (PROSUB), que permitirá a 
construção do primeiro submarino 
com propulsão nuclear brasileiro.
 Foram entregues diplo-
mas de "Submarinista Honorá-
rio" a militares e civis que presta-
ram serviços relevantes à Força de 
Submarinos. Também foram ho-
menageados militares que se des-
tacaram pelo elevado número de 
horas de imersão, de mergulho e 
atividades de mergulho de combate.
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Comandante da Aeronáutica ressalta 
possibilidades econômicas de projetos estratégicos

 O projeto de desenvolvi-
mento e aquisição de 36 caças Gri-
pen NG para a Força Aérea Brasi-
leira (FAB) poderá gerar cerca de 
14.500 empregos diretos e indiretos 
no Brasil. A informação foi dada no 
dia 13 de agosto pelo Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato, durante 
audiência pública realizada no Sena-
do Federal pela Comissão de Rela-
ções Exteriores e Defesa Nacional. 
 O Comandante da Aeronáu-
tica apresentou o cronograma de 
entrega de aeronaves, entre 2019 e 
2024, e a participação de brasileiros 
no projeto. Segundo ele, 357 pro-
fissionais vão trabalhar na Suécia, 
e dos 36 jatos, oito serão constru-
ídos por eles no exterior e outros 
15 no Brasil. O Tenente-Brigadeiro 
Rossato lembrou ainda que as em-
presas estrangeiras participantes do 
projeto vão trazer aproximadamente 
9,1 bilhões de dólares para o Brasil 
em compensações de natureza in-
dustrial, tecnológica ou comercial. 
 "Investir nos projetos es-
tratégicos significa investir em em-
pregos, conhecimento, geração de 
renda, tecnologia", disse o Senador 
Tasso Jereissati. Já o Senador Ricar-
do Ferraço ressaltou que para apro-
veitar todo o potencial econômico 
dos projetos, é necessário não haver 
atrasos. "Nós não estamos sozinhos 
na fronteira tecnológica", afirmou. 
 Sobre o projeto do KC-390, 
futuro avião de transporte da FAB, 
o Tenente-Brigadeiro Rossato disse 
haver estimativa de o Brasil expor-

tar a aeronave. O protótipo voou em 
fevereiro deste ano e 28 unidades 
estão encomendadas para a FAB. 
"Ele é importantíssimo para nós, 
tanto para a integração nacional 
quanto no aspecto militar", expli-
cou. O modelo deverá permanecer 
em produção pelo menos até 2029, 
com geração de aproximadamente 
15 mil empregos ao longo do seu ci-
clo de desenvolvimento e produção. 
 Outro ponto abordado duran-
te a audiência pública foi o Programa 
Estratégico de Sistemas Espaciais 
(PESE). O mercado que o Brasil 
pode alcançar nesse setor, segundo 
o Comandante da Aeronáutica, é de 
R$ 41 bilhões. Além de lançamen-
tos de foguetes brasileiros e do uso 
dos dois centros de lançamento lo-
calizados no Rio Grande do Norte e 
no Maranhão, o valor viria do uso de 
satélites, hoje, um valor que o Bra-
sil paga a outros países por serviços 
como comunicação e monitoramen-
to de áreas. "Nós da Força Aérea 
gastamos com satélites para o SIS-
CEAB", disse o Tenente-Brigadeiro, 
em referência ao Sistema de Con-
trole do Espaço Aéreo Brasileiro.
 No próximo ano, haverá o 
lançamento do Satélite Geoestacio-
nário Brasileiro de Defesa e Comu-
nicações Estratégicas (SGDC), que 
será controlado no Brasil a partir de 
um centro de operações em criação 
pela Aeronáutica em Brasília. Con-
tudo, o satélite é francês e será lança-
do a partir da Guiana Francesa. Já o 
PESE prevê o lançamento de várias 
unidades com tecnologia nacional.

(CECOMSAER/ FM)

Presidente do STM é condecorado 
com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho

 O Ministro presidente do 
Superior Tribunal Militar, Tenen-
te-Brigadeiro do Ar William de 
Oliveira Barros, foi condecora-
do em 11 de agosto com a Ordem 
do Mérito Judiciário do Trabalho, 
no grau Grã-Cruz, pelo Tribu-
nal Superior do Trabalho (TST).
 O presidente do Supremo 
Tribunal Federal e do Conselho 
Nacional de Justiça, Ministro Ri-
cardo Lewandowski, o Ministro-
-Chefe da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Miguel 
Rossetto, e o Ministro-Chefe da 
Advocacia-Geral da União, Luís 
Inácio de Lucena Adams, também 
foram agraciados, na solenidade 
anual de entrega da comenda, ocor-
rida no final da tarde, no edifício-
-sede do TST, em Brasília (DF).
 A relação de homenagea-
dos inclui o Presidente do Tribu-
nal de Contas da União, Ministro 
Aroldo Cedraz de Oliveira, o Sena-
dor Delcídio do Amaral (PT-MS), 
o Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, do Superior Tribunal de 
Justiça, e os Conselheiros do CNJ 
Gilberto Valente Martins e Gise-
la Gondim Ramos, ao lado de ma-
gistrados, parlamentares e outras 
personalidades que se distinguem 
em suas profissões ou servem de 
exemplo para a sociedade brasileira.

 Liberdade de expres-
são - A associação homenageada 
pelo TST este ano foi a Associa-
ção Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (Abert), repre-
sentada na solenidade por seu di-
retor geral, Luis Roberto Antonik.
 Criada em 1962, a associa-
ção tem como missão a defesa da 
liberdade de expressão, em todas 
as suas formas, e dos interesses e 
prerrogativas das emissoras de ra-
diodifusão. Em 2014, o apoio da 
Abert foi fundamental para o su-
cesso da campanha de prevenção de 
acidentes de trabalho do Programa 
Trabalho Seguro, veiculado gra-
tuitamente em todas as emissoras 
de TV aberta de alcance nacional.
 Ordem do Mérito - A Or-
dem do Mérito Judiciário do Traba-
lho foi instituída em 1971 e é con-
cedida em seis graus: Grão Colar, 
Grã-Cruz, Grande Oficial, Comen-
dador, Oficial e Cavaleiro. As indica-
ções dos agraciados são feitas pelos 
ministros do TST e pelo Conselho da 
OMJT, a quem cabe apreciar os no-
mes indicados e definir a lista anual.
 O conselho é formado 
pelo Presidente e Vice-presidente 
da Corte, pelo Corregedor-geral 
da Justiça do Trabalho, o Minis-
tro decano e mais dois ministros 
indicados pelo Órgão Especial.

(CECOMSAER/ FM)
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 Ter uma diretoria reconhecida 
como uma organização modelar, com 
forte credibilidade interna e externa é a 
visão estratégica que o Major-Brigadeiro 
Vilmar Gargalhone Corrêa, Diretor de 
Intendência da Aeronáutica (DIRINT) 
da Força Aérea Brasileira, usa para 
manter o elevado padrão de excelência 
nas atividades da instituição. “Traba-
lhamos todos os dias para que seja dado 
todo apoio logístico de intendência ao 
homem e ao combatente, tendo a quali-
dade como a característica fundamen-
tal de suas ações tanto no planejamen-
to quanto na execução e no controle”. 
 Composta por 794 profissionais, 
a Intendência da Aeronáutica é a especia-

lidade onde os profissionais da área assu-
mem o desafio de administrar os recursos 
com transparência e eficiência honrando 
os valores e apoiando os militares no 
dia a dia, nos setores de licitação, finan-
ças, material, subsistência e patrimônio. 
 A DIRINT tem estudado algu-
mas diretrizes para redução de gastos. 
Uma delas é a paralisação de emissão 
impressa e o envio via correios de con-
tracheques dos militares e pensionistas 
de seu efetivo. A medida visa uma eco-
nomia de dois milhões de reais ao ano, 
além de reduzir o uso de folhas de pa-
pel, colaborando com o meio ambiente. 
Agora o documento poderá ser acessa-
do pelo endereço www.sdpp.aer.mil.br. 

70 anos da Intendência da Força Aérea Brasileira 

 A entrega dos prêmios nas 
áreas de assistência social, pagamento 
de pessoal e subsistência marcaram a 
solenidade de 70 anos da Intendência 
da Força Aérea Brasileira (FAB). A 
solenidade militar realizada em 21 de 
agosto, no Rio de Janeiro, também ho-
menageou um dos ex-comandantes da 
Diretoria de Intendência da Aeronáuti-
ca (DIRINT).  A solenidade foi pre-
sidida pelo Chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica (EMAER), Tenente-Bri-
gadeiro do Ar Hélio Paes de Barros 
Júnior, e contou com demonstração 
de paraquedismo da equipe Falcões.
 A iniciativa de destacar as 
ações das unidades foi promovida 
pela Diretoria de Intendência da Ae-
ronáutica (DIRINT). O objetivo é 
intensificar a qualidade do trabalho 
realizado pelas unidades da FAB. 
“Todos os prêmios visam estimular 
a disputa saudável entre as organiza-
ções, no sentido de melhorias e aper-
feiçoamentos dos processos dos sis-
temas em questão”, explica o adjunto 
do Gabinete de Intendência, Coro-
nel Marcos Antonio Lopes Mendes.  
 A avaliação foi feita com base 
no desempenho das unidades entre os 
meses de julho de 2014 e junho de 2015. 
Este é o primeiro ano da premiação. 
 Homenagem - O Major-
-Brigadeiro Intendente da Reserva 
Denizart Lustosa Ribeiro, que co-
mandou a DIRINT entre 2001 e 2004,  
trabalhou por 45 anos na Aeronáu-
tica. O oficial-general comparou a 
atuação da intendência hoje com os 
anos 60. “A evolução é constante. 
A guerra moderna implica mais ele-
trônica, acontece à distância, mas de 
qualquer forma a gente precisa real-
mente preparar os militares”, avalia.
 Serviço social - O destaque 
na Gestão de Serviços de Assistên-
cia Social foi recebido pelo Gru-
pamento de Infraestrutura e Apoio 
de São José dos Campos (GIA-SJ). 
Os critérios envolvem abrangência 
das ações, relevância do trabalho, 
inovação e satisfação dos usuários.
 Desde que foi criado, há cer-
ca de cinco anos, o núcleo de serviço 
social no Grupo de Infraestrutura e 
Apoio de São José dos Campos (GIA-
-SJ) priorizou atividades de grupos e 
com foco na prevenção. Teatro, equo-
terapia, palestras informativas sobre 
doenças, trânsito e transição para re-
serva remunerada estão entre as ações 

desenvolvidas. Militares da ativa e 
reserva, funcionários civis, crianças, 
jovens, idosos, alunos dos institutos do 
Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial (DCTA) formam o grupo 
de aproximadamente cinco mil pessoas 
com potencial de atendimento por este 
que é um dos dez núcleos de serviço 
social da Aeronáutica em todo o País.
 De acordo com o Comandante 
do GIA-SJ, Coronel Intendente João 
Alberto Gaviolli, o trabalho é conside-
rado referência no âmbito do Coman-
do da Aeronáutica pelo órgão central 
do serviço social, a Subdiretoria de 
Encargos Especiais (SDEE). “Eu já 
trabalhei em outras unidades, mas aqui 
pude verificar todo o potencial que 
um serviço social pode ter”, afirma.
 Pagamentos - Na área de 
Execução de Pagamento de Pessoal, o 
vencedor foi o Parque de Material de 
Eletrônica da Aeronáutica do Rio de J  
DCIaneiro (PAME-RJ). Para isso, os 
aspectos avaliados foram cumprimen-
to de prazos e formalísticas padroni-
zadas pela Subdiretoria de Pagamento 
de Pessoal (SDPP) relativos a cancela-
mento de descontos, bloqueio e rever-
são de pagamentos, folha extraordiná-
ria e prestação de contas, entre outros.
 Para o Agente de Controle In-
terno da SDPP, Major Aloísio da Con-
ceição Maciel, a premiação traz muitos 
benefícios. “Observamos maior conta-
to entre SDPP e as unidades pagado-
ras com a finalidade de corrigir falhas 
e ascender na avaliação, melhoria 
no cumprimento dos prazos e redu-
ção de erros nos processos”, explica.
 No ano passado, o PAME-RJ 
foi destaque entre as unidades subor-
dinadas ao Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (DECEA) como a 
melhor execução orçamentária. Cerca 
de 80% do plano setorial previsto foi 
executado e pago ao longo de 2014. 
 De acordo com o Diretor do 
PAME-RJ, Coronel Dalmo José Braga 
Paim, esse prêmio é o reconhecimento 
ao esforço de toda equipe da área admi-
nistrativa e gestão. “Adotamos uma ge-
rência proativa, com reuniões semanais 
onde são apresentados todos os proces-
sos que estão em andamento”, explica. 
 Subsistência - A Base Aé-
rea de Natal (BANT), no Rio Grande 
do Norte, foi premiada com o Desta-
que na Gestão de Subsistência, área 
responsável pela alimentação dos 
militares. A BANT foi a primeira co- (CECOMSAER/ FM)

locada considerando-se os seguintes 
indicadores: relação consumo/receita, 
modo de aplicação de recursos para 
eventos e atividades de apoio, esto-
que, disponibilidade total, organização 
e planejamento das atividades, além 
do monitoramento microbiológico.
 A BANT serve diariamente 
cerca de  2 mil refeições ao efetivo 
de todas as unidades sediadas na lo-
calidade, além de prover alimenta-
ção a 300 crianças que frequentam o 
Programa Forças no Esporte (PRO-
FESP). Uma equipe formada por 98 
pessoas, divididos em duas cozinhas 
e três refeitórios, atende à demanda.
 De acordo com o Comandante 
da BANT, Tenente-Coronel Antonio 
Santoro, o prêmio da Subdiretoria de 
Abastecimento (SDAB) é um reconhe-
cimento ao trabalho em equipe reali-
zado pelo efetivo do rancho, que tem 
como base a convicção de que este é 
um serviço essencial para o bem estar 
e bom rendimento de todos. "Atribuo 
esse importante prêmio à sinergia e ao 

comprometimento de nossa equipe, 
que não medem esforços para superar 
os desafios diários", avaliou. "O segre-
do, ou melhor, o tempero utilizado é o 
amor com que nossos profissionais re-
alizam suas atribuições diárias: esse é 
o nosso grande diferencial", comparou.
 São José dos Campos (SP) 
-  A cerimônia alusiva ao Dia da In-
tendência aconteceu no Departamento 
de Ciência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA). O evento foi presidido pelo 
Diretor, Tenente-Brigadeiro do Ar Al-
vani Adão da Silva.  A solenidade, re-
alizada na Praça Santos Dumont, con-
tou com a presença de oficiais generais 
e demais autoridades.
 Brasília – Na capital federal, 
a cerimônia em homenagem ao Dia 
da Intendência foi   realizada na Base 
Aérea de Brasília (BABR). A cerimô-
nia foi presidida pelo Secretário de 
Economia e Finanças da Aeronáu-
tica (SEFA), Tenente-Brigadeiro do 
Ar Antonio Franciscangelis Neto.
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Unidade de helicópteros blindados AH-2 Sabre 
completa 42 anos

 Empregado em ações de defe-
sa aérea, ataque e escolta, o Esquadrão 
Poti (2°/8°GAV), sediado na Base Aérea 
de Porto Velho, em Rondônia, celebrou 
o 42º aniversário com uma solenida-
de militar realizada no dia 31 julho. 
Também foram promovidas atividades 
como torneio esportivo, corrida rústi-
ca, ato inter-religioso e homenagens.
 A cerimônia contou com a pre-
sença do Brigadeiro do Ar Roberto Fer-
reira Pitrez, Comandante da Segunda 
Força Aérea (II FAE),  organização res-
ponsável por todas as unidades aéreas 
de helicóptero; e do Comandante da 17ª 
Brigada de Infantaria de Selva - Brigada 
Príncipe da Beira - General de Brigada 
Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves.
 Em seu discurso, o Coman-
dante do Poti, Tenente-Coronel Rodri-
go Gibin Duarte, relembrou momentos 
marcantes da história da unidade, como 
a participação na Copa do Mundo de 
2014. “Contribuímos com a defesa aé-
rea dos estádios de Manaus e Brasília 
com 100% das missões cumpridas”, 
afirmou. O militar também destacou 
a formação de pilotos em voos notur-
nos utilizando óculos de visão noturna.
 Combate aéreo –  Os helicóp-
teros AH-2 Sabre, do Esquadrão Poti 
(2°/8° GAV), de Porto Velho (RO), 
blindados e armados com um canhão 
de 23 mm capaz de disparar até 3 mil 
tiros por minuto, voltaram a realizar o 
treinamento de combate aéreo em ju-
nho. Entre 1996 e 2010, quando era 
equipado com helicópteros H-50 Es-
quilo e sediado em Recife, a unidade 
chegou a executar este tipo de exer-
cício até contra jatos AT-26 Xavante.
 Agora, o AH-2 tem como van-
tagens os sistemas eletro-óticos de bus-
ca de alvos, além do fato de o canhão 
ter torreta móvel. “Em quase todas as 
aeronaves o sistema de armas é alinha-
do com o eixo da aeronave, enquanto 
que com o Sabre é possível alinhar o 
canhão com o alvo, sem a necessidade 

de manobrar a aeronave”, diz o Major 
Rômulo Amaral, oficial de operações.
 O objetivo desse treinamento 
de combate aéreo é atuar em cenários 
de baixa altura, como na proteção de 
uma força tarefa em missão de resgate 
em combate (CSAR). Se a blindagem 
e o armamento, composto por canhão, 
mísseis e foguetes já capacitava os 12 
AH-2 da FAB a defender outras ae-
ronaves de ameaças vindas de solo, 
agora, a proteção também vai incluir 
eventuais interceptadores. “A aeronave 
permite esse tipo de voo e possui um 
armamento capaz”, explica o major.
 A fase inicial dos treinamentos 
envolve combates 1x1, um AH-2 contra 
outro. Depois, é a hora dos combates 2x1 
e, na fase avançada, combates contra 
outros tipos de aeronaves, como os ca-
ças A-29 Super Tucano. As tripulações 
treinam as manobras clássicas de com-
bate aéreo com o objetivo de sair da li-
nha de tiro de outra aeronave e colocar o 
alvo ao alcance do armamento do AH-2.
 Características - As mano-
bras específicas do combate aéreo com 
helicópteros são inspiradas nos manu-
ais da Aviação de Caça, porém, com 
características específicas para os heli-
cópteros. A principal diferença é a ve-
locidade: helicópteros não passam dos 
300 km/h, ao contrário dos caças, que 
podem alcançar os 2 mil km/h. Por ou-
tro lado, um helicóptero é capaz de re-
duzir, rapidamente, a velocidade e o raio 
de curva e manobrar próximo ao solo.
 Navegação entre obstáculos 
- Em julho, o Poti retomou a navega-
ção NOE (Nap of the Earth). A técnica 
consiste em voar na mais baixa altura 
possível, contornando obstáculos do 
terreno, como árvores, morros e torres. 
O objetivo é garantir o princípio da sur-
presa e diminuir a possibilidade de de-
tecção por radares inimigos, ou mesmo 
de localização visual. Essa furtivida-
de aumenta a possibilidade de sucesso 
em uma missão sobre território hostil.
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Exército 
Brasileiro

Curso de Forma-
ção de Oficiais do 
Quadro Comple-
mentar (CFO/QC)

Nível Superior

   
 

    
63 R$ 120,00

 

22/06/2015 à 
07/08/15 

Exército 
Brasileiro

Estágio de Instru-
ção e Adaptação 

ao Quadro de 
Capelães Milita-

res/2016

Nível Superior

   
 

    
4 R$ 120,00

 

22/06/2015 à 
07/08/15 

Exército 
Brasileiro

Curso de 
Formação de 

Oficiais (Medici-
na / Farmácia / 
Odontologia)

Nível Superior

   
 

    
122 R$ 130,00

 

06/07/2015 à 
04/08/15 

Força Curso Pré-Requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Corpo de Saúde 
da Marinha - 

Médicos
Nível Superior 100 R$ 60,00 01/07/2015 à 

07/08/15 

Marinha do 
Brasil

Quadro Com-
plementar de 

Oficiais do Corpo 
da Armada e do 
Corpo de Fuzilei-

ros Navais 

Nível Superior 38 R$ 55,00 22/07/2015 à 
20/08/15 

Aeronáutica
Exame de Ad-

missão ao Curso 
de Formação de 
Sargentos da Ae-
ronáutica 2016 

Nível Médio 298 R$ 60,00 30/07/2015 à 
24/08/15 

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


