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No dia do Exército a Presidenta destaca a relação 
de confiança entre a população e a Força Terrestre

Ministro da Defesa, Jaques Wagner,
abre a LAAD 2015 no Rio de Janeiro

Ministro Jaques Wagner preside cerimônia 
de passagem de comando da ESG

 No dia 16 de abril, durante 
cerimônia em comemoração ao Dia 
do Exército, a presidenta da Repú-
blica, Dilma Rousseff, elogiou o 
trabalho de homens e mulheres que 
integram a Força Terrestre. Em men-
sagem oficial lida durante o evento, 
ela destacou que o Exército con-

 O Ministro Jaques Wagner, 
abriu oficialmente a 10ª edição da fei-
ra LAAD Defense&Security, maior 
evento do setor em toda a América 
Latina, no Riocentro, zona oeste da 
capital fluminense. Em seu discur-

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, participou, na tarde 
do dia 13 de abril, da cerimônia 
de passagem de comando da Es-
cola Superior de Guerra (ESG), na 

quistou a confiança e o orgulho da 
população por estar sempre pronto 
para servir à sociedade e “capaz de 
contribuir para missões de paz nos 
quatro cantos do mundo, executan-
do com profissionalismo e seriedade 
suas funções de defender a Pátria”.

so, Wagner destacou o aumento nos 
investimentos governamentais na 
última década e a importância da in-
dústria de defesa para o desenvolvi-
mento da economia nacional.

capital fluminense. O evento ocor-
rido no auditório da ESG alçou ao 
posto máximo o Brigadeiro Rafael 
Rodrigues Filho em substituição 
do Brigadeiro Stefan Egon Gracza.

Foto: Tereza Sobreira
Foto: C

larion

(MD ASCOM/ FM)

(MD ASCOM/ FM)

Página 19 

Página 12 

Página 03 

Comandante do 7º Distrito Naval visita 
governador do estado de Goiás 

 O Comandante do 7º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Paulo 
Mauricio Farias Alves, realizou, 
nos dias 10 e 17 de março, visitas 
protocolares aos governadores dos 
estados de Goiás e do Tocantins.
 No dia 17, o Vice-Almi-
rante Farias Alves encontrou-se, 
em Goiânia (GO), no Palácio das 
Esmeraldas, com o governador de 

Goiás, Marconi Perillo.Em todas as 
audiências foram tratados assuntos 
de interesse mútuo entre a Marinha 
do Brasil e os estados que estão se-
diados na jurisdição do Comando 
do 7º Distrito Naval, que além de 
Goiás e Tocantins, abrange, ainda, 
o Distrito Federal e localidades dos 
estados do Maranhão, Mato Gros-
so e Pará.
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Festa surpresa na redação

Música Popular Brasileira na ESG
 O Curso de Altos Estudos 
de Política e Estratégia (CAE-
PE) da Escola Superior de Guer-
ra (ESG) proporcionou aos seus 
estagiários, no 17 de abril deste 
ano, mais um dia letivo musical. 
A manhã cultural teve início com 
uma apresentação do Conjunto 
Fuzibossa, da Marinha do Bra-
sil e, na sequência, uma aula do 
jornalista e musicólogo Ricardo 
Cravo Albin sobre o tema: "A Ne-
cessidade da Preservação do Som 
Brasil – A Evolução da MPB".
 O Conjunto Fuzibossa, 
nome adotado ao final da década 
de 50, surgiu em 1926 e perten-
ce ao Corpo de Fuzileiros Navais 
(Marinha do Brasil). Desde seu 
início, o grupo mantém uma es-
trutura básica de teclado, baixo, 
guitarra, bateria, trompete, trom-
bone, sax tenor ou alto e cantores. 
Atualmente, é coordenado pelo 
Sargento Glauco Mozart e con-
tou, nesta apresentação, com a 
presença dos músicos Aladio Ju-
nior, Wagner, Alexandre, Pinhei-
ro e Uesley e, do técnico de som 
Gerheim. O Fuzibossa promove 
apresentações militares e civis 
e já participou de importantes 

Agradeço a surpresa agradável de 
alguns colegas da Editora Itta que 
proporcionaram mais uma come-
moração do meu aniversário na 
redação da Folha Militar no dia 
09 de abril, pois nasci no dia 03. 

eventos nacionais e internacionais.
 Ricardo Cravo Albin res-
saltou, em sua exposição, a ne-
cessidade de preservação da me-
mória de um país, suas tradições 
e folclore por meio da música. 
Citou aspectos de uma recente lei 
do Ministério da Cultura acerca 
da definição de bens imateriais e, 
contou a história do samba que, 
segundo o mesmo, deve ser consi-
derado o gênero nacional do Brasil.
 As aulas de Expressão Cul-
tural Brasileira, oferecidas ao CA-
EPE, têm o propósito de transmitir 
os diferentes aspectos da cultura 
brasileira em suas variadas mani-
festações e linguagens. Neste con-
texto, a atividade programada veio 
ao encontro dos objetivos do curso.

Foto: E
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(ESG ASCOM/ FM)

Sou grato aos demais colegas que 
que não estavam presentes na oca-
sião, mas me enviaram mensagens 
carinhosas que acabei guardando-as 
em meu coração. 
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Ministro da Defesa, Jaques Wagner, abre a LAAD 2015 no Rio de Janeiro

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, abriu oficialmente a 10ª edi-
ção da feira LAAD Defense & Secu-
rity, maior evento do setor em toda a 
América Latina, no Riocentro, zona 
oeste da capital fluminense. Em seu 
discurso, Wagner destacou o aumen-
to nos investimentos governamen-
tais na última década e a importância 
da indústria de defesa para o desen-
volvimento da economia nacional.
 “Essa tecnologia que chega ao 
Brasil por meio da indústria de defe-
sa qualifica pessoas, prepara quadros 
de nível elevado e desenvolve o saber 
nacional, o que, inevitavelmente, será 
transferido também para a indústria 
como um todo. É assim em outros pa-
íses e será assim também no Brasil”, 
destacou o ministro diante de uma pla-
teia repleta de autoridades civis e mili-
tares das cerca de 150 delegações de 71 
países que participam da LAAD 2015.
 Wagner relembrou a orientação 
política do governo federal de intensifi-
car os investimentos no setor de defesa. 
“O governo brasileiro tomou a decisão, 
há mais de uma década, de investir na 
modernização das nossas Forças Ar-
madas e incentivar o setor de defesa”, 
disse. Entre 2003 e 2014, os recursos 
empregados pelo Ministério da Defesa 
em custeio e investimento aumentaram 
quase seis vezes – saltando de R$ 3,7 bi-
lhões para R$ 19,6 bilhões em 2014. O 

Brasil é responsável por 41% dos inves-
timentos em defesa na América Latina.
 O Ministro reafirmou que o 
Brasil permanece sendo um país de 
tradição pacífica e defensor da conci-
liação na relação entre os países – sen-
do, inclusive, ator ativo em diferentes 
missões de paz das Nações Unidas. 
Por outro lado, destacou a necessida-
de de termos uma eficiente estraté-
gia de dissuasão para defesa perma-
nente de nossos interesses nacionais.
 “Apesar de sermos conhecidos 
e de sermos, efetivamente, um país da 
paz e da conciliação, nós entendemos 
que soberania e defesa da nossa gen- (MD ASCOM/ FM)

te, do nosso território, e dos nossos 
recursos naturais, cada vez mais es-
cassos, fazem com que nós tenhamos 
de estar preparados para qualquer 
afronta à nossa soberania. Portanto 
a nossa pregação da paz não nos faz 
descuidar da nossa profissionaliza-
ção, da atualização das nossas For-
ças Armadas através do Ministério 
da Defesa”, avaliou Jaques Wagner.
 Projetos estratégicos das 
Forças Armadas foram citados no-
minalmente pelo ministro em seu 
discurso: o Programa de Desenvol-
vimento de Submarinos (Prosub) da 
Marinha, que prevê a construção de 

uma unidade de propulsão nuclear, o 
Sistema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron) do Exército, 
e o projeto FX-2, que modernizará a 
Força Aérea Brasileira (FAB) com os 
caças Gripen NG, desenvolvidos em 
parceria com a empresa sueca Saab.
 Por fim, o ministro destacou 
que essa é “a maior LAAD de to-
das” e desejou a todos bons negócios. 
Após uma concorrida entrevista co-
letiva, Jaques Wagner visitou estan-
des nos cinco pavilhões da feira, que 
conta com cerca de 700 expositores.
 Ao lado do Ministro Jaques 
Wagner, na mesa de abertura, estavam 
presentes o governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão, o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas, General José Carlos De Nardi, 
o Comandante da Marinha, Almirante 
Eduardo Barcellar Leal Ferreira, o Co-
mandante do Exército, General Eduar-
do Villas Bôas, o Comandante da Ae-
ronáutica, Brigadeiro Nivaldo Rossato, 
a Secretária-Geral do Ministério da 
Defesa, Eva Chiavon, o presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de 
Materiais de Defesa e Segurança (Abi-
mde), Sami Hassuani, o diretor-geral 
da Clarion, empresa organizadora da 
LAAD 2015, Sérgio Jardim e a Secre-
tária Nacional de Segurança Pública 
do Ministério da Justiça, Regina Miki.

Foto: C
larion
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LAAD 2015 sedia VII Simpósio Internacional 
de Logística Militar

 Durante a 10ª LAAD Defen-
ce & Security, acontece o VII Sim-
pósio Internacional de Logística 
Militar, que foi até 17 de abril. A ca-
pacitação tem o objetivo de propor-
cionar acesso a conhecimentos e ex-
periências bem-sucedidas no campo 
da logística, praticadas em outros 
países e enriquecer a cultura neste 
aspecto dentro das Forças Armadas.
 O simpósio é destinado a 
civis e integrantes da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica, brasi-
leiros e estrangeiros. Na abertura, 
na manhã do dia 15, o chefe de 
Logística do Ministério da Defe-
sa (MD), Brigadeiro Antonio Car-
los Moretti Bermudez, ressaltou 
que “defesa e segurança nacionais 
interessam, são inerentes e, ade-
mais, são de responsabilidade de 
todos os segmentos da sociedade”.
 Sobre logística, destacou 
que a área “visa acelerar o processo 
de integração e interoperabilidade 
entre as três Forças”, principalmente 
em tecnologia, mobilização, coman-
do e controle e operações conjuntas.
 O brigadeiro citou, ainda, 
ações concretas promovidas pelo 
MD sobre o assunto. São elas: cria-
ção do Centro de Coordenação de 
Logística e Mobilização e elevação 
dos projetos de construção do Cen-
tro Conjunto de Medicina Operativa 
das Forças Armadas, entre outras.
 No primeiro dia de ativi-
dades, os participantes assistiram 
a exposições sobre iniciativas de 
logística por performance: ex-
pectativas e resultados, e parceria 
público-privada: colaboração para 
melhorar a capacidade da missão. 
A primeira palestra foi ministrada 

pelo chefe da Divisão de Apoio dos 
Estados Unidos (EUA), Capitão-
-de-mar-e-guerra Larry Burton, e 
a segunda pelo representante da 
Agência de Logística de Defesa 
dos EUA, Coronel Rogelio Diaz.
 Depois das apresentações, 
foi a vez dos debates. As perguntas 
dirigidas aos palestrantes focaram 
em temas como o relacionamento 
com fabricantes da indústria mili-
tar. “Se você usa os fornecedores 
corriqueiros, eles vão te repassar 
peças que possam ser usadas. Mas 
se você utiliza novas empresas, pre-
cisa repassar todo o aprendizado 
já adquirido nesse sentido”, expli-
cou Diaz. E completou: “Tem que 
avaliar o que é mais vantajoso”.
O representante da Agência de 
Logística lembrou que, ao lidar 
com contratos, é necessário ver 
como o documento foi produzido 
e responder a algumas perguntas, 
tais como quanto tempo será usa-
do o contrato e qual o custo total.
 Larry Burton falou acerca 
das negociações que os EUA têm 
com diferentes fabricantes para 
produzir drones. “Ao deixarmos em 
aberto os itens do equipamento, o 
reduzimos economicamente”, disse. 
Ele elogiou os novos drones ame-
ricanos, que “ficaram mais leves, 
aumentaram o tempo de voo e tem 
capacidade de recarregamento”.
 As atividades do dia fo-
ram encerradas pelo Subchefe 
de Integração Logística da Defe-
sa, Almirante Alexandre Augusto 
Amaral Dias Da Cruz. De acordo 
com ele, “os temas do simpósio já 
estão sendo trabalhados há tem-
pos e estudados entre as Forças”.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Felipe Barra

Ministro Jaques Wagner conhece potencial 
da indústria de defesa do Brasil durante a LAAD

 Após a abertura oficial da 
10ª LAAD Defence & Security, no 
dia 14 de abril, o Ministro da Defe-
sa, Jaques Wagner, concedeu cole-
tiva de imprensa na frente do Pavi-
lhão 5, no Riocentro, onde destacou 
a importância do evento para a in-
dústria de defesa e segurança nacio-
nal. “Essa é uma área que cresce no 
mundo inteiro e o Brasil já tem em-
presas que vêm se adensando. Eu 
citaria, como exemplo, a Embraer, 
o KC-390, que nós fizemos voo ex-
perimental e estamos já na porta de 
fazer a sua comercialização”, disse. 
 O ministro lembrou que a 
indústria de defesa gera tecnologia 
e qualificação e, por isso, está dire-
tamente inserida no projeto de de-
senvolvimento nacional. “Isso mos-
tra o potencial brasileiro de firmar 
parcerias”, afirmou. Considerada a 
maior feira de defesa da América 
Latina, a LAAD seguiu até o dia 
17 e reuniu, ao todo, 700 exposi-
tores de 71 países, além de mais 
de 150 delegações estrangeiras.
 Logo depois da entrevis-
ta, Jaques Wagner passou por vá-
rios estandes do evento. Ao lon-
go do percurso, o ministro pôde 
conhecer equipamentos de orga-
nismos de defesa internacionais, 
além de prestigiar os principais 
projetos das Forças Armadas.
 No espaço da Indústria de 
Material Bélico do Brasil (Imbel), 
o titular da Defesa ficou a par do 
moderno Osteofone OTF-2200, 
inovadora tecnologia combinada 
por condução óssea. Trata-se de um 
acessório associado a rádios mi-

litares, idealizado para facilitar a 
comunicação em ambientes opera-
cionais. Ele consiste em fone de ou-
vido com microfone, que transmite 
dados e voz, e tem GPS integrado. 
Com o equipamento, é possível cap-
tar o que a pessoa fala e o ouvido 
fica livre de interferência externa.
 Na Associação Brasileira 
das Indústrias de Materiais de De-
fesa e Segurança (Abimde), o mi-
nistro assinou protocolo de troca de 
informações e experiências entre as 
associações do Brasil e de Portugal.
 Em um dos estandes des-
tinados à Marinha do Brasil, o 
ministro entrou no simulador de 
navegação utilizado pela Força 
que reproduz todos os comandos e 
gravidade reais do interior de uma 
embarcação. Passou, também, pe-
los estandes das empresas Ama-
zônia Azul Tecnologias de Defe-
sa, Empresa Gerencial de Projetos 
Navais (Emgepron), CBC (onde 
conferiu novidades em armamen-
tos), Savis, Condor e ATech, além 
do estande do Ministério da Defesa.
 Do Exército Brasileiro, foi 
mostrado o blindado Guarani, pro-
duzido pela Iveco, que atraiu os 
olhares de militares da Coreia. O 
ministro passou ainda pela Avibras, 
onde viu de perto o Sistema Astros 
2020, de lançamento de foguetes. 
A tecnologia do Astros 2020 tem a 
capacidade de disparar alvos de seis 
a 300 km de distância. Já no estan-
de da Força Aérea Brasileira (FAB), 
estava exposto um modelo do painel 
utilizado nas ações de controle do 
espaço aéreo, entre outros projetos.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Felipe Barra
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Antes da abertura da LAAD 2015, 
Brasil e EUA reforçam parceria em defesa

 Em reunião na noite do dia 
13 de abril, o Ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, recebeu delegação 
dos Estados Unidos com o obje-
tivo de ampliar a parceria entre os 
dois países na área de defesa. O 
encontro, que aconteceu no Rio 
de Janeiro, faz parte da 10ª edi-
ção da LAAD Security & Defen-
ce, maior feira da América Latina 
do setor. A LAAD teve início no 
dia 14 com previsão de participa-
ção de mais de 150 comitivas es-
trangeiras.
 Após dar as boas-vindas 
aos civis e militares americanos, 
Jaques Wagner explicou que a fei-
ra demonstra, por meio dos equi-
pamentos expostos, a capacidade 
industrial de defesa do Brasil, e 
como os produtos nacionais aten-
dem ao propósito dual, ou seja, 
podem ser usados tanto no meio 
militar, quanto no civil. “Mas es-
peramos que não precisemos uti-
lizá-los”, salientou, em alusão ao 
papel pacífico do país no mundo.
 A embaixadora dos Estados 
Unidos no Brasil, Liliana Ayalde, 
afirmou que a intenção de seu Es-
tado é estabelecer uma agenda de 
trabalho mais aproximada com os 
brasileiros. “Teremos 83 empresas 
americanas na LAAD. O evento aju-
da a expandir nosso diálogo bilate-
ral. Vão ser dias muito produtivos.”
 O Ministro da Defesa do 
Brasil falou sobre a ida da Presiden-
ta da República, Dilma Rousseff, a 
Washington, no final de junho, em 

visita oficial. Jaques Wagner reite-
rou que, na ocasião, as relações com 
os americanos poderão ser mais 
aprofundadas.
 “Não quero me antecipar so-
bre o que será debatido. Vou sentar 
com ela e com o representante do 
Ministério das Relações Exteriores 
(MRE) para alinhar sua agenda”, 
anunc iou .
 Liliana Ayalde recebeu com 
entusiasmo a notícia do aprofunda-
mento das relações de Defesa duran-
te a visita da presidenta Rousseff. A 
embaixadora elencou, ainda, outro 
tema para ser desenvolvido em con-
junto com o Brasil: o das Forças de 
Paz. “Gostaríamos de atuar mais em 
conjunto com vocês nisso. É evi-
dente o destaque dos brasileiros em 
missões desta natureza”, elogiou.
 O Centro Conjunto de Ope-
rações de Paz do Brasil (CCO-
PAB), localizado no Rio, foi ci-
tado por Liliana como foco de 
interesse e excelência. “Queremos 
aumentar o intercâmbio sobre o 
tema com os brasileiros, finalizou.
 O ministro destacou que o 
Brasil tem dado contribuição subs-
tantiva às missões de paz no exte-
rior. Ele lembrou, também, que o 
país foi sede de evento da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), 
no mês passado. Realizado em Sal-
vador (BA), o painel teve por fina-
lidade atualizar o manual da ONU 
de doutrina em operações de paz e 
contou com representantes da Amé-
rica Latina e Caribe. (MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso

Jaques Wagner recebe dez ministros da Defesa 
e 15 vice-ministros durante a LAAD

 Nos dois primeiros dias (14 
e 15 de abril) da 10ª LAAD Defen-
ce &Security – maior feira da Amé-
rica Latina do setor –, o Ministro 
da Defesa, Jaques Wagner, cumpriu 
agenda de compromissos que in-
cluiu diversas reuniões bilaterais. 
No total, foram conversas com dez 
Ministros da Defesa (França, Re-
pública Tcheca, Suriname, Mauri-
tânia, São Tomé e Príncipe, Para-
guai, África do Sul, Jamaica, Iraque 
e Turquia) e 15 vice-ministros.
 Os encontros serviram para 
fortalecer a cooperação na área de 
defesa entre o Brasil e as nações-
-amigas. Antes da abertura oficial 
da LAAD, Jaques Wagner recebeu, 
também, comitivas dos Estados 
Unidos e de representantes da Co-
munidade de Países de Língua Por-
tuguesa (CPLP) – que contou com a 
presença do ministro da Defesa de 
Portugal, José Pedro Aguiar-Branco.
 Além de Wagner, outras au-
toridades brasileiras participaram 
de rodadas de intercâmbio de ex-
periências e compartilhamento de 
setores de interesse conjunto. Uma 
delas foi o chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, Ge-
neral José Carlos De Nardi, que 
esteve em 14 encontros bilaterais, 
com integrantes de delegações da 
Alemanha, Espanha, Itália, Irã, Po-
lônia, Camarões, Colômbia, Rús-
sia, Zâmbia, África do Sul, Eslo-
váquia, Grécia, Romênia e Bolívia.

 A LAAD Defence & Secu-
rity aconteceu até o dia 17. Ela traz 
os principais produtos e novidades 
em equipamentos de uso das For-
ças Armadas, bombeiros, polícias 
e instituições internacionais.

 Oportunidade
 De acordo com o diretor do 
Departamento de Ciência e Tecno-
logia Industrial do Ministério da 
Defesa, general Aderico Pardi Vis-
conti Mattioli, a feira representa 
“excelente oportunidade para apro-
ximar parcerias, criar e aprofundar 
as relações com os países-amigos”.
 O General resumiu os prin-
cipais tópicos debatidos nas reuni-
ões em que participou. No caso da 
equipe do Japão, contou que pela 
primeira vez o país tem um adido de 
defesa no Brasil e vice-versa. “Essa 
adidância foi aberta ano passado”, 
afirmou. Mattioli explicou que os ja-
poneses vieram na LAAD como fase 
exploratória, a fim de verificar as 
potencialidades da defesa brasileira.
 Acerca de encontro com os 
representantes da Grécia, reiterou a 
possibilidade de apoio em suporte 
logístico e operacional na verten-
te marítima. E, no caso de El Sal-
vador, lembrou que a cooperação 
com o país já é antiga e existem 
militares cursando capacitações 
em ambos Estados. “Eles têm in-
teresse em sistemas de vigilância 
e controle marítimo”, finalizou.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Felipe Barra
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Ministro Jaques Wagner fala na LAAD
sobre acordo entre Embraer e SAAB 

 Um acordo firmado no dia 
14 de abril durante a LAAD Defe-
sa e Segurança, maior feira desse 
segmento da América Latina, entre 
a as empresas Embraer e SAAB, 
permitirá que engenheiros e pilo-
tos brasileiros sejam treinados na 
Suécia. Num segundo estágio, es-
ses profissionais irão desenvolver, 
na base de Gavião Peixoto (SP), o 
caça Gripen NG a ser exportado.
 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, ao participar da as-
sinatura do acordo, avaliou que 
o ato representa o nascimento do 
Gripen sueco-brasileiro. “Quero pa-
rabenizar as duas empresas. É uma 
decisão que vai resultar na trans-
ferência de tecnologia. A SAAB 
vai se surpreender com a capaci-
dade de nossos engenheiros e pi-
lotos brasileiros”, afirmou Wagner.

 Parceria F-X2
 A Embraer e a SAAB – in-
dústria sueca – firmaram o acordo 
que prevê parceria na gestão con-
junta do Projeto F-X2 da Aeronáu-
tica. Na prática, o ato é sequência 
do Memorando de Entendimento 
anunciado em meados do ano pas-

sado. A parceria é parte do com-
promisso de cooperação indus-
trial do grupo sueco em relação 
à produção do caça Gripen NG.
 O acordo prevê que a Embra-
er será responsável por quantidade 
considerável do trabalho em desen-
volvimento de sistemas, integração, 
testes de voo, montagem final e en-
trega de aeronaves. A Embraer vai 
participar também da coordenação 
de todas as atividades de desen-
volvimento e produção no Brasil.
 Já no segundo semestre des-
te ano, uma equipe de engenheiros 
e técnicos da empresa brasileira irá 
para a Suécia realizar treinamento 
inicial na manutenção e no trabalho 
de desenvolvimento do Gripen NG. 
De acordo com a Embraer, essas ha-
bilidades e competências serão pos-
teriormente multiplicadas para ou-
tros profissionais brasileiros.
 Essa implementação da 
parceria para a gestão conjunta do 
programa entre as empresas sue-
ca e brasileira acontecerá tão logo 
os contratos do F-X2, negociados 
entre a SAAB e o Comando da 
Aeronáutica, se tornem efetivos.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso

Foto: Saab

Guerra eletrônica é debatida na LAAD 
em conferência com militares brasileiros

 Como parte das atividades 
da 10ª LAAD Defence & Security, 
militares e civis assistiram à con-
ferência sobre guerra eletrônica. O 
evento, que aconteceu durante todo o 
dia 16 de abril, no Riocentro, no Rio 
de Janeiro, teve o objetivo de mos-
trar as capacidades das nações lati-
no-americanas acerca da temática, 
além de suas tecnologias para o setor.
 Uma das apresentações ficou 
por conta do diretor do Centro de Guer-
ra Eletrônica da Marinha, Capitão-
-de-Mar-e-Guerra Leonardo da Silva 
Mello. Ele citou, por exemplo, projetos 
em andamento na Força, como o pro-
grama da Brigada Anfíbia. Concebido 
em 12 fases, visa renovar o sistema de 
guerra eletrônica dos Fuzileiros Navais.
 Destacou, também, que está 
em fase de instalação, sistema de 
guerra eletrônica na Corveta Taman-
daré. “A Marinha tem a clara percep-
ção do quanto este tema é importan-
te, em qualquer lugar de trabalho. 
Seja em terra, ar ou água”, salientou.
 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) expôs detalhes do Projeto FX-
2, que prevê a aquisição de 36 aerona-
ves para modernizar e reequipar a frota 
da instituição. Quem explicou todo o 
processo foi o presidente da Comis-
são Coordenadora do Programa Ae-
ronave de Combate (COPAC), Briga-
deiro José Augusto Crepaldi Affonso.
 De acordo com o brigadei-
ro, apesar de ter sido uma negociação 
longa, que se estendeu por anos, os 
novos caças da FAB vão possibilitar 
vida útil de 50 anos com as mesmas 
aeronaves. O oficial elencou as prin-
cipais vantagens do Gripen NG – ad-
quirido em parceria com a empresa 
sueca SAAB. Entre os tópicos estão: 
reduzida quantidade de equipamento 
de apoio, motor com menor custo ope-

racional, autonomia nacional para inte-
grar novos sistemas e até 80% de fa-
bricação da estrutura do caça no Brasil.
 Ademais desses pontos fortes 
está embutida no contrato a transferên-
cia de tecnologia. Com o item, algumas 
empresas serão beneficiadas, como 
a Embraer, Atech, Mectron e Akaer.
 Outro representante da Ae-
ronáutica que teve vez na conferên-
cia foi o chefe da Subseção de Guer-
ra Eletrônica do Comando-Geral de 
Operações Aéreas (Comgar), Tenente-
-Coronel Luciano Barbosa Maga-
lhães. Sua palestra focou na evolução 
da guerra eletrônica dentro da FAB.
 “Até praticamente o final da 
década de 90, não tínhamos equipa-
mento para isso”, falou. E comple-
tou: “a guerra eletrônica surgiu para 
a gente, em um estágio de uma sema-
na em Salvador (BA), em 1986. Foi 
feito por profissionais autodidatas”.
 Sobre o Sistema de Guerra 
Eletrônica da Aeronáutica (SIGEA), 
Magalhães disse que o órgão, ligado 
ao Comgar, atua no fomento a pesqui-
sas, acompanhamento de aquisições, 
vida operacional, recursos huma-
nos, doutrina, e cooperação e análise.
 O chefe ressaltou, ainda, ve-
ículos aéreos que possuem tecnolo-
gia de guerra eletrônica, tais como os 
helicópteros AH-2 e H-36, os caças 
A-1 e F-5M, a aeronave de patrulha 
marítima P-3AM, os learjet R-35 e o 
Gripen NG. Este último, denomina-
do pelo Tenente-Coronel como “real-
mente um avião de guerra eletrônica”.
 Apresentaram palestras, tam-
bém, representantes da Associação 
Brasileira das Indústrias de Materiais 
de Defesa e Segurança (Abimde), 
SAAB, Virtualabs, Intituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA), e mais.

(MD ASCOM/ FM)

Foto:  Jorge C
ardoso
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Ministro da Defesa visita stand da AMAZUL 
durante LAAD 2015

Editor da Folha Militar visita na LAAD 
assessores dos Comandos Militares

 Após a abertura oficial da 
10ª edição da LAAD Defense e 
Security, o Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, visitou a feira, que 
conta com 600 expositores de 71 
países no Riocentro, no Rio de Ja-
neiro (RJ). O Ministro percorreu 
os três pavilhões, conhecendo as 
novidades em tecnologia, equi-
pamentos e serviços nos segmen-
tos de defesa e segurança pública. 
 Ele visitou, ainda, os stan-
ds das três Forcas Armadas, onde 
estão sendo expostos os projetos 

estratégicos da Marinha do Bra-
sil (MB), do Exercito Brasilei-
ro e da Força Aérea Brasileira. A 
LAAD encerrou no dia 17 de abril.   
 No stand da MB, o Minis-
tro foi acompanhado pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, pelo Diretor-presidente 
da Estatal Amazônia Azul Tec-
nologias de Defesa (AMAZUL), 
Vice-Almirante Ney Zanella dos 
Santos, e pela Secretária-Geral do 
Ministério da Defesa, Eva Chiavon.

Foto: C
C

SM

Foto: N
athalie Alves

Foto: Fernanda Aragão
Foto: N

athalie Alves

(CCSM/ FM)

Comandante da Marinha realiza encontros 
bilaterais na LAAD 2015

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, realizou 
29 encontros bilaterais durante a 
LAAD Defense & Security, realiza-
da de 14  a 17 de abril, no Riocentro, 
no Rio de Janeiro (RJ). As reuniões 
ocorreram no estande da Marinha 
do Brasil instalado para a feira.
 Entre vice-ministros de De-
fesa e comandantes de Marinhas 
Amigas, o Almirante Leal Ferrei-

ra recebeu autoridades de países 
como Estados Unidos, França, 
Israel e Portugal.  Os encontros 
permitem estreitar os laços com 
outras Marinhas e conhecer os 
projetos estratégicos das mesmas. 
 O Comandante da Marinha 
também realizou reuniões com re-
presentantes de 14 empresas dos 
setores de Defesa e Segurança, 
nacionais e estrangeiras, que apre-
sentaram as inovações do setor.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Contra-Almirante José Roberto Bueno Junior, 
Diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha

Brigadeiro do Ar Pedro Luís Farcic
Chefe do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica

Coronel Nereu Augusto dos Santos Neto
Chefe da Divisão de Relações Públicas do Centro de Comunicação Social do Exército
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Ministro da Defesa assegura continuidade 
dos projetos estratégicos das Forças Armadas

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, encerrou sua participação na 
edição 2015 da feira LAAD Defense & 
Security ao conceder entrevista cole-
tiva aos jornalistas nacionais e estran-
geiros que cobrem o evento – o maior 
do setor na América Latina. Ao respon-
der sobre o contingenciamento de re-
cursos no âmbito do governo federal, 
Wagner foi enfático ao assegurar que 
os projetos estratégicos das Forças Ar-
madas já iniciados terão continuidade.
 “Todos sabem que estamos 
passando por um processo de ajuste 
fiscal. Portanto, aportar recursos em 
novas aquisições não é razoável neste 
ano. Estamos trabalhando para garan-
tir a continuidade de projetos já ini-
ciados durante este ano para retomar 
no futuro. Até porque o ajuste fiscal 
é para crescer, e não um ajuste pelo 
ajuste”, afirmou Wagner na coletiva.
 De acordo com ministro, a área 
econômica do governo deverá assegu-
rar o fluxo de recursos para os proje-
tos estratégicos na área de Defesa. “O 
governo tem consciência de que esse 
tipo de projeto não pode ser desconti-
nuado. Até porque o ônus para retomá-
-los é muito grande, porque o projeto 
vai ficar muito mais caro”, afirmou.
 Para Jaques Wagner, “ é preci-
so preservar o que é prioritário e ‘aper-
tar o cinto’ naquilo que não tem conse-
quência danosa imediata”. Ele também 
reconheceu que alguns projetos, em 
virtude dos contingenciados, podem 
evoluir num ritmo menos acelerado, 
mas que não acredita que a medida 
resultará em demissões no setor. “Até 
porque a gente sabe que um quadro es-
pecializado como da área de Defesa não 
se forma da noite para o dia”, ressaltou.
 Sobre atrasos em pagamentos 
para empresas fornecedoras de equi-

pamentos para as Forças Armadas, o 
ministro reconheceu o débito, como 
no caso da Embraer no projeto do 
avião cargueiro KC-390, e disse que 
a situação está sendo equacionada.
 Nos dois dias em que esteve 
presente na LAAD 2015, Jaques Wag-
ner manteve encontros bilaterais com 
representantes dos governos de países 
como os Estados Unidos, a França, a 
Turquia, a Grécia, a República Tcheca, 
o Paraguai, o Suriname e a Jamaica. 
“Foram abertas mais janelas de opor-
tunidade de negociação”, afirmou.
 Wagner se mostrou otimista 
com a entrada do tema da defesa duran-
te a visita oficial da Presidenta Dilma 
Rousseff ao Presidente Barack Obama, 
em Washington, no próximo mês de 
junho.
 O Ministro da Defesa também 
falou sobre o processo de compra de 
três baterias antiaéreas de média altura 
Pantsir S1 – com capacidade de atingir 
alvos a partir de 10 mil metros - , de 
fabricação russa. As negociações, ini-
ciadas em 2013, estão na fase final an-
tes da assinatura de contrato. A previ-
são é que as Forças Armadas possam 
empregar o equipamento no plano de 
defesa dos Jogos Olímpicos Rio 2016.
 “Temos que apressar o proces-
so porque o deadline já está muito avan-
çado. As questões técnicas já foram ul-
trapassadas e o processo de aquisição 
está na minha mesa. Nós não abando-
namos o projeto e esperamos que seja 
razoável termos o equipamento para as 
Olimpíadas no ano que vem”, disse.
 Ainda sobre a competição, 
Wagner disse que o Brasil negocia com 
a empresa sueca Saab o empréstimo de 
dez caças Gripen – em modelo anterior 
ao que o Brasil terá a partir de 2019 – 
para ser empregado ao longo dos jogos.

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Jorge C
ardoso

LAAD 2015 debate temas estratégicos 
para a defesa nacional

 A LAAD 2015, maior fei-
ra   de Defesa e Segurança da Amé-
rica Latina, entrou dia 17 de abril 
no seu terceiro dia com o debate 
de temas estratégicos para a defe-
sa nacional. Um desses assuntos 
foi apresentado pelo Major-Briga-
deiro do Ar Antônio Carlos Egito 
do Amaral com a palestra “FAB: 
Garantindo a Soberania do Espaço 
Aéreo do País e Fomentando o De-
senvolvimento Tecnológico”.
 A apresentação fez parte da 
programação do IV Seminário de 
Defesa da LAAD que seguiu com 
a palestra “Gripen NG: Tecnologia 
em Defesa do Espaço Aéreo Brasi-
leiro”, às 14h30, do Brigadeiro do 
Ar José Augusto Crepaldi Affonso. 
Logo em seguida, às 15 horas, o 
Tenente-Coronel Luciano Barbo-
sa Magalhães falou sobre a evolu-
ção da guerra eletrônica na FAB.
 Já às 15h35, o Tenente-
-Brigadeiro do Ar Gerson Nogueira 
Machado de Oliveira expôs sobre 
a interoperabilidade entre as For-
ças Armadas e, às 16h45, o pro-
fessor Geraldo Adabo, do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), 
abordou o uso de veículos aéreos 
não tripulados para o monitora-
mento de infraestruturas críticas.
 Na quarta-feira (15/04), o 
Brigadeiro do Ar Jair Gomes da 
Costa Santos, da Subchefia de Po-
lítica e Estratégia do Ministério da 
Defesa, afirmou que o desenvolvi-
mento de produtos de defesa deve 
buscar aplicabilidade no meio mi-
litar e no meio civil. A declaração 

foi feita durante uma palestra sobre 
a Estratégia Nacional de Defesa 
realizada no IV Seminário da De-
fesa da LAAD 2015. Ele ressaltou, 
ainda, que os projetos de reequi-
pamento das Forças Armadas po-
dem colaborar com outros setores.  
 O Brigadeiro Santos ci-
tou como exemplo da dualidade 
do desenvolvimento tecnológico 
para meios civis e militares o caso 
do projeto da aeronave KC-390, 
que conta com participação de 
mais de 50 empresas brasileiras. 
Além de o avião poder ser usado 
por empresas de carga, por exem-
plo, o desenvolvimento de tecno-
logias, como dos sistemas de bor-
do, também tem possibilidades 
de uso fora das Forças Armadas.   
 Em sua palestra para civis 
e militares do Brasil e do exterior, 
ele demonstrou que a Base Indus-
trial de Defesa depende da Estra-
tégia Nacional de Defesa. Entre 
os princípios desse documento, 
estão a prioridade ao desenvolvi-
mento de capacitações tecnológi-
cas independentes, a subordinação 
de considerações comerciais aos 
imperativos estratégicos, o foco 
no desenvolvimento de capacita-
ção operacional, além de evitar 
uma polarização entre pesquisas 
avançadas e produções rotineiras.
 "A Estratégia Nacional de 
Defesa não é um documento relati-
vo somente ao Ministério da Defesa 
e aos Comandos Militares, envolve 
diversos outros ministérios e órgãos. 
É do Estado, do País", finalizou.
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LAAD 2015 encerra com mais de 30 mil visitantes, 
expositores de 45 países e 158 delegações oficiais

  A 10ª edição LAAD Defen-
ce & Security 2015 atraiu cerca de 
30 mil pessoas aos pavilhões do Rio-
centro, na zona oeste da capital flu-
minense. Durante os quatro dias da 
maior e mais importante feira dos 
setores de Defesa e Segurança da 
América Latina aconteceram semi-
nários e workshop com temas sobre 
logística militar, guerra eletrônica e 
uso de Veículos Aéreos Não-Tripu-
lados, mais conhecidos como drones.
 De acordo com o balanço pre-
liminar divulgado pela organização do 
evento, a feira contou com a participa-
ção de 600 expositores de 45 países. A 
participação da base industrial de defe-
sa brasileira contou com 189 empresas. 
Foram 158 delegações oficiais de 71 
países na feira. O Ministro da Defesa, 
Jaques Wagner, que manteve conversas 
bilaterais com representantes de cerca 
de 10 países, destacou que a indústria 
de defesa “significa soberania e desen-
volvimento tecnológico e industrial”.
 Durante a LAAD, Jaques 
Wagner participou da cerimônia de 
assinatura de acordo firmado entre a 
Embraer e a sueca SAAB para permi-
tir que engenheiros e pilotos brasilei-
ros sejam treinados na Suécia. Num 
segundo estágio, esses profissionais 
irão desenvolver, na base de Gavião 
Peixoto (SP), o caça Gripen NG a ser 
exportado. Além de Wagner, asses-
sores do ministério também trataram 
de assuntos sobre defesa com repre-
sentantes de delegações estrangeiras.
 A indústria de defesa mundial 
movimenta US$ 1,5 trilhão. Dados do 
Ministério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior indicam 
que o mercado nacional de exportação 
tem sido de US$ 3 bilhões por ano. De 

acordo com especialistas, há espaço 
para que esse volume chegue a US$ 15 
bilhões nos próximos anos.
 O presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de Materiais 
de Defesa e Segurança (Abimde), 
Sami Hassuani, diz que o segmen-
to exige profissionais de alta quali-
ficação. Para ele, os projetos de de-
fesa são intensivos e resultam em 
tecnologia de ponta e mão de obra 
com elevado índice especialização.
 Esse mercado é responsável 
por 30 mil postos de trabalho diretos. 
Defesa e Segurança são segmentos in-
dustriais da maior relevância no merca-
do global, além de serem propulsores 
intensivos de avanços tecnológicos. Es-
pecificamente no Brasil, que representa 
41,2% dos investimentos militares na 
América Latina, esses setores têm re-
gistrado crescimento nos últimos anos.
 Com o lançamento da Estra-
tégia Nacional de Defesa (END) em 
2008, ressaltou-se a necessidade de 
modernização e reaparelhamento das 
Forças Armadas do Brasil, por meio de 
projetos estratégicos. Tal crescimento 
também foi evidenciado pela escolha 
do país para sediar grandes eventos 
esportivos internacionais.
 “Com esse cenário, a 10ª edi-
ção da LAAD Defence & Security 
reafirma o evento como o principal 
ambiente para a disseminação do co-
nhecimento, tecnologia e inovação 
no campo da Defesa e Segurança na 
América Latina”, afirma Sergio Jar-
dim, diretor geral da Clarion Events 
Brasil, empresa organizadora da feira.
 Durante a semana, os visi-
tantes que estiveram no Riocentro to-
maram contato com o que há de mais 
moderno para tecnologia e serviços em 

(MD ASCOM/ FM)

Foto:  Felipe Barra

mais de 20 setores das indústrias de de-
fesa e segurança, tais como: armamen-
to e munição, autenticação, controle 
de acesso e vigilância, construção em 
defesa e segurança, consultoria, treina-
mento e serviços, emergência, salva-
mento e resgate, engenharia aeronáu-
tica, engenharia naval, equipamentos 
pessoais, ópticos e optrônicos, perícia 
criminal e forense, sistema de proteção 
QBRNe, tecnologia da informação e 
cyber security, transmissão, comunica-
ção e posicionamento e veículos.
 A LAAD Defence & Secu-
rity 2015 contou também com um 
programa de seminários que reuniu 
referências nacionais e internacio-
nais e as principais instituições dos 
segmentos de Defesa e Segurança. 
Estiveram na feira representantes do 
Ministério da Defesa, das Forças Ar-
madas, do BNDES, do Banco do Bra-
sil, do Comitê Organizador dos Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, 
da Comissão Coordenadora do Pro-
grama Aeronave de Combate (CO-
PAC), do Centro Conjunto de Ope-
rações de Paz do Brasil (CCOPAB), 
da Financiadora de Estudos e Proje-
tos (FINEP), de empresas de logísti-
ca, de segurança, telefonia e varejo.
 O IV Seminário de Defesa 
LAAD teve como destaque os pro-
jetos estratégicos da Marinha, do 
Exército e da Força Aérea, a guer-
ra eletrônica, o papel das institui-
ções de fomento na indústria brasi-
leira de defesa, entre outros temas.
 Já o IV Seminário de Segu-
rança LAAD abordou três grandes 
temas: Segurança Pública, Segurança 
Corporativa e Integração em Segu-
rança. Ambos contarão com a pre-
sença de autoridades, especialistas e 
profissionais de segurança e defesa.
 Segundo Sergio Jardim, os 
segmentos de Defesa e Segurança têm 
se diversificado e se adaptado às novas 
necessidades mundiais. “Pesquisa e 
desenvolvimento tecnológico são in-
tensivos para essa indústria e o papel 
da LAAD Defence & Security é reunir 
e disseminar essas tecnologias e cases 
de sucesso, em um evento de grande 
abrangência”, completa o executivo. 
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Brasil é referência internacional em Defesa Biológica, Química, Radiológica e Nuclear

 No período de 23 a 27 de 
março de 2015, ocorreu o Sexto 
Curso Básico de Assistência e Pro-
teção em Respostas a Emergências 
Químicas (CAPEQ), para Estados 
participantes da Convenção para 
Proibição de Armas Químicas na 
América Latina e Caribe (CPAQ-4). 
O evento foi uma iniciativa da Or-
ganização para Proibição de Armas 
Químicas (OPAQ) - da qual o Bra-
sil é conveniado - em parceria com 
o Ministério da Defesa, Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovação e 
Ministério das Relações Exteriores, 
para profissionais de defesa e prote-
ção civil, envolvidos diretamente no 
planejamento, gestão e operações de 
respostas à emergências químicas.
 Durante a atividade, os Es-
pecialistas da Escola de Instrução 
Especializada (EsIE), vanguardeira 
na área de Defesa Química Bioló-
gica Radiológica e Nuclerar (DQ-
BRN) no âmbito das Forças Arma-
das brasileiras, cooperaram com 
a difusão de modernas técnicas de 
identificação, detecção e descon-
taminação destes tipos de agentes 
- fosse num quadro de conflito ou 
não;  além  da condução dos exercí-

cios de simulação, os quais visavam 
integrar as ações de prevenção e 
contenção de desastres desta natu-
reza, à elaboração de planos de con-
tingência, por todos setores da socie-
dade abrangidos por essa questão.
 As práticas dirigidas inclu-
íram o planejamento e a execução 
interagências dos processos de des-
contaminação de viaturas, instala-
ções e pessoal. As mesmas são fruto 
das experiência As mesmas são fru-
to das experiências adquiridas nos 
eventos nacionais e internacionais 
em que a atuação dos Especialistas 
se fez necessária, como o terremo-
to na cidade do México, o aciden-
te com o Césio-137, na cidade de 
Goiânia – GO,  além dos recentes 
“Mega Eventos”, como Copa do 
Mundo de Futebol da FIFA 2014 
e os jogos testes para a Olímpía-
da 2016 e Paraolímpíada de 2016.
 Participaram da capacitação 
integrantes das Forças Armadas, 
policiais, bombeiros e civis do Bra-
sil, Antigua e Barbuda, Argentina, 
Barbados, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Jamaica, México, Pana-
má, Paraguai, Peru e Santa Lúcia.

 A capacitação reuniu 42 partici-
pantes de 17 países e confirmou a 
posição do Brasil como liderança 
em operações de Defesa Biológi-
ca, Química, Radiológica e Nuclear 
(DBQRN) junto às nações do GRU-
LAC – Grupo Latino-Americano 
e Caribenho das Nações Unidas. 
 Segundo o General Ade-
rico Mattioli, chefe do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia 
Industrial (DECTI) do Ministério 
da Defesa, o Brasil tem sido um 
“signatário ativo” da convenção 
que deu origem à Organização 
para Proibição das Armas Quími-
cas (OPAQ) em 1997 e, por isso, 
tem dividido sua expertise no tema 
com nações amigas do continente.
 “Temos tido uma compe-
tência muito forte nesse setor e essa 
atitude tem reconhecimento interna-
cional. Especialmente depois de ter-
mos a experiência dos grande even-
tos sem traumas”, avaliou o general, 
em alusão à sequência de aconte-
cimentos internacionais sediados 
pelo Brasil como os Jogos Mun-
diais Militares (2011), a Conferên-
cia da ONU Rio+20 (2012), a Jor-
nada Mundial da Juventude (2013) 
e a Copa do Mundo Fifa de 2014.
 Mattioli acredita que o co-
nhecimento acumulado pelas For-
ças Armadas em DBQRN tem apli-
cação que vai além de situações 
típicas de Defesa, como o terro-
rismo. “Nossos protocolos opera-
cionais na área transbordam para 
a segurança pública e a defesa ci-
vil, setores em que eventos podem 
colocar em risco vidas humanas 
são até mais comuns”, explicou.

 OPAQ
 O Ministério da Defesa é um 
dos membros que compõem a Au-
toridade Nacional para Implemen-
tação da Convenção para Proibição 
de Armas Químicas. O Brasil é um 
dos 190 signatários do documen-
to que deu origem à OPAQ, cuja 
sede funciona em Haia, Holanda.

 Segundo o secretário-execu-
tivo da Autoridade Nacional, Sérgio 
Frazão, o Brasil é um dos poucos 
países que tem implementado inte-
gralmente a Convenção, devido ao 
grande conhecimento operacional 
tanto das Forças Armadas como do 
parque industrial químico brasilei-
ro – um dos maiores do mundo. Por 
isso coopera com países da América 
Latina como da Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (CPLP). 
“Temos consolidado cada vez mais 
o nosso protagonismo”, disse.
 Para Frazão, que também 
é coordenador-geral de Bens Sen-
síveis do Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, um dos 
desafios no setor de defesa quími-
ca no Brasil é integrar os protoco-
los de procedimentos das Forças 
Armadas, da indústria e dos orga-
nismos estaduais, como o Corpo 
de Bombeiros e a Defesa Civil.
 Nesse sentido, está em estu-
dos no Ministério da Defesa a cria-
ção do Centro de Assistência e Pro-
teção em Resposta a Emergências 
Químicas da América Latina e Ca-
ribe, uma organização de excelên-
cia que fomentará o intercâmbio de 
experiências e informações, além 
de padronizar protocolos. “Essas 
atividades já são desenvolvidas em 
todo o país. Com o centro, teremos 
uma atualização e uma dissemina-
ção mais rápida do conhecimen-
to”, explicou o General Mattioli.

 Argentina
 Dos 42 membros da capa-
citação, 26 também participarão 
do nível avançado do curso, que 
acontece no mês de abril na Argen-
tina. Participaram da qualificação 
integrantes das Forças Armadas, 
policiais, bombeiros e civis do Bra-
sil, Antígua e Barbuda, Argentina, 
Barbados, Colômbia, Costa Rica, 
Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, 
Honduras, Jamaica, México, Pana-
má, Paraguai, Peru e Santa Lúcia.

(MD ASCOM/ FM)
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Diretor do Instituto Pandiá Calógeras toma posse como secretário-geral 
da Escola Sul-Americana de Defesa da Unasul

 O professor de Relações In-
ternacionais Antonio Jorge Rama-
lho da Rocha, assessor especial do 
Ministro da Defesa, Jaques Wagner, 
tomou posse como primeiro secre-
tário-geral da Escola Sul-Ameri-
cana de Defesa (Esude) da União 
das Nações Sul-Americanas (Una-
sul). A Secretaria-Geral do órgão 
foi instalada na manhã do dia 17 de 
abril em cerimônia na sede da Una-
sul em Quito, capital do Equador.
Ramalho, que também é diretor do 
Instituto Pandiá Calógeras – braço 
acadêmico do Ministério da Defesa e 
professor de Relações Internacionais 
da Universidade de Brasília (UnB), 
foi eleito para a Secretaria-Geral da 
Esude por consenso na noite do dia 
16 de abril pelos Vice-Ministros da 
Defesa dos 12 países que compõem a 
Unasul. O Brasil foi representado na 
eleição e na posse pelo chefe do Esta-
do-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA), General José Carlos De 
Nardi.
 O Ministro Jaques Wagner 
parabenizou Ramalho pela nomea-
ção, destacando que sua indicação 
é uma grande honra para a Defe-
sa nacional. “Todos conhecemos a 
competência acadêmica e o enga-
jamento do professor Ramalho nos 
assuntos de defesa na América do 
Sul. Não tenho dúvidas de que se 
trata da pessoa mais qualificada para 
coordenar os trabalhos que resulta-
rão num pensamento de defesa inte-
grado em todo o continente. É uma 
alegria grande ter o diretor do Insti-
tuto Pandiá Calógeras da Defesa num 
cargo de tamanha relevância”, disse.
 A instalação da Esude foi 

um dos atos principais de celebração 
do oitavo aniversário da criação da 
Unasul, órgão idealizado para pro-
mover a integração sul-americana 
em matéria política, social, econô-
mica, ambiental e de infraestruturas.
 Professor de Relações Inter-
nacionais da UnB desde 1993, Rama-
lho terá como maior desafio de sua 
carreira acadêmica a articulação de 
uma rede de institutos nacionais de 
Defesa. “Vamos aproveitar as estru-
turas, os conteúdos e instrutores das 
instituições nacionais de formação, 
criando uma grande rede de coor-
denação que nos permita criar uma 
visão comum de Defesa em toda a 
América do Sul”, explicou em con-
versa com a Assessoria de Comuni-
cação do Ministério da Defesa pouco 
antes da posse.
 De acordo com o professor, a 
Esude terá sua Secretaria-Geral sedia-
da em Quito, mas os cursos serão ofe-
recidos por todo o continente. Brasil, 
Argentina e Peru já estão oferecendo 
qualificações nos moldes acadêmicos 
da Esude. “Nosso objetivo é fomen-
tar a circulação de ideias e pesquisas, 
criando oportunidades tanto para ofi-
ciais militares como civis se qualifi-
carem sobre o tema da defesa”, disse.
 A representante do Brasil 
na rede de instituições vinculadas à 
Esude é a Escola Superior de Guerra 
(ESG), com seus campus em Brasília 
e no Rio de Janeiro. De acordo com o 
professor Ramalho, o Curso Avança-
do de Defesa Sul-Americano (CAD-
-Sul) oferecido pela ESG em 2014 
funcionou como um projeto “piloto” 
do tipo de qualificação que se preten-
de empreender no âmbito da Esude.

(MD ASCOM/ FM)
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 Professor Ramalho é assessor 
especial do ministro da Defesa e di-
retor do Instituto Pandiá CAlógeras.
 O CAD-Sul foi desenvol-
vido ao longo de 10 semanas, com 
carga-horária total de 330 horas-
-aula. Os alunos vindos de toda a 
América do Sul estudaram discipli-
nas como a caracterização dos paí-
ses da Unasul, organismos interna-
cionais, geopolítica e geoestratégia.
 A formação continuada de 
especialistas civis e militares em de-
fesa, por meio da oferta de cursos de 
extensão e especialização, é o foco 
principal da Esude neste primeiro mo-
mento, segundo o professor Ramalho. 
Entretanto, o organismo poderá ter 
uma vertente de fomento às pesqui-
sas acadêmicas no futuro com a ofer-
ta de cursos em nível strictu-sensu.
 Aos 48 anos, o acadêmico, 
natural de Brasília (DF), se mostra 

confiante para o desafio de dar efe-
tividade à Esude. “É uma responsa-
bilidade enorme colocar em marcha 
algo que se inicia. A escola surge 
coberta de muita expectativa e tra-
balharemos para que todos os obje-
tivos sejam alcançados”, afirmou.
 O professor Ramalho se gra-
duou em Relações Internacionais 
pela UnB (1989) e tem mestrado em 
Ciência Política pelo Instituto Uni-
versitário de Pesquisas do Rio de 
Janeiro (Iuperj) e em Relações In-
ternacionais pela Maxwell School of 
Citinzenship and Public Affairs da 
Universidade de Syracuse (EUA). 
Também é doutor em Sociologia pela 
Universidade de São Paulo (USP). 
Sua pesquisa e produção científica 
concentram-se nas áreas de Teoria das 
Relações Internacionais, Seguran-
ça Internacional, Defesa Nacional e 
Política Externa dos Estados Unidos.
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Ministro Jaques Wagner preside cerimônia 
de passagem de comando da ESG

 No dia 13 de abril de 2015, 
o Ministro de Estado da Defesa, 
Jaques Wagner, presidiu a soleni-
dade de Passagem de Comando da 
Escola Superior de Guerra (ESG), 
exercido interinamente, desde ja-
neiro deste ano, pelo Major-Briga-
deiro do Ar Stefan Egon Gracza, ao 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, que se afasta de 
sua função anterior como Diretor-
-Geral do Departamento de Con-
trole do Espaço Aéreo (DECEA).
 No seu discurso de despe-
dida, o Major-Brigadeiro Gracza, 
que, durante dois anos, ocupou o 
cargo de Subcomandante da ESG, 
ressaltou os trabalhos inovadores 
realizados neste período. Entre es-
tes, a adequação do currículo do 
Curso de Altos Estudos de Políti-
ca e Estratégia (CAEPE) a temas 
da realidade mundial e nacional, a 
consolidação do Ensino à Distância 
(EAD) em cursos da Escola, a insti-
tuição do Centro de Conhecimento 
Científico e Cultural dotado de pro-
fissionais de elevado conhecimento 
para corresponder ao alto padrão da 
nossa produção científica junto à 
Academia, a ativação do Curso de 
Diplomacia da Defesa (CDIPLOD), 
no campus Brasília e, por fim, a 
busca de docentes, por meio de 
convênio, em instituições de ensino 
com interesses comuns, e, por in-
termédio, de concursos específicos.
 Encerrando a solenidade, o 
Ministro Jaques Wagner, em men-
sagem, destacou a experiência pro-
fissional do novo Comandante, Te-
nente-Brigadeiro Rodrigues Filho, 

nas áreas de operação, gestão e ins-
trução, enfatizando sua atuação no 
CINDACTA I, em Brasília, e, por 
último, como Diretor-Geral do DE-
CEA, onde desempenhou um papel 
decisivo frente a desafios extrema-
mente complexos.
 O ministro fez ainda uma 
exposição sobre os processos de 
modernização da ESG, tanto na 
estrutura física, com a instalação 
do campus Brasília, como no setor 
de ensino, com o adensamento dos 
conteúdos administrados em seus 
cursos, iniciativas que estão forta-
lecendo a participação da Escola na 
formação de recursos humanos na-
cionais e contribuindo efetivamente 
para o processo decisório das polí-
ticas públicas no âmbito da Defesa. 
Por fim, declarou que a Instituição, 
ao promover o diálogo entre milita-
res e civis, está contribuindo para um 
sistema mais aberto e democrático.
 Compareceram à cerimônia 
o Comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, Comandante da Ae-
ronáutica, Tenente - Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, General de Exército José 
Carlos De Nardi, Secretária-Geral 
do Ministério da Defesa, Douto-
ra Eva Chiavon, e o Chefe do De-
partamento de Educação e Cultura 
do Exército, General de Exército 
Uelinton José Montezano Vaz, re-
presentando o General de Exérci-
to Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, Comandante do Exército.
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Comitiva de alunos do National War College 
visita a Escola Superior de Guerra

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) recebeu, no dia 25 de mar-
ço de 2015, uma comitiva de alunos 
da National War College (NWC) 
dos Estados Unidos da América. O 
grupo foi recepcionado pelo Assis-
tente do Exército na ESG, General 
de Brigada Angelo Kawakami Oka-
mura, representando o Comandante 
Interino da Escola, Major-Brigadei-
ro do Ar Stefan Egon Gracza, e por 
membros do Centro de Atividades 
Externas e de Extensão (CAExt).
 Na ocasião, o Coronel Crhis 
Cassibry, chefe da comitiva, apre-
sentou a NWC. Em sua exposição, 
destacou as semelhanças entre am-

bas as instituições, a similaridade 
das missões, a utilização de uma 
abordagem global sobre os temas 
propostos, bem como a composi-
ção da turma, caracterizada pela 
heterogeneidade dos acadêmicos. 
Segundo o Coronel, a visita à ESG 
foi essencial para a consolidação de 
um ano de estudos sobre o Brasil.
 Encerrando o evento, o Con-
tra-Almirante (RM1-FN) Nilton 
Moreira Salgado, Diretor do CAExt, 
exibiu o vídeo institucional da Esco-
la, respondeu as perguntas da comi-
tiva e agradeceu a oportunidade, que 
propiciou o intercâmbio entre as es-
colas.

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090
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No seminário "Diplomacia e Defesa"  oficiais-generais relatam experiências 
de projeção internacional das Forças Armadas

 Ao longo do seminário “Di-
plomacia e Defesa”, oficiais-gene-
rais da Marinha, do Exército e da 
Aeronáutica apresentaram suas ex-
periências de cooperação com na-
ções-amigas, exercícios conjuntos 
e outras atividades de aproximação 
do país com a área internacional. 
Encerrado no dia 9 de abril, o even-
to, promovido pela Chefia de As-
suntos Estratégicos do Ministério da 
Defesa, também fez parte do Curso 
de Diplomacia de Defesa, promovi-
do pela Escola Superior de Guerra. 
 O subchefe de Estratégia do 
Estado-Maior da Armada (EMA), 
Almirante Flávio Augusto Viana 
Rocha, falou sobre a importân-
cia de se estreitar o relacionamen-
to com as forças navais amigas e 
aumentar o compartilhamento de 
informações nas áreas marítimas.
 A Marinha do Brasil pos-
sui acordos de cooperação com os 
sete países da Comunidade dos Pa-
íses de Língua Portuguesa (CPLP): 
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São-Tomé-
-e-Príncipe e Timor Leste. Tam-
bém atua nos marcos da União das 
Nações Sul-Americanas (Unasul) 
e da Zona de Paz e Cooperação 
do Atlântico Sul (Zopacas) – ór-
gão das Nações Unidas que tem 
o Brasil entre seus 24 membros.
 O Atlântico Sul é uma das 
prioridades da Marinha, já que é 
onde se localiza a chamada Amazô-
nia Azul, espaço marítimo que inte-
gra as Águas Jurisdicionais Brasilei-
ras com uma dimensão de cerca de 
4,5 milhões de km². É na Amazônia 
Azul que se concentram as bacias 
petrolíferas da Camada Pré-Sal e os 
diversos portos que resultam em cer-
ca de 95% do comércio marítimo.
 No Golfo da Guiné, por 
exemplo, existe a preocupação em 
ampliar a troca de informações en-
tre as marinhas devido ao foco de 
ameaças constantes de pirataria. 
Assim, a Marinha do Brasil firmou, 
desde 2010, um acordo de coopera-

ção e intercâmbio de informações 
do trafego marítimo. Foram agru-
pados três tipos de sistemas de co-
municação, como o de controle de 
tráfego marítimo italiano, o Servi-
ce-Oriented Infrastructure for Ma-
ritime Traffic tracking (SMART), 
o de Cingapura, Automatic Identi-
fication System (AIS) com o Siste-
ma Brasileiro de Informações Sobre 
o Tráfego Marítimo (SISTRAM).

 Exército
 Em sua palestra, o General 
Joarez Alves Pereira, da 5ª Subche-
fia do Estado-Maior do Exército 
(EME), avaliou que "a diplomacia 
e a capacidade de uso das Forças 
sempre andaram juntas nos países 
que exercem influência global". 
O oficial acredita que o principal 
objetivo do Exército neste esco-
po é ampliar a projeção da For-
ça no cenário internacional.
 Em sua explanação, Joarez 
afirmou que a cooperação em defe-
sa é uma das estratégias para se al-
cançar esta projeção. "No campo da 
defesa, o Exército desenvolve pro-
gramas como missões de instrução 
militar, assessoramento técnico-pro-
fissional e participações em missões 
de paz e humanitárias", explicou.
 O representante do EME 
acrescentou que a Força Terrestre 
realiza conferências bilaterais de 
Estado-Maior objetivando estrei-
tar laços de parceria nas áreas de 
pessoal, ensino, inteligência, ope-

(MD ASCOM/ FM)
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rações, doutrina, logística, ciên-
cia e tecnologia, entre outros. "Em 
2015 estão previstos eventos com 
representantes do Canadá, Chile, 
Estados Unidos, França, Reino Uni-
do, Uruguai e Venezuela", disse.
 Com a finalidade de apro-
fundar o relacionamento com os 
Exércitos africanos, o Estado-Maior 
criou o Projeto África, que está pos-
sibilitando, por exemplo, a implan-
tação de equipes móveis de treina-
mento, formação de forças especiais 
da África do Sul e intercâmbios 
com centros de operações de paz.
 Outro fórum de diplomacia 
militar é a Conferência dos Exérci-
tos Americanos. Criada em 1960, 
com a finalidade de troca de expe-
riência entre as Forças Terrestres do 
continente americano, ela é com-
posta atualmente por 20 exércitos 
membros, cinco exércitos observa-
dores e dois organismos observado-
res. "Também estamos procurando 
avançar em exercícios militares in-
ternacionais", declarou o general.
 Neste sentido, 22 operações 
estão planejadas para 2015 em con-
junto com Argentina, Canadá, Esta-
dos Unidos, China, Suécia, Paraguai, 
Espanha, Portugal, África do Sul, 
Peru, Equador, Chile e Colômbia.
 Conforme o titular do Es-
tado-Maior, o Exército quer fazer 
a divulgação do Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras 
(Sisfron) para os países da região 
Amazônica já que a vigilância fron-

teiriça interessa a todos. "Ainda 
este ano, iremos fazer uma visita 
a Dourados (MS) para que os adi-
dos militares conheçam o Sisfron".
 As missões de paz são ou-
tro instrumento utilizado pela di-
plomacia militar do Exército. A 
Força participa com 1.472 milita-
res em operações das Nações Uni-
das espalhadas pelo mundo. "Nes-
te campo, o nosso desafio é elevar 
o nível das tropas, com um perfil 
mais especializado", comentou.

 Força Aérea Brasileira
 O representante do Estado-
-Maior da Aeronáutica (EMAER), 
Brigadeiro Ricardo Reis Tavares, 
discorreu sobre a projeção da Força 
Aérea Brasileira (FAB) no cenário 
internacional, sobretudo em ativi-
dades como encontros bilaterais, 
reuniões e capacitações. “Com es-
ses eventos, você vai aumentando 
o conhecimento e a cooperação 
com outras nações”, acrescentou.
 Tavares citou, como exem-
plo, os encontros com chefes de 
Estados-Maiores, que acontecem a 
cada dois anos, e o exercício CRU-
ZEX Flight, de manobra e doutrina 
realizado em conjunto com diver-
sos países.
 Ações de ajuda humanitária 
foram lembradas pelo Brigadeiro 
Reis como outros elementos de di-
plomacia de defesa. Sobre isso, o 
oficial-general explicou que desde 
1961 existe o Sistema de Coope-
ração entre as Forças Aéreas Ame-
ricanas (SICOFAA). Com sede em 
Tucson, no Arizona, a organização 
tem por foco a realização de opera-
ções de auxílio a desastres naturais.
 “Ajuda humanitária e solida-
riedade também são diplomacia de 
defesa”, sentenciou. Entre os even-
tos desta natureza estão transpor-
te de feridos, ações cívico-sociais, 
entrega de mantimentos e apoio em 
catástrofes.
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Comandante da Marinha recebe comitiva 
de deputados federais da CREDN

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, recebeu no 
dia 8 de abril em seu gabinete uma 
comitiva de Deputados Federais per-
tencentes à Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional 
(CREDN). Na reunião, foram dis-
cutidos os Projetos Estratégicos da 
Marinha do Brasil (MB), suas prio-
ridades e as possibilidades de am-
pliação da parceria entre a CREDN e 
a MB. 
 Além do Programa de De-
senvolvimento de Submarinos 
(PROSUB) e do Programa Nuclear 
da Marinha (PNM), o Almirante-de-
-Esquadra Leal Ferreira destacou a 
importância do projeto de constru-

ção das Corvetas Classe Tamanda-
ré e da revitalização do Arsenal de 
Marinha do Rio de Janeiro, inserido 
no contexto de retomada das indús-
trias de defesa e de construção na-
v a l .
 O evento transcorreu com 
sucesso e foi considerado uma 
oportunidade para o conhecimento 
mútuo e estreitamento das relações 
institucionais entre o Congres-
so Nacional e a Força. Compare-
ceram à audiência a Deputada e 
Presidenta da CREDN Jô Moraes 
(PCdoB/MG), o Deputados e 3º 
Vice-Presidente da CREDN Sub-
tenente Gonzaga (PDT/ MG), e 
o Deputado Rocha (PSDB/AC).   

Foto: C
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Marinha do Brasil lança livro 
“Amazônia Azul” - A Última Fronteira

 A Marinha do Brasil (MB) 
promoveu, no dia 14 de abril, na 
Escola Naval, Rio de Janeiro (RJ), 
o lançamento oficial do livro “Ama-
zônia Azul” – A Última Fronteira.
 A publicação traz ima-
gens e informações sobre uma 
área a ser protegida de 4,5 mi-
lhões de Km², correspondente a 
quase 52% do território brasilei-
ro. Uma região de mar com rique-
zas naturais de grande potencial.
 Com o lançamento do livro, 
a Marinha do Brasil assume o com-
promisso de informar, conscienti-
zar, esclarecer e mobilizar toda a 
sociedade sobre a existência desse 

patrimônio. Trata-se de um instru-
mento importante para a ampliação 
da mentalidade marítima brasileira.
 Estavam presentes na so-
lenidade, o Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, o seu 
antecessor e idealizador da obra, 
Almirante-de-Esquadra Julio Soa-
res de Moura Neto, o Ex-Ministro 
da Marinha Mauro César Rodri-
gues Pereira, o Ex-Comandante 
da Marinha Roberto de Guima-
rães Carvalho, dentre outras auto-
ridades brasileiras, estrangeiras e 
colaboradores .
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Comandante da Marinha do Brasil visita Base Naval de Aratu

 O Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, em 
visita oficial no dia 19 de março 
às Organizações Militares (OM) 
da área do Comando do 2º Distri-
to Naval, percorreu as instalações 
da Base Naval de Aratu (BNA).
 O evento iniciou com uma 
palestra sobre o Plano de Revitaliza-
ção da BNA, ministrada pelo Coman-
dante da Organização Militar, Capi-
tão-de-Mar-e-Guerra Marcio Tadeu 
Francisco das Neves, seguida de vi-
sitação aos diversos setores da Base.

 O Almirante Leal Ferrei-
ra conheceu as ações planejadas e 
executadas no dique seco Almiran-
te Campbell de Barros, no Sistema 
Elevador de Navios (SELENA) 
e nas oficinas do Departamento 
Industrial. Também verificou as 
obras de construção de três no-
vos Próprios Nacionais Residen-
ciais para praças na Vila Naval da 
Barragem que, depois de conclu-
ídas, reduzirão significativamen-
te o tempo de espera de ocupação 
dos imóveis pelos militares da área 
do Comando do 2º Distrito Naval.

Foto: C
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Comandante da Marinha de Israel 
visita Comandante do 1º Distrito Naval

 A Marinha do Brasil (MB) 
recebeu, entre os dias 24 e 27 de 
março, a visita do Comandante da 
Marinha de Israel, Vice-Almirante 
Ram Rutberg, e comitiva. Eles fo-
ram recepcionados no Rio de Janei-
ro pelo Comandante do 1º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Paulo Ce-
zar de Quadros Küster, pelo Co-
mandante-em-Chefe da Esquadra, 
Vice-Almirante Liseo Zampronio, 
pelo Chefe do Estado-Maior da Es-
quadra, Contra-Almirante Márcio 
Magno de Farias Franco e Silva, 
e, em Brasília, pelo Comandante 
do 7º Distrito Naval, Vice-Almi-
rante Paulo Mauricio Farias Alves.
 A visita oficial visou inten-
sificar os laços de amizade entre as 
duas Marinhas. Na programação, a 

comitiva passou pelo Comando de 
Operações Navais, Comando do 
Controle Naval do Tráfego Marí-
timo, Comando-em-Chefe da Es-
quadra e Comando da Divisão An-
fíbia. O grupo também conheceu a 
Fragata “Liberal” e o Grupamento 
de Mergulhadores de Combate.
 Em Brasília, o Comandan-
te da Marinha de Israel foi recebi-
do pelo Comandante da Marinha 
do Brasil, Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira. 
Após uma apresentação institu-
cional da MB, foi realizada uma 
reunião bilateral com temas de in-
teresse. Em seguida, o Vice-Almi-
rante Ram Rutberg visitou o Mi-
nistro da Defesa, Jaques Wagner.
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Comandante da Marinha de Israel 
visita Divisão Anfíbia

 O Comandante da Força 
de Fuzileiros da Esquadra, Vice-
-Almirante (FN) Washington Go-
mes da Luz Filho, recepcionou o 
Comandante da Marinha de Israel, 
Vice-Almirante Ram Rutberg, e sua 
comitiva na Divisão Anfíbia, em 
25 de março. O grupo foi acompa-
nhado pelo Comandante-em-Chefe 
da Esquadra, Vice-Almirante Liseo 
Zampronio.                                                                                                                                        
 Na ocasião, os visitantes as-
sistiram à palestra sobre o históri-
co do Corpo de Fuzileiros Navais, 
a organização e os meios da Força 
de Fuzileiros da Esquadra. A seguir, 
no posto de observação do 1º Ba-
talhão de Infantaria de Fuzileiros 

Navais (BtlInfFuzNav), visualiza-
ram a demonstração de um Assal-
to Anfíbio e de uma Operação de 
Junção. O evento seguinte, na pis-
ta de combate do 2ºBtlInfFuzNav, 
houve uma demonstração do res-
gate do piloto de uma aerona-
ve abatida em território hostil.
 No mostruário, no Bata-
lhão de Artilharia de Fuzileiros 
Navais, os visitantes conheceram 
o acervo material da Força de Fu-
zileiros da Esquadra. A visita foi 
encerrada com o desfile de uma 
Unidade Anfíbia, com seus mili-
tares, sistemas de armas, equipa-
mentos e viaturas componentes.
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Vice-Almirante Domingos Savio Comandante do 9º DN recebe Título de Cidadão do Amazonas

 O Comandante do 9º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Domin-
gos Savio Almeida Nogueira, rece-
beu, no dia 9 de abril, o Título de 
Cidadão do Amazonas, concedido 
pela Assembleia Legislativa do Es-

tado. A homenagem aconteceu no 
Plenário Ruy Araújo e atendeu ao 
projeto do Deputado Estadual Ad-
junto Afonso. Segundo o parlamen-
tar, o Título é um reconhecimento 
dos amazonenses aos serviços pres-

Foto: ALEAM

(CCSM/ FM)

tados pelo Vice-Almirante Savio. 
 “Trouxe comigo uma signi-
ficativa representação de militares, 
que, juntos, empenham-se ardua-
mente, no dia-a-dia, no cumprimen-
to das missões que lhes são impos-
tas em prol do Serviço Naval na 
Amazônia Ocidental e, assim, são, 
de fato, os verdadeiros responsáveis 
por esse ilustre reconhecimento, aos 
quais dedico este honroso Título”, 
declarou o Vice-Almirante Savio.
 Estiveram presentes o Se-
cretário Estadual Sidney Leite, 
representando o Governador, o 
Secretário Municipal Homero de 

Miranda Leão Neto, representando 
o Prefeito de Manaus, o Major Nilo 
da Silva Correa representando o Vi-
ce-Governador, o Vereador Amauri 
Colares, representando a Câmara 
Municipal, o Comandante do Séti-
mo Comando Aéreo Regional, Ma-
jor Brigadeiro do Ar Antônio Tole-
do Lobato, a Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, Desembargado-
ra Socorro Guedes Moura, a Procu-
radora-Chefe da República no Ama-
zonas, Tatiana Almeida de Andrade 
Dornelles, e o Presidente da Socie-
dade Amigos da Marinha do Ama-
zonas, Sérgio Rodrigues Vianna.
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SecCTM  comemora no dia 22 de abril
Dia da Ciência, Tecnologia e Inovação na Marinha

 A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação na Marinha 
(SecCTM) comemorou, no dia 22 
de abril, o Dia da Ciência, Tecno-
logia e Inovação na Marinha, no 
Salão Nobre do Prédio Principal do 
Comando da Marinha, em Brasília 
(DF). Na ocasião, foi realizado o 
lançamento da 26ª edição da Revista 
Pesquisa Naval, periódico científico 
publicado anualmente desde 1988, 
e apresentado o vídeo institucional 
de divulgação da participação da 
Marinha no Programa Ciência sem 
Fronteiras.
 O evento contou com as par-
ticipações do Comandante da Mari-
nha, Almirante-de-Esquadra Eduar-
do Bacellar Leal Ferreira, do Chefe 
do Estado-Maior da Armada, Almi-
rante-de-Esquadra Wilson Barbosa 

Guerra, de Membros do Almiranta-
do, do Secretário de Ciência, Tecno-
logia e Inovação da Marinha, Almi-
rante-de-Esquadra Sergio Roberto 
Fernandes dos Santos, de Ex-Secre-
tários da SecCTM, do Vice-Chefe 
do Departamento de Ciência e Tec-
nologia do Exército, General-de-
-Divisão (EM) Rodrigo Balloussier 
Ratton, do Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Distrito 
Federal, Paulo Salles, do Deputa-
do Federal, Izalci Lucas Ferreira, 
do Superintendente da Fundação 
Conrado Wessel, Professor Doutor 
José Moscogliato Caricati, da Rei-
tora da Fundação Universidade Rio 
Grande, Professora Doutora Cleuza 
Maria Sobral Dias, e de represen-
tantes da comunidade científica.
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SecCTM assina Protocolo com a Fundação 
Universidade Federal do Rio Grande

 A Secretaria de Ciência, 
Tecnologia e Inovação da Mari-
nha (SecCTM) assinou no dia 22 
de abril o Protocolo de Intenções 
Mútuas com a Fundação Univer-
sidade Federal do Rio Grande 
(FURG), com o propósito de defi-
nir as formas de incentivar e faci-
litar a prestação de apoio mútuo às 
atividades de pesquisa e prospec-
ção tecnológica. O evento contou 
com a participação do Secretário 
de Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Almirante-de-Esquadra Sergio Ro-
berto Fernandes dos Santos, e da 
Reitora da FURG-RS, Professora 
Doutora Cleuza Maria Sobral Dias.
 A assinatura deste Proto-
colo possibilita que Organizações 
Militares da Marinha do Brasil de-

senvolvam trabalhos com a FURG, 
por meio de Acordos de Coope-
ração, Convênios ou instrumen-
tos congêneres. Anteriormente, a 
SecCTM havia firmado acordos 
congêneres com a Universidade do 
Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); 
a Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio Grande do Sul (PUC-
-RS) e a Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
 O ensino, a pesquisa e a 
extensão são as atividades-fim da 
FURG e buscam criar condições 
para que o indivíduo seja partici-
pante, criativo, crítico e responsá-
vel, diante dos problemas socioe-
conômicos, filosóficos, culturais, 
artísticos, tecnológicos e científicos.
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Comando do 5º DN acompanha largada dos veleiros da “Volvo Ocean Race” 

 A largada dos veleiros da 
regata “Volvo Ocean Race 2014-

2015” de Itajaí (SC) rumo à cidade 
de Newport, nos Estados Unidos, no 
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dia 19 de abril, contou com a pre-
sença do Comandante do 5º Distri-
to Naval (5º DN), Vice-Almirante 
Leonardo Puntel. Na saída da Vila 
da Regata, a equipe espanhola “Ma-
pfre” foi uma das mais aplaudidas. O 
grupo tem a bordo o único brasileiro 
da competição, o Terceiro-Sargento 
(RM2-EP) André Otto da Fonseca, 
atleta do Programa Olímpico da 
Marinha (PROLIM) desde 2013.
 Entre os dias 31 de março 
e 19 de abril, navios, aeronaves e 
embarcações da Marinha do Bra-
sil permaneceram em Itajaí com o 

intuito de intensificar as ações de 
fiscalização do tráfego aquaviário, 
visando garantir a segurança de 
todas as embarcações e de seus tri-
pulantes. Durante a Regata, consi-
derada por muitos como a “Fórmu-
la 1 da vela”, os meios operativos 
subordinados ao Com5º DN estive-
ram abertos ao público, no cais da 
Delegacia da Capitania dos Portos. 
Mais de 20 mil pessoas conheceram 
a rotina militar, bem como puderam 
esclarecer suas dúvidas de como 
ingressar na carreira militar naval.
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Comando do 7º Distrito Naval celebra o 207º 
Aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais

 O Comando do 7º Distrito 
Naval comemorou, em 11 de março, 
em cerimônia no Grupamento de 
Fuzileiros Navais de Brasília, o 207º 
Aniversário do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN). O evento, presidido 
pelo Comandante do 7º Distrito Na-
val, Vice-Almirante Paulo Mauricio 
Farias Alves, contou com militares 
da ativa e da reserva, representantes 
do Projeto "Vida Saudável", mem-
bros da Associação de Veteranos 
do CFN, convidados e familiares.
 Na ocasião, foi realizada 
imposição da Medalha Mérito An-
fíbio a 13 militares do Grupamento 
de Fuzileiros Navais de Brasília, em 
reconhecimento por terem se distin-
guido, em exercícios e operações, 
pela exemplar dedicação à profissão 

e pelo interesse no aprimoramen-
to de sua capacidade profissional.
 Na Ordem do Dia do Co-
mandante- Geral do CFN, lida na 
cerimônia, destacou-se a impor-
tância da pronta resposta operativa 
e dos valores essenciais de honra, 
competência, determinação e pro-
fissionalismo. "Fuzileiros Navais da 
Marinha do Brasil, de hoje e de sem-
pre, reitero a manifestação de orgu-
lho profissional por sermos, todos, 
parcela efetiva nesses 207 anos de 
participação ativa do Corpo de Fu-
zileiros Navais na história de nosso 
País. Mantenham-se prontos para 
o cumprimento das missões que 
nos sejam atribuídas, empunhando 
o Estandarte de uma única estre-
la do Corpo de Fuzileiros Navais".
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Comando do 8º Distrito Naval entrega prêmio 
a vencedora da Operação “Cisne Branco” 2014

 O Comando do 8º Distrito 
Naval (Com8º DN) premiou, no dia 
7 de abril, a vencedora do concur-
so de redação da “Operação Cisne 
Branco” 2014, em âmbito Nacional, 
direcionado a estudantes de insti-
tuições públicas e privadas. A alu-
na da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Marina Vieira de Car-
valho de Mesquita, Helen de Lima 
Lopes, recebeu o prêmio das mãos 
do Comandante do 8° DN, Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de Lima Fi-
lho, e futuramente visitará o Navio 
Veleiro “Cisne Branco”, como parte 
do prêmio ofertado pela Marinha.
 A Operação Cisne Branco 

é realizada anualmente, em âmbi-
to nacional e destina-se aos alunos 
de Nível Fundamental e Médio, 
com o propósito de despertar, nos 
jovens, seus pais e professores, 
o interesse pelos assuntos liga-
dos ao Poder Naval, Poder Marí-
timo e História Naval do Brasil.
 Para ampliar os conheci-
mentos dos estudantes sobre as 
atividades desenvolvidas pela Ma-
rinha do Brasil e fornecer subsí-
dios para abordagem do tema das 
redações, foram proferidas pales-
tras nas escolas da rede Municipal 
e Estadual de Ensino abordando 
um tema específico para cada nível.
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Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha 
lança a “Revista Naval Psicologia em Destaque”

 Já está disponível por 
meio do site www.sspm.mar.mil.
br a “Revista Naval Psicologia em 
Destaque”, lançada pelo Serviço 
de Seleção do Pessoal da Marinha 
(SSPM). A publicação conta com 
os artigos apresentados na Jornada 
de Psicologia do SSPM, realizada 
em agosto de 2014, que teve como 
tema “Atividades de Risco: o ser 
humano em evidência”, bem como 

os artigos vencedores da 3ª edição 
do Concurso de Artigos Técnicos, 
que versou sobre o tema “Clima 
Organizacional e Suas Implica-
ções no Ambiente de Trabalho”.
 Os temas apresentados pelos 
palestrantes da Jornada de Psicolo-
gia são: “Curso de Ações de Coman-
dos: Estressores, Níveis de Estresse 
e Representações Pictóricas”, “Ati-
vidade de Risco e Estresse: o dia a 
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dia na vida de um Mergulhador de 
Combate”, “Suporte Psicológico no 
Pós-Acidente Aeronáutico”, “Mis-
sões Especiais: Antártica e Líbano”, 
“Estresse na Vida Moderna”, “Ga-
meficação Aplicada às Atividades 
de Risco”, “Contribuições da Psico-
logia no Gerenciamento de Crise”, e 
“Contribuições da Psicologia para a 
Vistoria de Segurança de Aviação”.
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Comandante do Exército profere palestra no MD
sobre o tema  "Amazônia como polo de integração"

Ministro da Defesa participa da entrega de espadas 
aos novos oficiais generais do Exército

 O Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, proferiu palestra so-
bre o tema “Amazônia como polo 
de integração” no segundo dia do 
“Seminário Diplomacia e Defesa”, 
que aconteceu na sede do Ministé-
rio da Defesa até o dia 9 de abril. 
Em seu pronunciamento, Villas 
Bôas defendeu que a preservação 
da região deve estar atrelada ao seu 
desenvolvimento socioeconômico.  
 O comandante citou como 
exemplo o polo industrial de Ma-
naus (AM), que gera 130 mil em-
pregos diretos para a população 
local. E, para cada posto de traba-
lho, outros três são criados indire-
tamente. Segundo o general, a inte-
gração amazônica precisa levar em 
consideração os setores humano, 
ambiental, de ciência e tecnologia, 
econômico e de segurança e defesa.
 Villas Bôas explicou que a 
Amazônia cumpre três importan-
tes papéis nos contextos global e 
nacional: possui recursos naturais 
estimados em trilhões de dólares, 
é fundamental para o processo de 
integração sul-americana, e abri-

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, participou no dia 9 
de abril, da cerimônia de entrega 
de espada aos novos oficiais gene-
rais-de-brigada no Quartel General 
do Exército. Os nove promovidos 
ao primeiro posto de general são 
das armas de material bélico, in-
tendência, infantaria, artilharia e 
cavalaria. Também ascenderam 
ao generalato oficiais da área mé-
dica. Jaques Wagner cumprimen-
tou um a um os recém ingressos 
na alta cúpula da Força Terrestre.
 Coube ao chefe do Estado-
-Maior do Exército, General Sergio 
Westphalen Etchegoyen, felicitar os 
militares pela promoção. Em sua 
mensagem, destacou que a chegada 
ao posto é uma saudável renova-
ção de liderança. “A partir de ago-
ra, serão deveres indelegáveis dos 
senhores trabalhar para que seus 
subordinados tenham as condições 
cognitivas, físicas e morais que ga-
rantam o sucesso, e fazer chegar as 

ga respostas para problemas da 
humanidade, como falta de água, 
biodiversidade e produção de ali-
mentos. “Além disso, tem relação 
com a identidade brasileira, no 
senso de autoestima”, completou.
 O general lembrou-se, ainda, 
dos principais desafios enfrentados 
durante o período em que trabalhou 
na área. Ele foi comandante militar 
da Amazônia entre 2011 e 2014 e 
passou grande parte de sua vida de 
profissional militar na região. “Fal-
ta de infraestrutura, desmatamento, 
contrabando e questões sociais” fo-
ram alguns dos tópicos. “O Brasil 
até hoje não tem uma política espe-
cífica para a Amazônia”, finalizou.
 Presente no seminário, a 
assessora especial do Ministério 
da Defesa, a ex-deputada acreana 
Perpétua Almeida, explicou que é 
necessário “amazonizar” o Brasil. 
“As pessoas têm que ter sentimento 
pela Amazônia. Ela é a nossa sobe-
rania.” Participaram da capacitação 
adidos militares de países como Es-
panha, Argentina, Portugal e África 
do Sul, além de brasileiros civis e 
integrantes das Forças Armadas. 

necessidades materiais ao preparo da 
tropa”, disse o General Etchegoyen.

 A Espada
 A cerimônia de entrega de 
espadas simboliza a importância da 
investidura do oficial como chefe 
militar, enfatizando os riscos que 
o unem ao passado e ao futuro da 
instituição. A espada é um símbolo 
que envolve compromisso e tradi-
ção, além de assinala a sua posi-
ção hierárquica no mais alto sím-
bolo de oficiais da Força Terrestre.
 Também participaram da 
cerimônia a Secretária-Geral do 
Ministério da Defesa, Eva Chiavon, 
o Comandante do Exército, Gene-
ral Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, Ministro-Chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional (SGI), 
General José Elito, e o Ex-Ministro 
do SGI, General da reserva Alber-
to Mendes Cardoso, além de ou-
tras autoridades civis e militares.

(MD ASCOM/ FM)

(MD ASCOM/ FM)
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No Dia do Exército a Presidenta destaca a relação 
de confiança entre a população e a Força Terrestre

 No dia 16 de abril, foi 
realizada a solenidade come-
morativa ao Dia do Exército no 
Palanque Monumental do Quartel-
-General do Exército. A cerimônia 
foi iniciada às 9 horas, com as hon-
ras de gala concedidas à Presiden-
ta da República Dilma Rousseff.
Nos primeiros momentos da for-
matura, o Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, realizou a lei-
tura da Ordem do Dia, ressaltando 
que a história do Exército confunde-
-se com a formação da nossa nacio-
nalidade. Destacou, também, os 150 
anos do nascimento do Marechal 
Rondon, Patrono da Arma de Comu-
nicações, e os 70 anos das vitórias 

da Força Expedicionária Brasileira 
em solo italiano, durante a II Guerra 
Mundial, que culminou com a vitó-
ria aliada no dia 8 de maio de 1945.
Durante a formatura, foi realizada 
a imposição da Ordem do Méri-
to Militar, mais alta condecoração 
concedida pelo Exército, a perso-
nalidades e organizações milita-
res que, pelos serviços prestados 
à Instituição, tornaram-se merece-
dores dessa distinção. Neste ano, o 
Presidente da Câmara dos Deputa-
dos, Sr Eduardo Cunha, o Ministro 
da Defesa, Sr Jaques Wagner, e o 
Ministro das Relações Exteriores, 
Embaixador Mauro Vieira, foram 
agraciados com a condecoração.

(CCOMSEX/ FM)
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Exército Brasileiro estabelece canal direto 
de comunicação com integrantes da reserva

 O Centro de Comunicação 
Social do Exército (CCOMSEx) ini-
ciou o Projeto "Reserva Pró-Ativa!" 
com o objetivo de estabelecer um 
canal de contato direto entre o Co-
mandante do Exército e os integran-
tes da reserva da Força Terrestre.
 Inicialmente, um grupo tes-
te, em torno de 1500 militares da 
reserva, foi escolhido para a mis-
são de divulgar o Exército Brasi-
leiro em seus círculos de amiza-
des. Os nomes foram selecionados 
no banco de dados de e-mail do 
Departamento-Geral do Pessoal 
para participar dessa fase inicial. O 
Exército almeja receber propostas 
de melhorias da nova ferramenta.
 Notícias institucionais, co-
municados do comando e outras 
informações envolvendo a Força 
Terrestre são apresentados aos in-
tegrantes da reserva. Em seguida, 
a Divisão de Relações Públicas do 
CCOMSEx faz a interface entre as 
respostas recebidas e os seus desti-
natários. Com isso, espera-se esta-
belecer maior aproximação entre o 
Comando do Exército e a reserva.
 Durante a vida militar, na 
ativa e na reserva, todos são inte-
grantes do Sistema de Comunica-
ção Social do Exército. Assim, o 
comportamento dos militares nas 
esferas pessoal e profissional é 
um dos responsáveis pelo grau de 
credibilidade que a Instituição ob-
tém na sociedade brasileira. Com 
o “Reserva Pró-Ativa”, objetiva-
-se maior contribuição e partici-
pação desses homens e mulheres 
que se dedicam à defesa da Pátria.
  Em 25 de março, o Coman-

dante do Exército, General de Exér-
cito Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, e o Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Raci-
ne Bezerra Lima Filho, participa-
ram de um almoço promovido por 
integrantes da reserva do Exército 
em Brasília. O General de Exército 
Arby Ilgo Rech, militar da reserva 
mais antigo presente ao evento, re-
cepcionou os participantes e afir-
mou que todos, da ativa e da reserva, 
são integrantes do mesmo Exército 
de Caxias. O General Villas Bôas 
ressaltou que o Exército precisa 
continuar sendo uma referência 
de valores para nossa sociedade.
 Após o almoço, houve a 
apresentação do Projeto “Reserva 
Pró-Ativa” pelo chefe do CCOM-
SEx, General de Brigada Otávio 
Santana do Rêgo Barros.
 Uma força militar de reser-
va ou reserva militar é um conjunto 
de tropas disponíveis para lutarem 
ou serem convocadas em caso de 
guerra ou de urgente necessidade.
 No Brasil, a reserva é for-
mada pelos militares de carreira 
que passaram à inatividade e que 
contam com menos de 65 anos de 
idade, pelos efetivos dos tiros de 
guerra, das Polícias Militares e dos 
Corpos de Bombeiros Militares do 
Brasil, e por aqueles que prestaram 
o serviço militar obrigatório, seja 
como oficiais, seja como praças.
 Atualmente, a Força Ter-
restre tem em torno de 60 mil ina-
tivos, sendo 24.800 reservistas 
e os demais reformados por te-
rem atingido a idade de 65 anos.

(CCOMSEX/ FM)
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150 anos de nascimento do Marechal Rondon o eterno sertanista brasileiro
 Há exatos 150 anos, em 5 de 
abril de 1865, nascia Cândido Maria-
no da Silva, o Marechal Rondon, em 
Mimoso (MT). Patrono da arma de 
comunicações do Exército Brasileiro 
é reconhecido por atuar em diferentes 
áreas, tendo trabalhado como indige-
nista, sertanista, geógrafo, cartógrafo, 
botânico, etnólogo, antropólogo e eco-
logista. Por todo o seu legado, prin-
cipalmente na integração da Amazô-
nia e do Mato Grosso, o Ministério da 
Defesa homenageia o herói nacional.
 Entre suas inúmeras conquistas, 
está a implantação de telégrafos no leste 
e sul do Mato Grosso, o que possibilitou 
a interação entre os estados de Minas 
Gerais, Goiás e Rio de Janeiro com a re-
gião. Antes disso, para alguém do Mato 
Grosso entrar em contato com o Rio, por 
exemplo, era preciso navegar o Atlânti-
co, passar pelo Rio da Prata e subir o Rio 
Paraguai. Não existiam estradas, nem 
outra forma de comunicação rápida.
 Todo o processo perdurou en-
tre os anos de 1892 e 1906. De julho 
de 1900 a agosto de 1906, foram im-
plantados 1.746 km de cabos, conec-
tando 17 estações ao longo das cida-
des de Cuiabá a Cáceres. Com isso, o 
sul do Mato Grosso estava ligado ao 
Brasil. No caso do leste do estado, fo-
ram 517 km de cabos entre os municí-
pios de Cuiabá e Registro do Araguaia.
 Por ordem do então presidente 
Afonso Pena, Rondon liderou expedi-
ção à Amazônia para instalar telégra-
fos, com o objetivo de interligar Mato 
Grosso com a região. Esta etapa ocorreu 
de 1907 a 1910. À época, a ação foi im-
portante dada à necessidade do governo 
controlar o comércio internacional que 
atravessava o território brasileiro. No 
entanto, a linha que unia os dois estados 
só foi concluída em 1915, com a inaugu-
ração da Estação Telegráfica do Madeira.
 Nos estados pelos quais pas-
sou, as áreas exploradas por Cândido 
Mariano eram habitadas predominante-
mente por índios das mais variadas et-
nias, algumas delas ainda hostis. A po-
lítica do sertanista de não revidar, nem 
usar violência, culminou na frase 
“morrer se preciso for, matar nunca”.
 O lema que acompanhou o ma-
rechal em toda sua trajetória é motivo de 
orgulho para a bisneta Sigorety Rondon 
Brasil. Apesar de não ter conhecido o 
familiar ilustre, e de ter perdido o avô, 
Benjamim, quando ainda era criança, 
ela conta que sempre ouviu histórias 

sobre “o grande amor e o respeito pelo 
meu povo indígena” que o bisavô tinha.
 Professora, de 47 anos, Sigo-
rety lembrou que se encantava com os 
livros de história, no colégio, que des-
creviam o legado de Rondon no Exér-
cito. “Ele dedicou-se à construção de 
linhas telegráficas pela vastidão do in-
terior brasileiro. Durante sua vida, abriu 
caminhos e elaborou as primeiras car-
tas geográficas. Nosso sobrenome tem 
um grande significado de amor”, disse.
 Questão indígena
 Por ter sangue indígena, Mare-
chal Rondon tinha a certeza de que os 
índios não eram hostis e poderiam inte-
grar-se à sociedade. Estavam, na verda-
de, sendo dizimados há séculos por co-
lonizadores que invadiam suas aldeias e 
os expulsavam de suas próprias terras.
 Nas expedições que comandou 
mostrava a busca pela paz e amizade, 
alcançada com a troca de presentes, 
como machados, caldeirões e facões. 
Ao longo das andanças pelo Brasil, 
alguns de seus subordinados perde-
ram a vida ou foram feridos, mas ne-
nhum deles recuou do lema de Rondon.
 Para o historiador Delmo de 
Oliveira Arguelhes, professor-doutor 
do Programa de Mestrado em Ciência 
Política do Centro Universitário Euro-
-Americano de Brasília, Rondon foi 
uma figura relevante na ocupação do 
território nacional. “No tocante à fron-
teira oeste do Brasil, ele foi elemento-
-chave, tanto pelo trabalho com as 
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populações indígenas quanto com as 
comunicações (integração). Foi, portan-
to, um desbravador da terra incógnita”.
 Em 1910 foi criado o Servi-
ço de Proteção aos Índios (SPI), ten-
do como presidente Cândido Mariano 
Rondon. A ideia do órgão era dar con-
dições para a sobrevivência dos indíge-
nas. Para isso, propunha a demarcação 
das terras, protegia-os de explorações, 
prestava atendimento de saúde, pro-
porcionava educação formal e ensi-
nava ofícios relacionados a cultivo e 
administração de solos, rios e lagos.
 Alguns anos depois, em 1939, 
surgiu o Conselho Nacional de Proteção 
ao Índio (CNPI) – espécie de instituição 
reguladora do SPI –, que foi presidido por 
Rondon ao longo de 18 anos. A Funda-
ção Nacional do Índio (Funai) apareceria 
apenas em 1967, em substituição ao SPI.
 O Subtenente do Exército Fer-
nando da Silva Rodrigues, da Escola Su-
perior de Guerra, pós-doutor em Histó-
ria Política e com trabalhos publicados 
com ênfase no legado de marechal Cân-
dido Rondon ressalta que “as atividades 
de Rondon tinham como ideal a integra-
ção e a civilização do sertão, principal-
mente dos grupos indígenas brasileiros 
esquecidos no seu ‘atraso cultural’, na 
sua condição de ‘sociedade inferior’”.
 Silva Rodrigues explica que, 
entre as atribuições de Rondon, estava a 
de “ser a peça fundamental de uma arti-
culação política ao qual estava a serviço. 
Seria um símbolo nacional republicano: 
militar, positivista, patriota e civilizado”.
 Foi graças ao sertanista e des-
bravador que foi possível a criação do 
Parque do Xingu (atualmente maior 
reserva indígena brasileira com de cer-
ca de 27 mil km² ), em Mato Grosso; e 
o Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
 De acordo com Arguelhes, o 
marechal pode sim ser considerado 
herói por seus feitos históricos. “Ron-
don encarnou um modelo a ser segui-
do de liderança. A trajetória biográfica 
dele mostra uma integração territorial 
positiva, à medida que ele buscou o 
diálogo e não o uso da força. Mode-
lo, portanto, não apenas de liderança 
no Exército, como também no país.”
 Carreira militar
 Cândido Mariano ficou ór-
fão aos dois anos. Quem o criou foi a 
bisavó, mestiça de índia bororo. Aos 
7 anos, mudou-se para Cuiabá onde 
morou com o tio Manoel Rondon. Lá, 
formou-se, aos 15 anos, professor.

 Optou pela carreira militar e foi 
para o Rio de Janeiro cursar as três sé-
ries do Ensino Médio no Colégio Pedro 
II e depois ingressou na Escola Militar. 
Em 1890, completou os estudos na es-
cola e, em homenagem ao tio, adotou 
o sobrenome que o daria notoriedade.
 Marechal Rondon participou 
ativamente da Revolução de 1924. 
O sertanista e desbravador foi quem 
instalou o Quartel-General em Pon-
ta Grossa (PR), em outubro daquele 
ano. De lá, e em Santa Catarina, co-
mandou as tropas que combateram os 
revoltosos empenhados em depor o 
presidente da época, Artur Bernardes.
 Seu pacifismo sempre fa-
lava mais alto, o que o fez demons-
trar superioridade de seus homens 
sem ter que derramar sangue. Finali-
zou a campanha em junho de 1925.
 “O Rondon herói foi reconheci-
do pela sociedade brasileira, pela socie-
dade internacional e pelo próprio con-
gresso brasileiro, principalmente quando 
foi promovido a Marechal em 1955, pe-
las suas atividades profissionais dentro 
do Exército e, mais importante ainda, 
realizadas dentro do território nacional”, 
afirmou o Subtenente Silva Rodrigues.
 As promoções dos mare-
chais na Força Terrestre estão vincu-
ladas à participação efetiva em uma 
guerra. “Rondon foi o único marechal 
promovido por atuar no espaço da 
paz e do serviço a pátria”, finalizou.
 Projeto Rondon
 O Projeto Rondon – uma ho-
menagem ao lendário marechal – é uma 
iniciativa que estimula a participação 
de estudantes universitários no pro-
cesso de desenvolvimento sustentável 
e fortalecimento da cidadania em mu-
nicípios isolados e com baixo Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH).
 Realizado pelo Ministério da 
Defesa, em parceria com Instituições de 
Ensino Superior públicas e privadas, o 
projeto foi criado em 1967 e funcionou 
até 1989. Foi retomado a partir de 2005 e 
desde esta data já atendeu a cerca de 830 
municípios, contando com a participação 
de quase 14 mil professores e estudantes.
 O programa beneficia os mu-
nicípios selecionados com o envio de 
docentes e alunos de diferentes áreas 
do conhecimento, que ministram pales-
tras sobre ecologia, meio ambiente, ci-
dadania, educação, saúde, entre outros.

(MD ASCOM/ FM)
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A aviação de caça do futuro

 A aviação de caça da FAB 
não será a mesma em poucos anos. 
Projetos como o Gripen NG e os 
mísseis A-Darter e MAR-1 vão am-
pliar as capacidades operacionais 
dos esquadrões. "O Brasil será co-
locado em nível de igualdade com o 
que há de mais moderno na área de 
defesa aérea e capacidade de com-
bate em cenários complexos", opina 
o Brigadeiro do Ar Fernando Almei-
da Riomar, Comandante da Terceira 
Força Aérea (III FAE), organização 
responsável pelo preparo operacional 
dos 10 esquadrões de caça da FAB 
e de mais três de reconhecimento.
 Já no primeiro semestre de 
2016 deverá estar pronto o míssil A-
-Darter. Com 2,98 metros de com-
primento e 90 kg de peso, o modelo 
criado em parceria com a África do 
Sul consegue realizar manobras que o 
leva a sofrer até 100 vezes a força da 
gravidade (100 G). Os caças de com-
bate mais modernos não passam de 9 
G. Essa agilidade vem da capacidade 
de direcionar o empuxo do seu motor-
-foguete. Guiado por calor, o A-Darter 
também consegue "enxergar" em mais 
de uma frequência de infravermelho 
e, desse modo, evitar ser engana-
do por "flares", iscas incandescentes 
lançadas para confundir os mísseis. 
 Um segundo míssil está em 
desenvolvimento. É o MAR-1, uma 
arma voltada exclusivamente para a 
destruição de radares. Neste caso, o 
projeto é 100% nacional, sem qualquer 
participação de empresas estrangeiras.

 O equipamento é complexo. 
Um míssil como o MAR-1 tem ante-
nas capazes de detectar e identificar 
emissões de radares. Após o lança-
mento, os computadores continuam a 
monitorar os sinais inimigos e a traçar 
sua rota. Caso o radar seja desligado, 
uma tática muito comum, o sistema de 
navegação deve traçar uma rota até a 
posição provável do alvo. Com o uso 
de mísseis anti-radar, uma força aérea 
alcança a possibilidade de atuar em 
território hostil sem sofrer ameaças de 
mísseis de longo alcance nem de ser 
detectada previamente pelos inimigos.
 Essas duas armas devem ser 
incorporadas aos caças Gripen NG 
quando eles começarem a ser rece-
bidos pela FAB em 2019. Nesta épo-
ca, a FAB contará com caças A-1 e 
F-5 modernizados, além dos A-29.
 Os aviões-radar E-99 tam-
bém têm um papel fundamental nos 
cenários mais modernos de combate 
aéreo e estão em fase de revitalização 
dos seus sistemas. Uma das novida-
des será o Link BR2, sistema que vai 
permitir aos aviões trocarem dados 
sem o uso de comunicação por voz. 
Será possível, por exemplo, trans-
mitir uma imagem, o que permitirá 
confirmar a identificação de um alvo.
 A própria lógica do combate 
aéreo pode ser modificada. Um caça 
pode ir em direção aos alvos hos-
tis com seu radar desligado e, dessa 
forma, manter-se fora dos sistemas 
de alerta inimigos e, ainda assim, 
conhecer toda a situação tática à sua 
frente, Tudo isso graças a outra aero-
nave, mais recuada, que estará trans-
mitindo todos os dados dos seus pró-
prios sistemas. Há a possibilidade até 
de um avião disparar seus mísseis a 
partir de dados enviados por outro.
 O Brigadeiro Riomar ressalta 
que essas novas tecnologias significa-
rão também mudanças no treinamen-
to e no emprego da FAB. "A aquisição 
desses novos equipamentos configura 
um salto importante para aqueles que 
integram a aviação de aaça atualmen-
te. Além disso, permitirá o desenvol-
vimento de novas doutrinas", finaliza.

(CECOMSAER/ FM)
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22 de abril o dia da bravura
 Capitão Horácio, Tenente 
Lara e Tenente Lima Mendes. Há exa-
tos 70 anos, em 22 de abril de 1945, os 
três realizaram um sacrifício até hoje 
lembrado pelos militares da Força Aé-
rea Brasileira. Em um só dia, cada um 
cumpriu três missões de combate con-
tra alvos nazistas no norte da Itália. 
 Para se ter uma ideia do imen-
so esforço, a cada missão realizada a 
bordo dos caças P-47 Thunderbolt, os 
pilotos chegavam a perder até 2 quilos, 
em razão do forte calor e do desgas-
te físico. Eles também enfrentavam a 
morte, que poderia vir dos disparos da 
incansável artilharia antiaérea inimiga. 
 Naquele 22 de abril, Horácio, 
Lara e Lima Mendes decolaram às 8h, 
11h40 e 16h. Lançaram bombas e me-
tralharam alvos inimigos, sobrevivendo 
às três missões consecutivas, separadas 
por pouco tempo de descanso em solo. 
 “Só quem esteve em comba-
te sabe o que é voar mais de uma mis-
são no mesmo dia”, escreveu o Major-
-Brigadeiro do Ar Rui Moreira Lima, em 
seu livro “Senta a Pua!”. Ele mesmo, na 
época tenente, também fez parte daque-
le dia histórico para a FAB: um grupo de 
apenas 22 pilotos realizou 44 voos, com 
onze esquadrilhas de quatro caças P-47 
fustigando alvos entre as 8h e 17h. Em 
todos os ataques, os brasileiros lançavam 
bombas em pontos estratégicos e passa-
vam a procurar novos alvos, como blinda-
dos e caminhões, durante retorno à base.
 Apenas uma baixa aconte-
ceu, e já na última missão. O Tenen-
te Coelho mergulhou sobre um alvo e, 
atingido, precisou saltar de paraque-
das. Internado em um hospital alemão, 
dias depois recebeu a rendição de um 
oficial inimigo e a tarefa de proteger 
a vida dos feridos até o fim da guerra. 
 Engana-se quem pensa que o es-
forço acabou ali. Por mais três dias, de-
pois de 22 de abril, os pilotos brasileiros 
voaram o suficiente para colocar dez es-
quadrilhas no ar diariamente. No mês de 
abril, eles quebraram recorde de missões 
na campanha da Itália: 135 em apenas 30 
dias, o equivalente a 31% dos seis meses 
anteriores.
 Entre 6 e 29 de abril de 1945, 
o Primeiro Grupo de Aviação de Caça 
do Brasil realizou 5% das missões de 
ataque dos países aliados na região na 
Itália, mas foi responsável por 15% 
dos veículos inimigos destruídos, 28% 
das pontes atingidas, além de 36% 
dos depósitos de combustível e 85% 
dos depósitos de munição danificados. 
 Naquele mês, dois de seus pilo-

tos foram feridos: Capitão Pessoa Ramos 
e Aspirante Diomar Menezes. Os tenentes 
Marcos Coelho de Magalhães, Armando 
Coelho e Goulart saltaram de paraque-
das sobre território inimigo e só retor-
naram ao final do conflito. Já o Tenente 
Dornelles acabou abatido e faleceu em 
seu caça P-47 apenas nove dias antes do 
término da guerra. Conhecido pela bravu-
ra, ele realizou 89 missões de combate. 
 A história de heroísmo começou 
com a recusa dos brasileiros em abando-
narem o combate. Após quatro meses, o 
Primeiro Grupo de Aviação de Caça teve 
de desativar uma de suas quatro esquadri-
lhas, por falta de pilotos. A unidade tinha 
agora metade do efetivo de aviadores que 
desembarcaram em Nápoles no ano ante-
rior. Mortes e baixas por saúde exigiam 
cada vez mais empenho e dedicação.
 A situação preocupou o comando 
das forças aliadas. Foi sugerido que a uni-
dade, a única de caça da FAB em comba-
te, fosse desativada. Seu efetivo seria dis-
tribuído nos grupos de outros países. Os 
brasileiros se recusaram. Na prática, a res-
posta brasileira significava voar mais, com 
maior frequência, arriscando a própria 
vida num esforço físico cada vez maior.
 Essa história de heroísmo acon-
teceu no contexto da grande ofensiva 
aliada já perto da rendição dos nazistas, 
ocorrida dia oito de maio. A todo custo, 
os aliados tinham de dominar a região 
do Vale do Pó para impedir que o exér-
cito nazista, em retirada, formasse uma 
nova linha de resistência. Já experien-
tes, os pilotos tinham a exata noção das 
consequências da decisão de voar mais.
 A maioria dos brasileiros che-
garia ao final da guerra com mais de 50 
missões. Para se ter uma ideia, um pi-
loto americano retornava aos Estados 
Unidos depois de 35 missões, ficando 
fora de combate por seis meses, ou voa-
va até completar, no máximo, cem mis-
sões, quando encerrava sua participação 
na guerra. Entre os brasileiros, o Tenente 
Alberto Martins Torres alcançou a mar-
ca de 100 missões de combate na Itália.
 Em 1986, o Primeiro Grupo 
de Aviação de Caça, unidade da FAB 
ainda ativa, sediada no Rio de Janeiro 

Foto:C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

(RJ) e equipada com caças F-5, se tor-
nou a terceira unidade não pertencente 
às Forças Armadas Americanas a re-
ceber a Presidential Unit Citation, co-
menda do governo dos Estados Unidos. 
 A recomendação foi do Coro-
nel Ariel Nielsen, comandante  do 350th 
Figther Group, unidade a qual os bra-
sileiros estavam subordinados duran-
te a campanha na Itália. Ele escreveu 
em sua recomendação:
 “Nas perdas que sofreram nessa 
ocasião, como também em muitos ataques 
anteriores, tiveram seu número de pilotos 

reduzidos à metade em relação às unida-
des da Força Aérea dos Estados Unidos. 
Porém, um número igual de surtidas, ope-
rando incansavelmente e além do normal 
no cumprimento do dever. A manutenção 
dos seus aviões foi altamente eficiente, a 
despeito das avarias sofridas pela antiaérea 
e o desgaste despendido na recuperação 
dos aviões. Este grupo entrou em combate 
na época em que a oposição antiaérea aos 
caças bombardeios estava em seu auge. 
Suas perdas têm sido constantes e pesadas 
e não têm recebido o mínimo de pilotos 
de recompletamento estabelecido. Como 
o número de pilotos cada vez diminuía 
mais, cada um deles teve que voar mais de 
uma missão diária, expondo-se com maior 
frequência. Em muitas ocasiões, como 
Comandante do 350th Fighter Group, eu 
fui obrigado a mantê-los no chão quando 
insistiam em continuar voando, porque eu 
acreditava que eles já haviam ultrapassa-
do os limites de sua resistência física.” 
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FAB homenageia seus heróis 
na Segunda Guerra Mundial

Encontro de gerações marca os 70 anos 
do Dia da Aviação de Caça

 A cidade do Rio de Janeiro 
viveu na noite do dia 20 de abril 
uma parte histórica da campanha 
do Brasil na Segunda Guerra Mun-
dial. Uma solenidade realizada no 
Aterro do Flamengo homenageou 
os 70 anos do Dia da Aviação de 
Caça, quando os militares da For-
ça Aérea Brasileira fizeram o maior 
número de missões nos céus da 
Itália, em 1945. Diante da aerona-
ve P-47, utilizada pelos pilotos na-
quela época, o evento relembrou os 
heróis que participaram da guerra.
 A cerimônia atraiu a po-
pulação que parou para acompa-
nhar o evento no Monumento aos 
Pracinhas, próximo ao Aeroporto 
Santos Dumont. “Isso é importante 
para relembrar os heróis de guerra 
e mostrar para a nova geração que 
eles lutaram por nós. Quando eu 
vejo uma solenidade como essa, 
eu me lembro das atividades cívi-
cas na escola, quando cantávamos 
o hino nacional, por exemplo, mo-
mentos importantes para formação 
do cidadão”, contou a aposenta-
da, Ermínia Domingues da Silva.
 Durante o evento, cada um 
dos pilotos da FAB, já falecidos, que 
participaram da Campanha na Itália 
foram lembrados com uma salva de 
sete tiros. Uma coroa de flores foi 
posta no túmulo do Soldado Des-
conhecido, como reconhecimento e 
respeito a todos que deram sua vida 
pela pátria nesse período. Para quem 
participou da guerra, como o Major 
Especialista João Rodrigues Filho, 
o momento ficou marcado para 
sempre. “Eu vim da roça, e me senti 

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) realizou no dia 22 de abril 
uma cerimônia pelos 70 anos do 
Dia da Aviação de Caça. A data, 
22 de abril, foi quando os militares 
da FAB fizeram o maior número 
de missões na Itália, em 1945, du-
rante a Segunda Guerra Mundial. 
A solenidade reuniu na Base Aérea 
de Santa Cruz, no Rio de Janeiro 
(RJ), diversas gerações para recor-
dar um capítulo da história do país.
 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, relembrou 
a importância da Aviação de Caça 
para o Brasil. “Hoje em dia, os veto-
res que nós temos e que nós teremos 
em breve mostram que a capacidade 
de dissuasão de um país e a defesa 
do espaço aéreo são fundamental-
mente suportadas pela Aviação de 
Caça”, explicou o Oficial-General. 
 Como parte das homena-
gens feitas na solenidade, foram en-
tregues os troféus de unidade aérea 
mais eficiente e piloto mais eficien-
te. Ao lado da filha, de apenas cinco 
anos, o Capitão Gusttavo Freitas de 
Souza exibiu o prêmio. “Para mim é 
um orgulho muito grande receber o 
troféu de piloto mais eficiente. Des-
de que eu entrei para a Escola Prepa-
ratória de Cadetes do Ar, eu queria 
voar o F-5, foram 15 anos até chegar 
aqui. É uma felicidade viver esse 
momento em uma data tão impor-

muito importante quando fui para 
guerra representar meu país”, reve-
lou o veterano presente no evento.
Militares das 11 unidades aéreas 
que hoje voam os caças da FAB em 
todo o Brasil estiveram na soleni-
dade. “Participar dessa cerimônia 
é muito importante, momento de 
muito orgulho, porque nos remete 
ao passado onde jovens pilotos de-
dicaram sua vida em defesa do nos-
so país”, afirmou o Tenente Felipe 
Vogt Fernandes de Souza, piloto do 
Primeiro Grupo de Aviação de Caça.
 A solenidade foi presidida 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, também piloto de caça. 
Na ocasião, o grupo de ordem unida 
da Escola de Especialistas de Aero-
náutica (EEAR) fez uma apresen-
tação. Também foi realizado o lan-
çamento do selo comemorativo dos 
70 anos do Dia da Aviação de Caça.  
 Trator Voador - Em exposi-
ção no Monumento aos Pracinhas, 
no Rio de Janeiro, a aeronave P-47 
Thunderbolt foi utilizada pelos pi-
lotos da FAB durante a Segunda 
Guerra Mundial. O caça bombar-
deiro alcançava cerca de 14 mil me-
tros de altitude e possuía oito metra-
lhadoras calibre .50 Capaz de voar 
a quase 700 quilômetros por hora, o 
avião podia transportar mais de uma 
tonelada de bombas. Para quem 
quiser conhecer o caça que fez 
parte da história do Brasil na guer-
ra, a aeronave estará até o dia 8 de 
maio no Aterro do Flamengo, pró-
ximo ao aeroporto Santos Dumont.

tante e estar ao lado de minha famí-
lia”, revela o militar, integrante do 
Primeiro Grupo de Aviação de Caça 
(1º GAVCA), unidade aérea que foi 
para a Segunda Guerra Mundial.
  Durante o evento, também 
foi entregue a Medalha Mérito 
Operacional Brigadeiro Nero Mou-
ra. O nome da honraria refere-se 
ao herói de guerra, major naquela 
época, primeiro voluntário a com-
por a unidade que iria atuar nos 
céus da Itália. O militar também 
é considerado o patrono da Avia-
ção de Caça. O prêmio é entregue 
aos veteranos do 1º GAVCA e aos 
comandantes de unidades aéreas.  
 “O legado de profissiona-
lismo, comprometimento e dedi-
cação dos veteranos está sempre 
presente no trabalho dos pilotos 
da atualidade. Isso fortalece a cada 
dia nossa Aviação de Caça, é uma 
força que nos impulsiona”, explica 
o Comandante da Terceira Força 
Aérea, Brigadeiro Fernando Al-
meida Riomar, responsável pelas 
11 unidades aéreas de caça da FAB.

 Exposição 
 O público que compareceu 
ao evento pode acompanhar uma 
exposição estática das aeronaves de 
caça utilizadas atualmente na Força 
Aérea. Uma das novidades foi a pre-
sença da maquete em tamanho real 
do Gripen NG, futuro caça da FAB.
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CONCURSOS MILITARES
Curso Militar Escola

     
Força

    Pré-
Requisito

Período/taxa
 de Inscrição Vagas

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

(CADAR) do ano de 
2016

CIAAR - 
Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Odontologia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

   
 
     13   
 
 
  

Processo seletivo 
de admissão de 

servidores temporá-
rios - IFI

 
IFI - Instituto 

de Fomento e 
Coordenação 

Industrial 
Aeronáutica

Nível Supe-
rior e nível 

técnico

 

13/04/2015 à 
22/05/15 

   
 
     34   
 
 
  

Concurso Público 
de Admissão à 

Escola Naval (CPA-
EN) - 2015

 

Escola Naval 
- EN Marinha Nível Médio

 

27/04/2015 à 
05/06/15 
R$ 30,00

   
 
     43   
 
 
  

Concurso Público 
de Admissão ao 
Colégio Naval 

(CPACN) - 2015

 

Colégio Naval 
(CPACN) Marinha

Nível 
Ensino fun-
damental

 

27/04/2015 à 
15/06/15 
R$ 25,00

   
 
     230   
 
 
  

Curso Militar Escola
     

Força
    Pré-

Requisito
Período/taxa
 de Inscrição Vagas

Estágio de Serviço 
Técnico para Oficiais 
Técnicos Temporá-

rios do Exército

 
EsPCEx 
- Escola 

Preparatória 
de Cadetes 
do Exército 

 

Exército

Nível 
Superior - 

licenciatura 
em Física, 
Inglês, Es-
panhol e 

Informática

01/04/2015 à 
24/04/15 

Inscrição gratuita

Estágio de Adapta-
ção de Oficiais de 

Apoio de Aeronáutica 
- EAOAP 2016

 
CIAAR - 

Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior 

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

 

17

Exame de Admissão 
ao Estágio de Adap-

tação de Oficiais 
Engenheiros da Ae-
ronáutica (EAOEAR) 

do ano de 2016

 
CIAAR - 

Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Engenharia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00

 

40

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

2016

CIAAR - 
Centro de 
Instrução e 

Adaptação da 
Aeronáutica

 

Aeronáutica
Nível 

Superior - 
Farmácia

 

06/04/2015 à 
05/05/15 

R$ 120,00
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