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Vice Presidente MIchel Temer entrega 
comenda da Ordem do Mérito Naval ao CCIM

 O Centro de Controle de In-
ventário da Marinha (CCIM), repre-
sentado por seu Diretor, o Contra-
-Almirante (IM) Luiz Carlos Faria 
Vieira, foi agraciado com a Ordem 
do Mérito Naval. A imposição da 
comenda ao estandarte foi efetuada 
pelo Presidente da República em 
exercício, Michel Temer, acompa-
nhado do Ministro da Defesa, Ja-

ques Wagner, e pelo Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferreira,  
durante solenidade militar realizada 
no Grupamento de Fuzileiros Na-
vais de Brasília (DF), no dia 11 de 
junho, Data Magna da Marinha do 
Brasil, alusiva ao Sesquicentená-
rio da Batalha Naval do Riachuelo.
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Presidente Barack Obama recebe nos EUA 
o Ministro da Defesa Jaques Wagner

 O Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, cumprimentou o Presiden-
te dos Estados Unidos, Barack Oba-
ma, após ter participado dia 30 de 
junho do encontro entre a Presidenta 
Dilma Rousseff e o chefe de estado 
norte-americano, na Casa Branca.
 Durante a visita, Wagner 
disse a Obama que a relação en-
tre os dois países entra em uma 
"nova fase", ao fazer breve relato 

dos avanços obtidos em reunião 
no dia 29, em Washington, com o 
Secretário de Defesa Ashton Car-
ter. Na ocasião, foi discutida a 
possibilidade do desenvolvimento 
de um projeto entre Brasil e EUA 
que inclui a associação tecnológi-
ca entre ambos e a busca de novos 
mercados para as indústrias de de-
fesa brasileiras e norte-americanas.
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Governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, recebe Comenda da Ordem do Mérito Naval
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 O Comandante do 5º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Leonardo 
Puntel, realizou, no dia 11 junho, a 
entrega da Comenda da Ordem do 
Mérito Naval ao Governador do Es-
tado do Rio Grande do Sul, José Ivo 
Sartori. O evento ocorreu quando a 
Marinha comemorou os 150 anos da 
Batalha Naval do Riachuelo. “Não 
recebo essa homenagem pessoal-
mente, mas em nome do Rio Grande 
do Sul e a dedico a todos os homens 
e mulheres que fizeram e ainda fa-
zem parte da Marinha do Brasil”, 

afirmou o Governador Sartori. 
 A solenidade teve início 
com uma aposição floral ao túmulo 
do Almirante Joaquim Marques Lis-
boa - Marquês de Tamandaré, Pa-
trono da Marinha. Acompanharam a 
cerimônia a secretária extraordiná-
ria de Políticas Sociais, Maria Hele-
na Sartori, o chefe da Casa Militar, 
Everton Oltramari, os secretários da 
Segurança Pública, Wantuir Jaci-
ni; da Saúde, João Gabbardo, e do 
Desenvolvimento Econômico, Ci-
ência e Tecnologia, Fábio Branco.
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Diretor do SSPM, CMG Cesar Santos,
recebe Medalha da Ordem do Mérito Naval 

 O Capitão de Mar e Guerra Cesar Santos recebe a Medalha da Ordem do Mérito Naval 
do Almirante Gusmão na Escola Naval

 CMG Cesar Santos entre o professor Edson Schettine de Aguiar e o pai, 
o advogado Genival Paulino dos Santos

 O  Serviço de Seleção do 
Pessoal da Marinha tem o propó-
sito de contribuir para a valoriza-
ção e a capacitação dos recursos 
humanos na Marinha, visando a 
preparação e aplicação do Poder 
Naval. Para a consecução de pre-
paração de seu propósito, cabem 
ao SSPM as seguintes tarefas:
 - Aplicar o conhecimento 
da Psicologia do Trabalho para a 
compreensão e o desenvolvimen-
to das elações humanas e para 
a intervenção nestas relações e 
nos processos psíquicos indivi-
duais, em sua articulação com 
as dimensões histórica, tradicio-
nal, social e cultural da Marinha.
 - Planejar e executar os 

exames psicológicos e, eventu-
almente, de acordo com determi-
nação da Diretoria de Ensino da 
Marinha, as entrevistas de sele-
ção e classificação para ingresso 
na Marinha e acesso na carreira.

 - Propor a classificação e 
a indicação de especialidade do 
pessoal em formação na Marinha.

 - Desenvolver estudos e 
pesquisas de interesse da Mari-
nha na área de sua competência.

 - Elaborar e aprimorar téc-
nicas psicológicas e instrumen-
tos de avaliação de desempenho.

(SSPM/ FM)

Foto: SSPM
Foto: SSPM
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Wagner participa com Presidenta Dilma 
de inauguração da Basf na Bahia

 A Presidenta Dilma Rousse-
ff, os Ministros Jaques Wagner (De-
fesa) e Joaquim Levy (Fazenda), 
participaram no dia 19 de junho, em 
Camaçari (BA), da inauguração do 
Complexo Acrílico da Basf, con-
siderado o maior investimento da 
empresa na América do Sul no ramo 
da indústria química em 20 anos. O 
investimento é de € 500 milhões 
de euros (cerca de R$ 2 bilhões).
 No complexo, serão pro-
duzidos três tipos de produtos: 
ácido acrílico, acrilato de buti-
la e os superabsorventes – que 
geralmente são usados na fabri-
cação de absorventes e fraldas.
 O presidente da Basf, Ral-
ph Schweens, afirmou que a em-
presa, instalada em Camaçari, tem 
como objetivo “alavancar a in-
dústria emergente no país”. “Esse 
é o maior investimento da Basf 
no Brasil e na América do Sul e a 
planta desta fábrica está entre uma 
das maiores do planeta. Muitos jo-
vens aqui presentes serão o futuro 
da indústria química. Dia 19 de ju-
nho se inicia uma nova fase des-
te setor no Brasil”, comemorou.
 A inauguração da fábri-
ca trará, segundo estimativas, um 
impacto positivo de R$ 300 mi-
lhões na balança comercial bra-
sileira. Do ponto de vista empre-
gatício, entre os funcionários, 90 

são jovens selecionados entre mil 
que fizeram seleção em Camaça-
ri, Lauro de Freitas e Salvador.
 O investimento da Basf foi 
disputado por quatro estados. O 
então governador da Bahia, Jaques 
Wagner (2007 a 2015) foi à Alema-
nha, por duas vezes, negociar a cap-
tação da fábrica. Para o ministro, a 
importância do complexo acrílico 
de Camaçari vai além da quantidade 
de euros do investimento e dará con-
sistência à cadeia de petroquímicos.
 "Além de ser uma indústria 
inédita em toda América Latina, 
agora presente no Brasil, os insu-
mos básicos que serão fabricados 
na Bahia para a indústria do país, 
como ácido acrílico e polímeros 
para absorventes, serão utilizados 
também em produtos que colabo-
ram para o maior conforto da po-
pulação em geral, como as fraldas 
para crianças e tintas fabricadas pe-
las empresas”, disse Jaques Wagner.
 Dilma destacou que rece-
berá em agosto a visita da chan-
celer alemã Angela Merkel, e que 
esse encontro dará bases à novas 
parcerias e a um aprofundamen-
to ainda maior com a Alemanha.
 Ao final da cerimônia, a 
presidenta Dilma prometeu "tra-
tamento especial” ao Porto de 
Aratu, em resposta ao pedido do 
governador da Bahia, Rui Costa.
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Wagner e Carter trataram dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 em reunião no Pentágono

 Os Jogos Olímpicos Rio 
2016 entraram na pauta da reu-
nião, dia 29 de junho, entre o mi-
nistro da Defesa, Jaques Wagner, 
e o secretário de Defesa dos Es-
tados Unidos, Ashton Carter. O 
assunto aparece na ata do encon-
tro divulgado no dia 30 de junho.
 Foram abordadas também 
as cooperações comercial e em 
tecnologia de defesa. Carter elo-
giou as contribuições do Brasil 
para as operações de paz na Áfri-
ca e em outras partes do mundo.
“Relato da Reunião do secretá-
rio de Defesa americano, Ashton 
Carter, com o ministro da De-
fesa do Brasil, Jaques Wagner.
 O secretário Carter rece-
beu no dia 30 de junho, no Pen-
tágono, o Ministro da Defesa do 
Brasil, Jaques Wagner, para discu-
tir o relacionamento entre Brasil 
e Estados Unidos na área de defe-
sa antes da reunião do Presidente 
Obama com a Presidenta do Bra-
sil, Dilma Rousseff, que ocorreu 
no dia 01 de julho na Casa Branca.
 O Secretário Carter elo-
giou as contribuições brasileiras 
para operações de paz na África e 

em outras partes do mundo e dis-
cutiu maneiras por meio das quais 
os Estados Unidos e o Brasil po-
dem continuar a colaborar para 
apoiar parceiros internacionais.
 O Secretário Carter e o 
Ministro Wagner discutiram a 
importância de aprofundar a co-
operação comercial e a coope-
ração em tecnologias de defesa, 
observando oportunidades de fu-
turas iniciativas de desenvol-
vimento e produção conjuntos.
 Eles também falaram so-
bre a recente ratificação do Acor-
do Bilateral sobre Cooperação em 
Matéria de Defesa e do Acordo 
sobre Proteção de Informações 
Militares Sigilosas como um si-
nal de aprofundamento da coope-
ração militar entre os dois países.
 Por fim, o Secretário Car-
ter e o Ministro Wagner trata-
ram dos preparativos para os 
Jogos Olímpicos do ano que 
vem em termos de segurança.
 O Ministro Wagner convi-
dou o Secretário Carter para visitar 
o Brasil antes dos jogos. O Secre-
tário Carter está ansioso por seu 
retorno a Brasília futuramente”.

Foto: G
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Ministério da Defesa completou 16 anos com reconhecimento na sociedade civil
 No dia 10 de junho, o Mi-
nistério da Defesa (MD) completa 
16 anos de criação. Fundado para 
ser um órgão de interlocução entre 
os meios civil e militar, a pasta co-
leciona importantes conquistas ao 
longo desses anos, além de se con-
solidar na realização de operações 
conjuntas entre as Forças Armadas.
 Entre os avanços destacam-se 
o fato de o Ministério da Defesa ser o 
5º maior orçamento da Esplanada, com 
recursos da ordem de R$ 17,028 bilhões 
para 2015 em custeio e investimento.
 Sobre o assunto, o Ministro 
da Defesa disse que apesar do contin-
genciamento, a instituição não terá ne-
nhum projeto parado. “Fomos um dos 
menos cortados e tenho certeza que 
cada um de vocês (funcionários) sabe-
rá compreender que esse ajuste é para a 
retomada do crescimento”, disse o Mi-
nistro em mensagem aos funcionários.
 Parte do prestígio da Defesa é 
fruto dos projetos estratégicos funda-
mentais ao país que estão reunidos sob 
sua coordenação, como o Programa de 
Submarinos da Marinha (Prosub), o 
Sistema Integrado de monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron) do Exército e o 
programa FX-2 (que prevê a aquisição 
dos caças Gripen NG) da Força Aérea.
 “Quero aproveitar a data 
para agradecer a cada um de vo-
cês que nos ajudam a fazer o mi-
nistério cada vez mais reconhe-
cido, não só na Esplanada, mas 
principalmente entre a sociedade civil 
brasileira”, manifestou Jaques Wag-
ner em alusão ao aniversário do MD.
 De acordo com o Minis-
tro, em seu primeiro ano à frente 
do órgão pôde observar a harmo-
nização das três Forças, por meio 
da interoperabilidade, do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das (EMCFA) e da Secretaria-Geral.

 Projetos Sociais
 O MD possui, ainda, um viés 
social diversificado. É a instituição que 
fica responsável por iniciativas que be-
neficiam crianças, jovens e adultos não 
somente com atividades culturais, mas 
também com qualificação profissional.
 Os principais projetos em cur-
so são o “Rondon”, que leva oficinas 
de meio ambiente, cidadania, educa-
ção, saúde e outras a populações de 
municípios em vulnerabilidade social, 
o “Soldado Cidadão”, que possibilita a 
capacitação de recrutas em mecânica, 

panificação, motorista de caminhões e 
empilhadeiras, eletricista, e mais, para 
que tenham emprego após saírem da 
carreira militar; o “Forças no Esporte”, 
que leva modalidades como judô, nata-
ção e atletismo a crianças e adolescen-
tes de 7 a 17 anos, e ainda prevê refor-
ço escolar e aulas de música e dança, 
e o “Calha Norte”, que busca atender 
às carências vividas pelas comunida-
des locais, por meio da realização de 
obras estruturantes, como a constru-
ção de rodovias, portos, pontes, esco-
las, creches, hospitais, poços de água 
potável e redes de energia elétrica.

Foto: ASC
O
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 É por meio do EMCFA – ver-
tente militar da Defesa – que são le-
vadas adiante ações subsidiárias de 
apoio a comunidades, a exemplo 
do que acontece em ações conjun-
tas de auxílio a vítimas de enchentes 
e demais catástrofes naturais, além 
do atendimento médico e odonto-
lógico a populações ribeirinhas.

 Grandes Eventos
 Cabe ainda à Defesa atuar na 
coordenação de grandes eventos re-
alizados no Brasil. Desde 2007 até 
2016, serão as atividades desta na-

tureza: Pan-Americano, Jogos Mun-
diais Militares, Rio + 20, Copa das 
Confederações, Jornada Mundial da 
Juventude, Copa do Mundo, Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
 Nesses casos, o ministério 
trabalha com a articulação entre Mari-
nha, Exército e Aeronáutica na defesa 
de estruturas críticas, como usinas hi-
drelétricas e nucleares e redes de for-
necimento de água, no emprego de mi-
litares para apoiar a segurança pública 
e em caráter de contingência, em ações 
de defesa química, radiológica e nucle-
ar em estádios e ginásios, entre outros.
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Jaques Wagner destaca conquistas da Defesa durante entrega da Ordem do Mérito

 O Ministério da Defesa 
agraciou, no dia 10 de junho, 172 
personalidades civis e militares 
com a Ordem do Mérito da Defesa. 
O evento foi realizado no Clube da 
Aeronáutica de Brasília. A comen-
da, criada pelo Decreto 4.263, de 
10 de junho de 2002, é destinada a 
brasileiros e estrangeiros que pres-
taram relevantes serviços à Mari-
nha, ao Exército e à Aeronáutica.
 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, Membro 
Nato da Ordem do Mérito da De-
fesa, estava entre os agraciados.
 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, destacou os prin-
cipais avanços alcançados pela 
sua pasta que hoje completou 16 
anos. O fato se deu durante a so-
lenidade de entrega da Ordem 

do Mérito da Defesa, no Clube 
da Aeronáutica de Brasília (DF).
 “Trata-se de uma cerimô-
nia especial, já que oferece opor-
tunidade para refletirmos sobre as 
conquistas da sociedade brasileira 
em matéria de defesa, consubstan-
ciadas na atuação deste ministério 
e das Forças Armadas, mas cons-
truídas em conjunto”, disse Wagner.
 Sobre o assunto, o ministro 
citou os projetos estratégicos em 
andamento, como o Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub), da Marinha, os blindados 
Guarani, do Exército, e os aviões de 
fabricação nacional KC-390, da Ae-
ronáutica. “Os projetos do Ministé-
rio da Defesa e das Forças singulares 
são absolutamente prioritários, e sua 
continuidade é a única opção para 
um país como o Brasil”, afirmou.

Foto: Jorge C
ardoso\M

D

 Wagner falou, também, 
acerca do planejamento e fortaleci-
mento da Base Industrial de Defesa. 
Segundo ele, este aspecto “é uma 
das principais vias de consolidação 
de uma defesa moderna, que con-
te com adequadas capacidades de 
dissuasão e promova efeitos duais 
em benefício de toda a sociedade”.
 O Ministro lembrou-se, ain-
da, da Lei 12.598, de 2012, marco 
normativo da área. A referida lei 
estabelece normas especiais para 
as compras, as contratações e o 
desenvolvimento de produtos e de 
sistemas de defesa, dispõe sobre re-
gras de incentivo à área estratégica 
de defesa, dentre outras questões.
 No discurso, o titular da 
Defesa enalteceu o trabalho dos 
homens e mulheres que trabalham 
nas Forças Armadas. “É também 
imprescindível que continuemos a 
valorizar o mais importante recur-
so da defesa nacional: os militares 
brasileiros, que dedicam suas vi-
das ao Brasil com profissionalis-
mo, competência e patriotismo.”
 
 Cerimônia
 Ficou a cargo do Ministro 
Wagner fazer a imposição da meda-

Foto:C
E
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(MD ASCOM/CECOMSAER/ FM)

lha nos estandartes das instituições 
premiadas: Diretoria-Geral de Na-
vegação, Comando do 9º Distrito 
Naval, 9º Batalhão de Engenharia de 
Construção, 14º Batalhão Logístico, 
Terceiro Comando Aéreo Regional 
e Universidade da Força Aérea.
 Ele também entregou a con-
decoração aos membros natos da 
Ordem, como os comandantes das 
Forças, Almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira (Marinha), General 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas 
(Exército), e Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato (Aeronáutica). Foram 
homenageados, ainda, o Ministro 
da Defesa do Equador, Fernando 
Cordero Cueva, e a Ministra da De-
fesa de Guiné-Bissau, Cadi Seidi.
 Entre os agraciados esta-
va o General brasileiro Carlos Al-
berto dos Santos Cruz. O oficial 
chefia a Missão das Nações Uni-
das na República Democrática do 
Congo, maior operação já reali-
zada pela ONU. Sob seu coman-
do, Santos Cruz tem mais de 20 
mil militares de diferentes nações.
 A  Ordem  do Mérito da Defesa 
possui os graus de Grã-cruz (doura-
da), Grande-oficial (prata), Comen-
dador (bronze), Oficial e Cavaleiro.
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Jaques Wagner defende investimentos em Defesa 
durante audiência na Câmara

 Durante a manhã do dia 20 
de maio, o Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, expôs detalhes do 
orçamento do setor, em audiência 
pública na Câmara dos Deputados, 
em Brasília (DF). Ele defendeu a 
manutenção dos projetos estraté-
gicos das Forças Armadas e disse 
que houve avanço no orçamento 
da pasta ao longo dos anos. “Nos-
so custo com pessoal é alto, mas 
decuplicamos os valores de inves-
timentos. Temos que reconhecer 
que tivemos progresso”, afirmou.
 De acordo com dados apre-
sentados, o ministro salientou que 
o aumento na aplicação para a área 
de Defesa este ano “demonstra o 
esforço das Forças com o gover-
no”. Lembrou também que seu 
ministério é o 7º orçamento da Es-
planada, sem considerar custo com 
pessoal. “Um país que tem o pa-
trimônio como o nosso, que tem a 
Amazônia, não pode ser indefeso.”
 O titular da pasta citou, um 
a um, os programas fundamentais 
da Marinha, do Exército e da Ae-
ronáutica. Entre eles, o Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Co-
municações (SGDC), orçado em 
R$ 1,7 bilhão, com custo de R$ 489 
milhões para o ministério, o Progra-
ma de Desenvolvimento de Subma-
rinos (Prosub), que tem orçamento 
de R$ 31 bilhões até 2025, o Sis-
tema Integrado de Monitoramento 
de Fronteiras (Sisfron), com R$ 11 
bilhões; a Amazônia Conectada, 
que trará infovia de mais de 7 mil 
quilômetros de fibra ótica submersa 
nos rios da Bacia Amazônica, além 
da aquisição dos caças Gripen NG 
e da fabricação do KC-390 – maior 
aeronave já construída no Brasil.
 Jaques Wagner mostrou, 
ainda, a estrutura do ministério, 
criado em 1999, e que conta atual-

mente com pouco mais de 1,3 mil 
funcionários. Sobre os documentos-
-base, como a Estratégia Nacional 
de Defesa, o Livro Branco de Defe-
sa Nacional e a Política Nacional de 
Defesa, destacou que a atualização, 
a cada quatro anos, é fundamental.
 Ademais, o ministro elo-
giou o trabalho que vem sendo re-
alizado pelos militares nas mais 
diversas atividades, tais como na 
proteção das fronteiras brasilei-
ras, em ações subsidiárias (entre 
elas o Projeto Soldado Cidadão 
e o Programa Forças no Espor-
te) e missões de paz no exterior.
 “O Brasil é tido como o país 
que mais contribui dentro das forças 
de paz.” Wagner destacou também o 
comando do General Carlos Alberto 
dos Santos Cruz à frente da maior 
operação da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), a Monusco, no 
Congo. O militar tem sob sua respon-
sabilidade cerca de 20 mil homens.
 Por fim, o ministro reiterou 
sua admiração pelo efetivo de pro-
fissionais que integram as Forças 
Armadas brasileiras. “Tive a opor-
tunidade de conhecer o comando 
de um Tenente em um pelotão de 
fronteira na Amazônia, que lon-
ge de tudo, ainda se ofereceu para 
permanecer por mais um ano por se 
sentir útil ao país no local”. E disse, 
ainda: “As Forças e o Itamaraty são 
as grandes escolas do país, da maior 
qualidade do serviço público”.
 Estiveram presentes na au-
diência do dia 20 de maio, os Co-
mandantes da Marinha, Almirante 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, do 
Exército, General Eduardo Dias 
Villas Bôas, e da Aeronáutica, Bri-
gadeiro Nivaldo Luiz Rossato, além 
do Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas, General José 
Carlos De Nardi.

Foto: Jorge C
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Segurança e Defesa são temas de debate 
na Câmara dos Deputados

 A palestra “A Segurança 
e a Defesa: suas implicações para 
o desenvolvimento nacional” foi 
tema de debate, no último dia 26 
de maio, na Câmara dos Deputa-
dos. O evento organizado pela Co-
missão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional (CREDN) em par-
ceria com o Ministério da Defesa 
contou com mais de 300 militares 
brasileiros e de países estrangeiros.
 Na ocasião, o segundo vice-
-presidente da CREDN e presiden-
te da Frente Parlamentar Mista da 
Defesa Nacional, deputado Car-
los Zarattini (PT/SP), apresentou 
proposta que defende que o Bra-
sil discuta a possibilidade de se 
estabelecer orçamento plurianual 
para o setor. Para ele, o objetivo é 
evitar o contingenciamento de re-
cursos e a paralisação de projetos 
estratégicos das Forças Armadas.
 “Ainda não conseguimos 
localizar efetivamente uma fonte 
que garanta recursos perenes para 
as Forças Armadas. A nossa ideia é 
promover o debate sobre a criação 
de um orçamento próprio, específi-
co, para as Forças e que seja pluria-
nual. Sem poder ser contingencia-
do ou reduzido”, afirmou Zarattini.

 O parlamentar incentiva os 
debates e a manutenção dos projetos 
estratégicos que tratam da segurança 
e defesa para o desenvolvimento do 
país. “Essa decisão de se criar a Es-
tratégia Nacional da Defesa voltou a 
colocar o assunto defesa em pauta. 
Por isso, é imprescindível que a Câ-
mara incentive o debate na academia 
e na sociedade e apoie ações políticas, 
legislativas e orçamentárias que ga-
rantam a continuidade dos projetos”.
 Participaram da mesa de 
abertura, a presidenta da CREDN 
e da Comissão Mista de Contro-
le das Atividades de Inteligência 
do Congresso, deputada Jô Moraes 
(PCdoB-MG), e a assessora espe-
cial do Ministro da Defesa e Ex-De-
putada Federal, Perpétua Almeida.
 No auditório da Câmara 
estavam presentes, em sua maio-
ria, oficiais da Marinha, Exército e 
Aeronáutica, alunos dos cursos Su-
perior de Defesa, de Altos Estudos 
da Escola Superior de Guerra, das 
Escolas de Guerra Naval, de Co-
mando e Estado-Maior do Exército 
e, também, da Escola de Coman-
do e Estado-Maior da Aeronáuti-
ca. Além de oficiais da Alemanha, 
Equador, Venezuela, Líbano e Peru.

(MD ASCOM/ FM)
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“Política de Defesa é política de Estado”, diz Ministro Jaques Wagner

 O Ministro da Defesa, Ja-
ques Wagner, enfatizou no dia 2 
de junho, durante lançamento da 
Frente Parlamentar Mista de Defe-
sa Nacional, que “política de defe-
sa é política de Estado”. Na opor-
tunidade, Wagner propôs a união 
de todas as forças políticas no for-
talecimento das Forças Armadas 
e na indústria de defesa do país.
 “Aqui o abraço tem outra di-
mensão. Ele é verde e amarelo. Te-
mos a missão que é a defesa do país. 
Isso independe da coloração partidá-
ria”, destacou em discurso para uma 
plateia composta por parlamentares, 
empresários e militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica.
 Wagner iniciou o pronun-
ciamento destacando a importância 
de se criar uma frente parlamentar 
mista. Segundo o ministro, a parti-
cipação de deputados e senadores 
permitirá mais agilidade no anda-
mento de temas que são de interes-
se do setor. O ministro citou como 
exemplos a revisão de três docu-
mentos importantes: a Estratégia 
Nacional de Defesa (END), a Polí-
tica Nacional de Defesa (PND) e o 
Livro Branco da Defesa Nacional.
 O Ministro destacou tam-
bém a importância do uso dual dos 
produtos de defesa, que podem 
ser utilizados tanto no meio civil, 
quanto no militar. “Isso significa 
agregar valor que transborda para 
a indústria comum”, disse. Em sua 
fala, o ministro ainda chamou aten-
ção para a importância de equipar 
as Forças Armadas, mesmo sendo 
o Brasil um país pacífico: “isso é 
uma forma de dissuasão”, afirmou.

 "Investimento em Defesa 
é uma questão de soberania nacio-
nal. Nossos investimentos repre-
sentam 1,5% do PIB. Está abaixo 
da média mundial, mas posso as-
segurar que a Defesa está numa 
posição melhor se comparada com 
outras áreas. Na próxima semana, 
os comandantes das Forças Arma-
das vão se reunir com a secretária 
geral do ministério para definir o 
contingenciamento. Posso garantir 
que estamos trabalhando para não 
descontinuar os projetos”, disse 
Wagner. O Ministro disse ainda que 
em conversas sobre o assunto com 
a presidenta da República, Dilma 
Rousseff, ele têm destacado a im-
portância dos recursos de sua pasta.
 Ainda no pronunciamen-
to, Jaques Wagner enfatizou que a 
ida para o Ministério da Defesa foi 
uma escolha pessoal. “Não estou 
aqui mandado. Acho a Defesa um 
setor estratégico e toda essa parce-
ria é a melhor possível”, defendeu.
 
 Estados Unidos
 Wagner aproveitou o even-
to para deixar um desafio aos par-
lamentares. Segundo explicou, há 
um acordo que precisa ser aprovado 
pelo Congresso Nacional. O docu-
mento permitirá a troca de informa-
ções entre as indústrias do Brasil e 
dos Estados Unidos. O objetivo é 
que o documento seja levado para 
chancela no fim do mês, quando o 
ministro estará nos Estados Uni-
dos junto com a presidenta Dilma.
 “É um acordo de alto ní-
vel sobre troca de informações. 
Ele precisou ser reavaliado em 
função da Lei de Acesso à Infor-
mação (LAI), mas já está sendo 
enviado para o Congresso pela 
Casa Civil. Então, o primeiro pedi-
do que faço à frente parlamentar é 
que nos ajude a aprova-lo para que 
possamos assiná-lo na visita ofi-
cial aos Estados Unidos”, afirmou.
 O Ministro também convi-
dou os empresários a integrarem a co-
mitiva. Ele sugeriu que as indústrias 
brasileiras identificassem empresas 
norte-americanas de interesse para 
que seja agendado o encontro bilateral.
 Instituída em 12 de março 

Foto: Tereza Sobreira

de 2015, a Frente Parlamentar Mista 
da Defesa Nacional é presidida pelo 
deputado Carlos Zarattini (PT-SP) 
e composta por 200 parlamentares, 
entre deputados e senadores. No 
discurso de abertura da cerimônia 
de instalação da frente, Zarattini 
explicou que a constituição desse 
grupo parlamentar ocorre num mo-
mento especial “onde começamos 
a discutir a revisão de documentos 
fundamentais para o setor”.
 Por sua vez, segundo des-
tacou, o ano também é marca-
do “pelo ajuste fiscal” e, por este 
motivo, é preciso se debater a ne-
cessidade da “continuidade dos 
projetos estratégicos de defesa”.
 O presidente da Associação 
Brasileira das Indústrias de Mate-
riais de Defesa e Segurança (Abi-
mde), Sami Hassuani, apresentou 
alguns números de um estudo ela-
borado pela FIPE (Fundação Ins-
tituto de Pesquisas Econômicas) 
sobre o segmento. Segundo o do-
cumento, as indústrias de defesa 
representam 3,7% do PIB (Produ-
to Interno Bruto) do país. Porém, 
com os investimentos necessários, é 
possível que esse patamar chegue a 
8% do total de riquezas do Brasil.
 Para o empresário, o apor-
te de recursos tem efeito multipli-
cador na economia, com geração 
de emprego qualificado e aumento 
de renda para o trabalhador. O es-
tudo será divulgado em sua íntegra 
no próximo mês em evento que 
está sendo preparado pela entida-
de para acontecer em São Paulo.
 A cerimônia de instala-
ção da frente parlamentar contou 
com a participação do Comandan-
te da Marinha, Almirante Eduardo 
Leal Ferreira, do Comandante da 
Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato, do Chefe do Estado-
-Maior Conjunto das forças Arma-
das (EMCFA), General José Carlos 
De Nardi. O Comandante do Exér-
cito, Eduardo Dias Villas-Bôas foi 
representado pelo General Joaquim 
Maia Brandão Junior. O Minis-
tro da Ciência e Tecnologia, Aldo 
Rebelo, se fez representar pela se-
cretária executiva Emília Ribeiro.
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Ministros da Defesa do Brasil e da França discu-
tem ações para aprimorar parcerias estratégicas

 Em seu último dia de visi-
ta oficial à França, o Ministro da 
Defesa, Jaques Wagner, participou 
de reunião bilateral com o Mi-
nistro da Defesa da França, Jean-
-Yves Le Drian, no hotel de Brien-
ne, que é a sede da pasta em Paris.
 Durante café da manhã, 
que contou com as presenças de 
assessores militares e diplomá-
ticos dos dois países, Wagner e 
Le Drian fizeram um balanço 
dos projetos na área de Defesa e 
das possibilidades de aprimorar 
parcerias entre Brasil e França.
 Entre os assuntos tratados, 
os titulares da Defesa conversaram 
sobre a possibilidade de aumentar a 
interação entre os dois países na fron-
teira do Brasil com a Guiana Fran-
cesa, para guarnecer os dois territó-
rios contra as ameaças do garimpo 
ilegal, além de aumentar o combate 
ao tráfico de drogas e entorpecentes.
 Durante o encontro, o Mi-
nistro Wagner informou que o de-
senvolvimento do Satélite Geoesta-
cionário de Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC), em constru-
ção conjunta com a empresa fran-
cesa Thales Alenia Space (TAS),  
na cidade de Cannes, está com o 
seu cronograma  adiantado em um 
mês. O ministro destacou que, com 

isso, será possível assegurar o lan-
çamento do artefato para setembro 
de 2016. “Essa é uma ótima no-
tícia”, disse o ministro Le Drian.
 O Ministro Jaques Wagner 
também falou com o colega sobre 
a visita feita no dia 11 de maio à 
empresa DCNS, parceira da Ma-
rinha do Brasil no Programa de 
Desenvolvimento de Submarinos 
(Prosub), em Cherbourg, no Nor-
te da França. “Tive a satisfação e 
o orgulho de ver as equipes de en-
genheiros brasileiros e franceses 
trabalhando em conjunto”, afirmou.
 O Ministro Le Drian fez um 
balanço do desenvolvimento da área 
de Defesa na França, ressaltando as 
operações que o país vem partici-
pando no exterior e o aumento da 
presença de militares franceses em 
áreas estratégicas do seu território 
devido ao atentado terrorista sofrido 
em Paris, em janeiro deste ano, no es-
critório do jornal “Charlie Hebdo”.
 No encontro do dia 13 de 
maio, Wagner foi recebido com 
honras de chefe de estado, passou 
em revista às tropas e assinou o livro 
de ouro de personalidades ilustres.
 Com essa reunião, o mi-
nistro encerra sua visita ofi-
cial à França e retorna ao Brasil.  

Foto: Antonio R
am
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Brasil e França estreitam parceria 
técnico-gerencial na área espacial

 Militares brasileiros apre-
sentaram ficha de cooperação para 
apoio técnico-gerencial da França no 
Programa Estratégico de Sistemas 
Espaciais (Pese). O documento esta-
belece a parceria entre o Ministério 
da Defesa (MD) e a Direção Geral de 
Armamento (DGA) – órgão da na-
ção europeia. O material será obje-
to de estudo da comitiva francesa.
 A iniciativa aconteceu du-
rante a reunião do Grupo de Traba-
lho Conjunto Brasil-França, realiza-
da em Paris, na semana passada. Na 
ocasião, a equipe brasileira foi coor-
denada pelo vice-chefe de Assuntos 
Estratégicos do MD, Almirante José 
Carlos Mathias, que enfatizou a já lon-
gínqua parceria entre os dois países.
 “Dividimos ideias e progres-
so tecnológico há muito tempo. Não 
por acaso, Alberto Santos Dumont, pai 
da aviação e inventor do avião, triun-
fantemente subiu aos céus no Cam-
po de Bagatelle, nessa bela ‘Cidade-
-Luz’. Hoje, passados mais de cem 
anos deste feito, vemos Brasil e Fran-
ça a desenvolver parcerias, agora, na 
conquista do espaço”, disse Mathias.
 A delegação francesa ficou a 
cargo do subdiretor da Europa Central 
e Oriental e América do Sul da DGA, 
General Hubert L’ebraly. De acordo 
com ele, o principal objetivo do gru-
po de trabalho foi definir o futuro da 
cooperação franco-brasileira em defe-
sa. O general mencionou que o Brasil 
ocupa um lugar de destaque, dentre vá-
rios países com os quais a França atua.

 Programa Espacial 
 O Pese foi criado para aten-
der necessidades estratégicas das 
Forças Armadas e da sociedade bra-
sileira. A responsabilidade pelo 
projeto é da Defesa, por meio da 
Comissão de Coordenação e Implan-

tação de Sistemas Espaciais (CCISE).
 Uma das missões do programa 
é prover infraestrutura espacial para 
ser usada no Sistema de Gerenciamen-
to da Amazônia Azul (SISGAAZ), no 
Sistema Integrado de Monitoramen-
to de Fronteiras (Sisfron), no Siste-
ma de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(Sisdabra), no Sistema de Proteção 
da Amazônia (Sipam), entre outros.

 Reunião
 Durante o encontro, foram 
debatidos, também, assuntos como 
a elaboração de acordo entre os dois 
governos no âmbito de pesquisa e tec-
nologia em defesa, que tramita via di-
plomática. Sobre isso, houve o desen-
volvimento de roteiro para cooperação 
dos institutos e centros de pesquisa 
e tecnologia brasileiros e franceses.  
 Ainda fez parte da pauta a in-
tenção da nação europeia de realizar 
treinamentos de enlace com as esta-
ções terrestres do Syracuse (equipa-
mento de telecomunicações militares 
da França), utilizando o Sistema Bra-
sileiro de Comunicação Militar por 
Satélite (Siscomis). A equipe do Brasil 
disse estar disponível e vai aguardar a 
confirmação do estabelecimento dessas 
estações na Guiana Francesa e poste-
rior solicitação para conduzir o teste.
 Outro tema levantado foi a pos-
sível aquisição do blindado Guarani, 
no modelo 4x4, já em processo licita-
tório conduzido pela Diretoria de Ma-
terial do Exército Brasileiro. A França 
participa do certame com a versão do 
Sherpa, da Renault Trucks Defense.
 Estiveram presentes na reu-
nião, o encarregado de Negócios da 
embaixada do Brasil na França, mi-
nistro Achiles Zaluar Neto, e oficiais 
das três Forças Armadas que integram 
subcomissões de cooperação de de-
fesa, naval, terrestre e aeronáutica.

(MD ASCOM/ FM)
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Sistema de Proteção da Amazônia 
é tema de acordo sino-brasileiro

 Os governos do Brasil e da Chi-
na assinaram acordo para o sensoria-
mento remoto, telecomunicações e tec-
nologia da informação para a defesa e 
proteção da Amazônia. O ato foi firma-
do dia 19 de maio, no Palácio do Planal-
to, pelos Ministros Jaques Wagner (De-
fesa), e Xu Dazhe (Ciência, Tecnologia 
e Indústria de Defesa). Ele representa 
um dos 35 projetos da pauta da reunião 
entre a presidenta Dilma Rousseff e o 
Primeiro Ministro Chinês Li Keqiang.
 O acordo se dará no âmbito do 
Sistema de Proteção da Amazônia (Si-
pam). A partir de agora, técnicos bra-
sileiros e chineses iniciam o grupo de 
trabalho para desenvolver e executar o 
projeto. A formalização ocorrida é des-
dobramento das bases que foram acer-
tadas, no ano passado, durante a visita 
oficial do presidente da República Po-
pular da China, Xi Jinping, ao Brasil.
 Brasil e China vão constituir 
grupo de trabalho para discutir projetos 
de sensoriamento remoto, telecomu-
nicações e tecnologia da informação 
Brasil e China vão constituir grupo 
de trabalho para discutir projetos de 
sensoriamento remoto, telecomuni-
cações e tecnologia da informação
Os detalhes para esse entendimento fo-
ram alinhados dia 18 de maio, quando 
os Ministros Jaques Wagner e Xu Dazhe 
tiveram uma reunião de trabalho no ga-
binete da Defesa, em Brasília. Além do 
projeto para a Amazônia, os governos 
brasileiro e chinês firmaram protocolos 
e acordos em diversos setores, como 
por exemplo, energia eólica, bancário, 
transporte ferroviário, dentre outros.
 “Na reunião, decidimos tam-
bém desenvolver conjuntamente um 
satélite de sensoriamento remoto”, dis-
se a Presidenta Dilma.
 Antes da assinatura dos atos, 
Dilma e o primeiro ministro Li Keqiang 
assistiram ao lançamento das obras da 
linha de transmissão da Usina Hidre-
létrica Belo Monte. O linhão vai levar 
energia do Pará para a região Sudeste, 
investimento do grupo chinês State Grid 
e das brasileiras Eletrobrás e Furnas.
 O Primeiro Ministro Chinês 

chegou à Praça dos Três na manhã 
sendo recebido com honras militares. 
Depois, subiu a rampa do Planalto, 
onde foi recepcionado pela Presidenta 
Dilma e se encaminhou para o regis-
tro fotográfico. Ato contínuo, Dilma o 
apresentou aos ministros brasileiros. 
Na sequência, Li Keqiang fez o mesmo 
com seus auxiliares que estavam perfi-
lados, mais adiante, no salão nobre do 
Palácio. Concluída essa etapa, todos se 
deslocaram para a reunião bilateral.
 No começo da tarde, ainda no 
Palácio do Planalto, ocorreram as ce-
rimônias de assinatura dos acordos. 
O primeiro deles recebeu a firma dos 
Ministros Jaques Wagner e Xu Dazhe. 
A partir de agora, será constituído o 
Grupo de Trabalho Gestor (GTG) que 
terá a tarefa de estruturar a cooperação 
entre os dois países. Esse GTG será co-
-presidido pelo Centro Gestor e Opera-
cional do Sistema de Proteção da Ama-
zônia (Censipam) e pela Administração 
Estatal de Ciência, Tecnologia e Indús-
tria Nacional de Defesa (SASTIND).
 Neste grupo serão discutidos 
e abordados projetos da área de sen-
soriamento remoto, telecomunicações 
e tecnologia da informação. As reuni-
ões serão definidas por comum acor-
do, alternando a sede entre os países. 
Os objetivos básicos são cooperar e 
compartilhar dados de satélites am-
bientais, meteorológicos e de obser-
vação da terra. Bem como trocar co-
nhecimento e experiência nas áreas 
de tecnologia da informação, teleco-
municação e sensoriamento remoto.
 Está previsto, também, o inter-
câmbio de dados e conhecimentos em 
meteorologia, climatologia, hidrome-
teorologia e mudanças climáticas, co-
operação nas aplicações envolvendo o 
uso de telecomunicações ponto a ponto 
e via satélite, promoção da capacitação 
de recursos humanos nas áreas tecno-
lógicas relacionadas, e a cooperação no 
mapeamento cartográfico e temático.
 Após a cerimônia no Planalto, 
Dilma e Li Keqiang participaram de al-
moço no Ministério das Relações Exte-
riores.
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Brasil e China manifestam interesse 
em cooperação na área de Defesa 

 Brasil e China vão aprovei-
tar a visita do Primeiro Ministro 
Chinês, Li Keqiang, para conso-
lidar a cooperação no setor de de-
fesa. Essa foi a tônica da reunião 
do Ministro da Defesa, Jaques 
Wagner, com o titular da pasta de 
Ciência, Tecnologia e Indústria 
de Defesa da China, Xu Dazhe, 
no dia 18 de maio, em Brasília.
Durante a audiência, Xu Dazhe ma-
nifestou interesse em prosseguir a 
parceria da área espacial, com ên-
fase no sensoriamento remoto, te-
lecomunicações e tecnologia da in-
formação para a defesa e proteção 
da Amazônia. Esse assunto foi tra-
tado no ano passado durante a visita 
do Presidente Chinês, Xi Jinping.
 O acordo que vem sendo pre-
parado se dará no âmbito do Sistema 
de Proteção da Amazônia (SIPAM). 
Os termos do acordo na área de pro-
teção da Amazônia foram avaliados 
durante reunião dos dois ministros 
na sede do Ministério da Defesa.
 Caberá ao governo federal fe-

char os entendimentos para que essa 
parceria seja formalizada. No dia 19 
de maio, a Presidenta Dilma Rous-
seff recebeu o Primeiro Ministro Li 
Keqiang, no Palácio do Planalto.

 Censipam
 Aproveitando a viagem ao 
Brasil, o Ministro Xu Dazhe esteve 
na sede do Centro Gestor e Opera-
cional do Sistema de Proteção da 
Amazônia (Censipam), em Brasí-
lia. No dia 20 de maio, a comitiva 
esteve em Manaus para visita ao 
escritório regional do Censipam.
 Segundo o Ministro Xu 
Dazhe, seu país tem interesse em 
expandir a cooperação em progra-
mas brasileiros de proteção aos 
recursos naturais, como o Siste-
ma de Gerenciamento da Amazô-
nia Azul (SISGAAz), além de dar 
continuidade à parceria espacial.
 No encontro com o Minis-
tro Jaques Wagner, o colega chi-
nês formalizou convite para uma 
visita à China no mês de setembro.

Foto: PH
 Freitas
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ESG Brasília realiza ciclo 
de palestras internacionais

 A Escola Superior de Guer-
ra (ESG) Campus Brasília promo-
veu, no dia 11 de junho, no auditó-
rio do Ministério da Defesa (MD), o 
ciclo de palestras denominado “Co-
lóquio Internacional”, com a parti-
cipação do embaixador da Alema-
nha no Brasil, Dirk Brengelmann. 
 O colóquio sobre o tema “A 
perspectiva estratégica no mundo 
contemporâneo e suas relações com 
o Brasil” faz parte da grade curricu-
lar do I Curso de Diplomacia de De-
fesa (CDIPLOD).  O curso da ESG 
Brasília é destinado ao aperfeiçoa-
mento dos futuros adidos de defesa, 
negociadores internacionais e asses-
sores do MD e das Forças Armadas.
 Em sua palestra o embaixa-
dor alemão, que já exerceu funções 
na secretaria-geral da Organiza-
ção do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN), falou que a reunificação 
da Alemanha trouxe grandes lições 
como respeito aos direitos humanos 
e as leis, princípios e valores, demo-
cracia e separação entre os poderes.
 Desde a reunificação, o 
país tem como principal pilar na 
política externa o fortalecimento 
da União Europeia compartilhado 
com os vizinhos e países membros.
 Segundo ele, a atual políti-
ca externa do seu país nunca esteve 
num momento tão próspero, seguro 

e de liberdade. O embaixador Bren-
gelmann disse que a globalização 
trouxe mais possibilidades para o 
desenvolvimento econômico, po-
rém também traz consigo mais 
dependências e vulnerabilidades.
 Os colóquios internacio-
nais, que iniciaram em abril, já 
tiveram a participação dos gover-
nos da França, Estados Unidos, 
África do Sul, China e Argentina. 

 Diplomacia de Defesa
 O objetivo do curso é capa-
citar profissionais das Forças Arma-
das e servidores do MD para atuarem 
nas diversas atividades relacionadas 
à diplomacia de defesa, entre outros.
 As principais disciplinas 
do curso são: Relações Interna-
cionais, Direito Inter nacional, Ci-
ência Politica, Sociologia e Geo-
política, Inteligência Estratégica, 
Relações Diplomáticas, Negocia-
ções Internacionais, Pensamento 
Brasileiro de Defesa e Economia 
e Desenvolvimento, além dos co-
lóquios realizados até o momento.
 Em 2015, estão matricula-
dos 15 estagiários das três Forças 
Armadas, sendo um oficial-general 
da Marinha, 14 oficiais-superiores 
(sendo quatro da Marinha, sete do 
Exército, e três da Aeronáutica).

Foto: Jorge C
ardoso
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Militares concluem 1º Curso 
de Diplomacia de Defesa da ESG

 Foi realizada, no dia 25 de 
junho, solenidade de encerramento 
da 1ª edição do Curso de Diplomacia 
de Defesa. Na ocasião, 12 militares 
das Forças Armadas receberam di-
plomas e distintivo da capacitação, 
oferecida pela Escola Superior de 
Guerra (ESG) do campus Brasília 
(DF). O evento aconteceu no audi-
tório do Ministério da Defesa (MD).
 O curso teve duração de 
três meses e foi dividido em fases 
à distância e presencial. Ao longo 
do período, os estagiários – como 
são chamados – tiveram discipli-
nas de Direito e Relações Interna-
cionais, Sociologia, Geopolítica, 
Economia, Desenvolvimento e In-
teligência Estratégica, entre outras.  
 Na cerimônia, o comandan-
te da ESG, Brigadeiro Rafael Ro-
drigues Filho, explicou que a qua-
lificação visa preencher uma lacuna 
em diplomacia de defesa. Segundo 
ele, o currículo abrangeu proposta 
inovadora em base teórica e teve 
como público-alvo oficiais superio-
res que irão atuar como adidos mi-
litares, negociadores internacionais 
e assessores em diversas áreas de 
defesa. “Este curso é o começo para 
a continuidade do aperfeiçoamento 
de suas carreiras, de acordo com 
os cargos que ocupam”, salientou.
 Como tradição da Escola, 
um aluno é sempre escolhido para 
ser orador. Neste caso ficou a car-
go do Capitão-de-Mar-e-Guerra, 
Carlos Radicchi, falar em nome 
da Turma Alexandre Gusmão. Ele 
ressaltou a confiança que a so-
ciedade deposita na Marinha, no 

Exército e na Aeronáutica, citando 
pesquisa recente da Fundação Ge-
túlio Vargas. No entanto, alertou 
para o que chamou de “paradoxo 
sobre o tema”. “Enquanto as For-
ças Armadas gozam de prestígio 
junto à população brasileira, de-
bates em defesa ainda são desco-
nhecidos.”
 Radicchi agradeceu a opor-
tunidade de ter feito a capacitação, 
que contou com aulas, palestras, 
simpósios e seminários. Por fim, 
ele comparou militares a diploma-
tas, “no cultivo à ética, amor à pá-
tria e hierarquia”.
 A solenidade foi encerrada 
com a aposição – por familiares e 
demais paraninfos – dos distinti-
vos da nova qualificação na far-
da (uniforme) dos concludentes. 
Também houve descerramento de 
placa com o nome dos forman-
dos da turma Alexandre Gusmão.
 Além do Comandante da 
ESG, estiveram presentes o diretor 
do campus da Escola em Brasília, 
Brigadeiro Delano Teixeira Mene-
zes, e o coordenador de 1ª edição 
do Curso de Diplomacia de Defe-
sa, Coronel Gustavo Souza Abreu.
 A Escola Superior de Guer-
ra é um centro de altos estudos de 
Política, Defesa e Estratégia, e faz 
parte da estrutura do MD. Tem 
como missão realizar pesquisas 
para compreender a realidade na-
cional e internacional, e preparar 
civis e militares para formular polí-
ticas relativas ao desenvolvimento, 
à segurança e à defesa nacionais.

Foto: G
ilberto Alves                              

Saiba mais sobre a ESG em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Comandante do Exército ministra aula 
para o Curso Superior de Defesa

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, ministrou, no 
dia 6 de maio de 2015, na Escola de 
Guerra Naval, uma aula para o Cur-
so Superior de Defesa (CSD), da 
qual participaram os estagiários da 
Escola Superior de Guerra (ESG), 
alunos da Escola de Comando e Es-
tado-Maior do Exército (ECEME), 
da Escola de Comando e Estado-
-Maior da Aeronáutica (ECEMAR) 
e da Escola de Guerra Naval (EGN).
 Na oportunidade, Gene-
ral Villas Bôas expôs o Planeja-
mento Estratégico e o Processo 

de Transformação do Exército 
Brasileiro, abordou as principais 
características militares e sua im-
portância para as Forças Armadas 
e Auxiliares, e destacou a neces-
sidade da presença do Exército ao 
logo de todo território nacional.
 O Comandante do Exér-
cito ressaltou ainda a missão da 
Força, as modificações sofridas 
ao longo do tempo, e a necessida-
de de preservar para as gerações 
futuras a credibilidade, que, se-
gundo o General, é o maior pa-
trimônio das Forças Armadas.

Foto: E
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Comandante da Aeronáutica ministra aula 
para o Curso Superior de Defesa

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, ministrou, no 
dia 4 de maio de 2015, na Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exér-
cito, uma aula para o Curso Supe-
rior de Defesa (CSD), da qual par-
ticiparam os estagiários da Escola 
Superior de Guerra (ESG), alunos 
da Escola de Comando e Estado-
-Maior do Exército (ECEME), da 
Escola de Comando e Estado-Maior 
da Aeronáutica (ECEMAR) e da 
Escola de Guerra Naval (EGN).
 Na oportunidade, o Tenente-

-Brigadeiro Rossato expôs a atua-
ção e projetos estratégicos da Força 
Aérea Brasileira, destacando a im-
portância da proteção territorial, e a 
necessidade do constante monitora-
mento, e controle do espaço aéreo.
 O Comandante da Aero-
náutica ressaltou ainda a missão da 
Força, apresentou as diferentes ae-
ronaves e abordou a importância da 
integração entre as Forças Armadas 
para o desenvolvimento de projetos 
que consolidem a utilização de aero-
naves remotamente pilotadas (ARP).

Foto: E
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SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO EM NOSSOS SITES
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                                                                                    Homenagem do Centro de Capitães da Marinha Mercante  

 No dia 6 de maio de 2015, 
o Centro dos Capitães da Marinha 
Mercante homenageou com um al-
moço, na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, o Comandante da Ma-
rinha, Almirante-de-Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira.
 O Almirante Leal Ferreira, 
acompanhado de sua esposa Sra. 
Christiane Leal Ferreira, também 
foi distinguido, como parte da ho-
menagem, com o Título de Associa-
do Honorário do Centro dos Capi-
tães da Marinha Mercante que lhe 
foi outorgado pelo Presidente do
CCMM, CLC Álvaro José de Al-
meida Jr. Participaram da cerimônia 
altas autoridades navais, dirigen-
tes e armadores de companhias de 
navegação, associados honorários, 
presidentes e líderes sindicais e de
associações de classe, dirigentes 
de entidades ligadas ao ensino e 
adestramento marítimo, diversos 
e diletos amigos da comunida-
de marítima, além da diretoria do 
CCMM e inúmeros associados.
 O ponto alto da homena-
gem, como não poderia deixar de 
ser, foi a confraternização entre a 
comunidade marítima nacional re-
presentada em seus segmentos civil 
e militar. Por ocasião do evento o 
Presidente do Centro dos Capitães 
assim se referiu ao homenageado: 
“Combati o bom combate, man-
tive a calma e conservei a fé.”
 As filosóficas palavras do 

Apóstolo Paulo, ora parafraseadas, 
expressam significativamente a tra-
jetória do nosso homenageado: Al-
mirante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, Comandante da 
Marinha. A sua vitoriosa singradura 
não foi por acaso: seu pai, o Almi-
rante-de-Esquadra Luiz Leal Fer-
reira, foi um Chefe Naval dos mais 
competentes e respeitados da Ma-
rinha do Brasil.
 Deixou, exemplo de digni-
dade, dedicação ao mar e amor à 
Pátria. O seu legado não foi em vão.
Ao Almirante Luiz Leal Ferreira a 
nossa homenagem póstuma, com 
indizível saudade. Assim, como seu 
genitor, o Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira galgou posições
de destaque no decorrer de sua bri-
lhante carreira militar, mas, em duas 
ocasiões especiais, tivemos a opor-
tunidade de conhecê-lo melhor: Na 
Capitania dos Portos do Rio de Ja-
neiro, como seu titular, e na Direto-
ria de Portos e Costas, como repre-
sentante da Autoridade Marítima.
 Em ambas as oportunidades 
estivemos em contato com um chefe 
militar dos mais competentes. Aten-
cioso e receptivo, a sua maneira de 
ouvir e dialogar, antes de decidir,
emana de uma personalidade mar-
cante e determinada. O nosso ho-
menageado é daquelas pessoas que 
cultivam sentimento de solidarie-
dade e sonegam palavras ácidas.
 O seu trabalho, nas duas 
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OMs já citadas, ligadas à nossa ati-
vidade, deixou resultados positivos, 
cujos reflexos nos alcançam até hoje. 
Após a sua passagem pela DPC, até 
atingir o Almirantado, posto máxi-
mo da hierarquia Naval, o Almiran-
te Leal Ferreira jamais se esqueceu 
da importância da Marinha Mer-
cante para o desenvolvimento do 
país. Malgrado as dificuldades do 
momento, o seu otimismo sempre 
nos conduziu ao entendimento de 
que precisamos reacender a chama 
da esperança, nos fazendo lembrar 
que: “Não existem grandes mari-
nheiros sem grandes tormentas.” 
 O nosso homenageado tem 
consciência de que todos os homens 
e mulheres do mar têm as mesmas 
aspirações, os mesmos ideais e as 
mesmas esperanças. Em nome do 
Centro dos Capitães, dos compa-
nheiros e companheiras do mar, da
comunidade marítima, enfim de 

todos os que aqui se encontram, 
desejamos ao nosso homenageado 
pleno sucesso na importante e di-
fícil missão que o país lhe confiou. 
Sabemos das dificuldades, mas sa-
bemos também que o senhor está 
preparado para superá-las. Temos a 
certeza de que, com dignidade e éti-
ca, qualidades que dignificam o ser 
humano, aliadas à vossa capacida-
de de liderança, amor a Marinha e 
ao Brasil, a missão que lhe foi con-
fiada se revestirá de pleno sucesso. 
Resta-nos, meu caro Almirante Leal 
Ferreira, desejar que os seus sonhos 
e esperanças semeiem as madruga-
das do amanhã, e que o senhor en-
contre sempre, em sua vida, novas 
e maiores razões para se sentir feliz 
junto a seus familiares, comandados 
e amigos. Almirante: “Só os pássa-
ros ousados voam alto, obrigado por 
permitir que voemos ao seu lado.”

Presidente do Centro dos Capitães da Marinha Mercante, CLC Álvaro José de Almeida Jr. 

Presidente Álvaro José de Almeida Jr. entrega o Título de Associado Honorário ao Almirante Leal Ferreira

O editor da Folha Militar, jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, presente no evento ao lado 
da Presidente do Sinda Rio, Sra Marianne Lachmann, advogado Marcio Luís Malta 

e a advogada Anete Gomide Pimenta e demais convidados
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ao Comandante da Marinha Almirante de Esquadra Eduardo Barcellar Leal Ferreira

 Sinto-me extremamente 
honrado com a deferência com a 
qual sou brindado ao receber o sig-
nificativo título de Associado Ho-
norário do Centro de Capitães da 
Marinha Mercante. A presença de 
tão ilustres personalidade e distintos 
amigos me envaidece e emociona. 
Na minha agora já longa vida na
Marinha, poucas comissões me pro-
porcionaram maior realização pro-
fissional e satisfação pessoal que as 
de Capitão dos Portos do Rio de Ja-
neiro e, posteriormente, a de Diretor 
de Portos e Costas. Além dos insti-
gantes desafios, pude estabelecer e 
ampliar o relacionamento com os 
diversos segmentos da comunida-
de marítima, os quais, preservando 
sua diversidade, têm em comum a 
forte ligação com o mar e a cren-
ça na importância da maritimidade 
para os destinos do país. Aqui tive 
a rara felicidade de criar inúmeras 
amizades, pelas quais mantenho 
muito apreço e felizes recordações.
 Enquadra-se nesse grupo 
o estimado Comandante Álvaro, 
um vibrante marinheiro, entusiasta 
da importância da Marinha Mer-
cante e que, para a concessão da 
homenagem, certamente utilizou 
o critério da "cocha" com ponde-
ração superior ao da meritocracia. 
Por outro lado, gostaria de ressaltar 

a vertente institucional desta ou-
torga pois, como Comandante da 
Marinha e Autoridade Marítima, 
vislumbro como desejável e man-
datória a aproximação com aque-
les que representam as distintas 
parcelas do nosso Poder Marítimo.  
 O Brasil não é viável sem o 
mar! Essas palavras do renomado 
cientista, entusiasmado marinhei-
ro e grande patriota, o Almirante 
Paulo Moreira da Silva, que hoje se 
encontram eternizadas na gravação 
existente no auditório da Fundação 
de Estudos do Mar, foram proferi-
das há muitas décadas, mas são cada 
vez mais atuais e refletem, com rara 
força e simplicidade, a umbilical re-
lação que existe entre a nossa pátria 
e a Amazônia Azul. Não há como 
deixar de reconhecer a relevância 
do mar e das hidrovias interiores no
âmbito econômico e social, pois lá 
exploramos recursos naturais im-
prescindíveis; lá realizamos a quase 
totalidade do escoamento do comér-
cio exterior e é no mar, do mar ou
para o mar que milhões de brasileiros 
trabalham e vivem. No Brasil, cabe 
ao Comando da Marinha, por dispo-
sição legal, o exercício das tarefas 
de Autoridade Marítima. Buscamos, 
por intermédio de nossos represen-
tantes, dentre eles a DPC, Distritos 
Navais e Capitanias cumprir essa 
missão com dedicação, equilíbrio e 
muita responsabilidade.  
 No entanto, tenho plena 
consciência que há muito o que me-
lhorar e espero, durante minha ges-
tão, poder contribuir para aperfeiço-
ar a atuação da AM, indo de encontro 
e buscando harmonizar os inúmeros 
anseios dos senhores e senhoras aqui
presentes. Tenho certeza que essa 
tarefa será muito facilitada na medi-
da em que aprofundarmos as parce-
rias e o diálogo com a comunidade 
marítima. É nesta conjuntura que 
o Centro de Capitães de Marinha 
Mercante se enquadra, com sua atu-
ação pioneira, ativa e nacionalista, 
buscando ampliar atividades funda-
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mentais para a comunidade maríti-
ma e seus associados. O Centro de 
Capitães que, neste ano, completa 
oitenta e dois anos, tem relevante
contribuição, atuando como órgão 
consultivo, no estudo e na solução 
dos problemas da Marinha Mercan-
te, em grande sintonia com a Dire-
toria-Geral de Navegação, através 
da Diretoria de Portos e Costas e 
com os Centros de Instrução Almi-
rante Graça Aranha (CIAGA), no 
Rio de Janeiro, e Almirante Braz de 
Aguiar (CIABA), em Belém. Dessa 

forma, agradeço a todos aqueles que 
me honram ao estar aqui hoje e, em
especial, desejo enfatizar o sen-
timento de reconhecimento à 
Assembléia Geral do Centro de 
Capitães da Marinha Mercante, 
na pessoa de seu Presidente, Co-
mandante Álvaro José de Almeida 
Junior, por ser agraciado com ta-
manha deferência e reafirmo meu 
desejo de reforçar os laços de co-
operação entre nossas Instituições 
em prol de objetos maiores para 
o Brasil. Muito obrigado!Almte.

Comandante da Marinha Almirante de Esquadra Eduardo Barcellar Leal Ferreira com o professor Edson 
Schettine de Aguiar, o ex - Combatente 2º Tenente Melchisedech Afonso de Carvalho 

e o Presidente da SOAMAR Rio Silvio Vasco Campos Jorge         

Esposa do Comandante da Marinha, Sra Christiane Leal Ferreira, 
entre a Presidente do Sinda Rio, Sra Marianne Lachmann e a Sra Carmen Gloria Medros

Comandante da Marinha Almirante de Esquadra 
Eduardo Barcellar Leal Ferreira 
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Jaques Wagner enaltece o trabalho da Marinha na comemoração da Batalha Naval do Riachuelo

 Um exemplo de coragem e 
bravura na luta pela nacionalidade. 
Assim definiu o Ministro da Defe-
sa, Jaques Wagner, a participação da 
Marinha na Batalha Naval do Ria-
chuelo, que completou 150 anos no 
dia 11 de junho de 2015 e, sua co-
memoração em Brasília (DF), levou 
ao Grupo dos Fuzileiros Navais per-
sonalidades militares e civis. Segun-
do o ministro, esse exemplo acom-
panha as Forças até os dias atuais.
 “Esse é o espírito do mari-
nheiro, do soldado, do aviador. É 
o espírito de servir a pátria sempre 
com muita coragem, com muita 
bravura, às vezes até em dificul-
dades como era naquela batalha, a 
surpresa e eventualmente, a inferio-
ridade numérica, mas a coragem, 
a paixão pela bandeira foi dada 
como exemplo pelo Greenhalgh, 
a coragem com que comandava o 
Almirante Barroso mostra que o 
povo brasileiro e as Forças são a 
expressão disso, que efetivamente 
sabem superar dificuldades e co-
locar bem alto o pavilhão nacio-
nal, com orgulho, uma pátria, que 
como diz o nosso hino, é uma pátria 
amada”, destacou Jaques Wagner.
 E, para comemorar a data 
magna da Marinha, 120 persona-
lidades civis e militares brasileiras 
e estrangeiras foram condecoradas 
com a Ordem do Mérito Naval. Na 
primeira etapa da cerimônia, o pre-
sidente da República em exercício, 
Michel Temer, e o Ministro Jaques 
Wagner foram recebidos com hon-
ras militares pelo Comandante da 

Força Naval, Almirante Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira. Depois, já 
no palanque, o evento transcorreu 
com a execução do Hino Nacional 
pela Banda dos Fuzileiros Navais.
 Em seguida, o Almirante 
Leal Ferreira leu a Ordem do Dia 
em celebração à data: “A Batalha 
Naval do Riachuelo não pode ser 
considerada, contudo, como um epi-
sódio isolado, nem as ações navais 
que se desenrolaram tão somente 
fruto de inspiração momentânea 
e do destemor daqueles heróis”.
 E continuou: “Assim foi an-
tes de Riachuelo e assim foi após, 
quando esteve intensamente pre-
sente nos dois conflitos mundiais 
do século XX. Assim continua sen-
do nos dias de hoje, atuando nas 
águas do Líbano, nas ruas de Por-
to Príncipe, na Amazônia Azul, na 
Antártica, nos Rios da Amazônia 
Verde e Pantanal e onde mais a Pá-
tria necessitar. Assim será sempre, 
posso afiançar-lhes. Pois o patri-
mônio de valor e profissionalismo 
- o compromisso de Riachuelo - do 
qual nós, marinheiros do presen-
te, somos herdeiros e guardiões, é 
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imprescindível para um País com 
a envergadura que desejamos al-
cançar no cenário internacional.

 Mensagem da Presidenta
 Na etapa seguinte, se deu a 
leitura da mensagem da Presiden-
ta Dilma Rousseff – que não pode 
comparecer ao ato em função de 
viagem ao exterior – na qual desta-
cou que “nos dias de hoje, presen-
ciamos um cenário bastante distinto 
daquele que marcava nosso entorno 
geográfico no período do conflito”.
 Segundo Dilma, “vivencia-
mos um ambiente onde imperam 
os laços de amizade, a cooperação 
e a busca por políticas regionais de 
fomento ao desenvolvimento social, 
econômico e de defesa”. E conti-
nuou: “Mesmo nesse clima pacífico, 
nossa segurança requer constante vi-
gilância e preparo das Forças Arma-
das para atuar em conformidade com 
o preconizado em nossa Constitui-
ção, defendendo a nossa soberania”.

 Mérito Naval
 Após os pronunciamentos, 
as personalidades se posicionaram 
no centro do pátio da organização 
militar para receberem as meda-
lhas da Ordem do mérito Naval. Na 
ocasião, o Ministro Jaques Wag-
ner foi condecorado com a meda-
lha no Grau Grã-Cruz. O presi-
dente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ) e o Ministro da Inte-
gração Nacional, Gilberto Occhi, 
também foram agraciados.
Criada pelo Decreto nº 24.659, de 11 
de julho de 1934, a Ordem do Méri-

to Naval destina-se a premiar os mi-
litares da Marinha que se destaca-
ram no exercício de sua profissão e, 
excepcionalmente, corporações mi-
litares e instituições civis, nacionais 
e estrangeiras, suas bandeiras ou es-
tandartes, assim como personalida-
des civis e militares, brasileiras ou 
estrangeiras, que houverem prestado 
relevantes serviços à Força Naval.
 Após a entrega das me-
dalhas, houve desfile de tropas 
do Grupo dos Fuzileiros Na-
vais. Ao término, os convidados 
participaram para um coquetel. 

 Batalha do Riachuelo
 A Batalha do Riachuelo foi 
um dos principais eventos ocorri-
dos durante a Guerra do Paraguai. 
Deu-se em 11 de junho de 1865, 
nas margens do Rio Riachuelo, um 
afluente do Rio Paraguai situado na 
província de Corrientes, na Argen-
tina. Essa luta colocou em lados 
opostos brasileiros e paraguaios. 
Naquela época, o Paraguai, sem co-
nexão com o mar, buscava o contro-
le da bacia do Prata, o que represen-
tava saída para o Oceano Atlântico.
 Na manhã de 11 de junho de 
1865, a Força Naval Brasileira, sob 
o comando do Almirante Barroso, 
estava fundeada nas proximidades 
da cidade de Corrientes. De seu 
fundeadouro, os brasileiros avis-
taram a esquadra oponente – com 
oito navios e seis chatas artilhadas 
– que descia o Rio Paraná. Na mar-
gem esquerda daquele rio, solda-
dos e peças de artilharia inimigos 
aguardavam o momento do ataque. 
 Então, seguiu-se um primei-
ro e rápido combate e, após, junto 
à foz do Riachuelo, em um trecho 
de difícil navegação, travou-se a 
batalha decisiva. Com a iniciati-
va de Barroso, que abalroa com o 
seu capitânia três navios inimigos e 
uma chata artilhada, pondo-os a pi-
que, a batalha toma seu rumo final.
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Almirante Leal Ferreira inaugura 
o XXXVII Salão de Artes Riachuelo do 7º DN

 O Comando do 7º Distri-
to Naval, ao comemorar o 150º 
Aniversário da Batalha Naval do 
Riachuelo - Data Magna da Mari-
nha, realizou, de 28 de maio a 5 de 
junho, no Congresso Nacional, a 
XXXVII edição do Salão de Artes 
Riachuelo. A finalidade é valorizar 
a expressão artística e oferecer aos 
artistas participantes a oportunida-
de de exporem suas obras, estrei-
tando o relacionamento da Mari-
nha do Brasil com o meio artístico.
 No dia 28, houve a cerimônia 
de inauguração da exposição, reali-
zada no Salão Nobre da Câmara dos 

Deputados, presidida pelo Coman-
dante da Marinha, Almirante-de-
-Esquadra Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira.
 Na ocasião, foram entregues 
prêmios aos 1º, 2º e 3º colocados 
nos temas Marinha e Livre, prê-
mios a dois artistas que receberam 
menção honrosa e ao artista home-
nageado, Oscar Moren, que é neu-
ro-pediatra de formação. Ao todo, 
estão em exposição 60 obras, todas 
selecionadas pela Comissão Julga-
dora, este ano formada por Celina 
Leite, Betty Bettiol e Lais Scuoto.

Foto: C
C

SM
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Comandante da Marinha inaugura exposição 
"De Martino no Brasil" no Museu de Belas Artes

 A Marinha do Brasil inau-
gurou, no dia 16 de junho, no Mu-
seu Nacional de Belas Artes, no Rio 
de Janeiro (RJ), a exposição "De 
Martino no Brasil", que funcionará 
até o dia 20 de setembro de 2015.
 Eduardo De Martino era 
um Oficial da Marinha da Itália que 
resolveu viver da sua arte. Ele foi 
um importante pintor internacio-
nal de marinhas e muitas das suas 
obras estão em museus brasilei-
ros, inclusive no acervo da Mari-
nha sob a guarda de sua Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Docu-
mentação da Marinha (DPHDM).
 De Martino esteve na fren-
te de combate da Guerra da Trípli-

ce Aliança, em 1868, e retratou o 
que viu e ouviu de outros, com a 
precisão de um conhecedor naval.
 Houve, também, o lan-
çamento da medalha come-
morativa dos 150 Anos da 
Batalha Naval do Riachuelo reali-
zado pelo Comandante da Marinha.
 O Museu Nacional de Be-
las Artes está aberto à visitação 
de terça à sexta-feira, das 10h às 
18h. Nos sábados, domingos e 
feriados, das 12h às 17h. Os in-
gressos custam R$ 8 (inteira), R$ 
4 (meia) e R$ 8 (para até quatro 
membros de uma mesma família). 
A entrada é gratuita aos domingos.

Foto: C
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(CCSM/ FM)

Comandante da Marinha participa da entrega do Prêmio “Fundação Conrado Wessel”

 Na Sala São Paulo, em São 
Paulo (SP), ocorreu a Cerimônia 
de entrega do Prêmio “Fundação 

Conrado Wessel (FCW) 2014”, nas 
modalidades de Ciência, Medicina 
e Cultura. O Prêmio visa agraciar 

Foto: C
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(CCSM/ FM)

grandes nomes relacionados às áre-
as de Ciências, Medicina e Cultura. 
Os concorrentes são indicados por 
mais de 160 instituições de todo 
o País e a escolha é realizada por 
uma comissão julgadora, forma-
da por representantes de diversas 
entidades parceiras, dentre elas, a 
Academia Brasileira de Ciências, 
a Academia Brasileira de Letras, o 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), o Conselho Nacional das 
Fundações de Amparo às Pesquisas, 
a FCW e a Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência (SBPC). 
Após a entrega do Prêmio, houve 
uma apresentação da Banda Sinfô-

nica do Corpo de Fuzileiros Navais.
 O evento, realizado no dia 15 
de junho, contou com a presença do 
Comandante da Marinha, Almiran-
te-de-Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira; do Comandante-Geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais, Al-
mirante-de-Esquadra (FN) Fernan-
do Antonio de Siqueira Ribeiro, do 
Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha, Almirante-
-de-Esquadra Sergio Roberto Fer-
nandes dos Santos, além de várias 
autoridades civis como o Presidente 
da FCW, Américo Fialdni Júnior, o 
Presidente do CNPq, Hernan Chai-
movich Guralnik, e a Presidente da 
SBPC, Helena Nader.
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1º Esquadrão de Helicópteros Anti-Submarino
comemora 50° aniversário

 Em  28 de  maio, de 1965, 
através do Aviso Ministerial nº 
0830  foi criado  o 1º Esquadrão  
de Helicópteros  Anti-Submarino.
 Inicialmente  com  as  aerona-
ves SH-34J denominadas  “Baleias”  
recebidas  da Força Aérea  Brasilei-
ra e  utilizadas  entre 1965 e 1974 
– Os  primeiros helicópteros SH-3 
“Seaking” chegaram  dos  Estados 
Unidos  em 1970, representando um 
passo  importante  para  que  novas  
marcas  fossem alcançadas, com 
seus grandes avanços  tecnológicos.
 Tais máquinas  foram  ao  
longo  de décadas  símbolo de   im-
ponência  e  hoje  de nostalgia,  aos 
que tiveram a honra de operá-las. 
Entretanto,  após  mais de quatro 
décadas de uso, novamente  fez-
-se necessária  uma  mudança para  
acompanhar a evolução tecnológi-
ca  da Guerra Naval. Em 2012, os 
SH-16 Seahawk  foram incorpora-
dos, aeronaves modernas   e dota-
das de  sensores  de última geração.
 As três  gerações de aerona-
ves  foram  mantidas  e operadas  de 
maneira segura e profissional  para  
contribuir  com  a Marinha na  ta-
refa  de estar pronta  para defender  
o Brasil  e a  “Amazônia Azul”.
 Ao longo dos 50 anos, fo-
ram voadas  cerca de 60.000 horas  
e realizados mais de 10.000 pousos   
a bordo.
 Foram inúmeros  embar-
ques  no saudoso  NaeL  Minas  
Gerais em  Navios  de Desembar-

que  Doca e de  Canos de Combate  
no NAe São  Paulo,  além  de  na-
vios de    Marinhas  Amigas.
 Ao longo  destes  50 anos  
foram  feitas incontáveis  inspeções  
de manutenção  nas aeronaves, lan-
çamento de  torpedo, pouso a bordo 
noturno,  reabastecimento  em voo  
com  navios e voo  por  instrumentos  
em helicópteros.
 Foram  transportados  ór-
gãos  para  transplantes, Chefes de 
Estado,  retirados  náufragos do mar   
e ajudados  populações  em  situação  
de calamidade. Apesar  da  grande-
za  e importância de tudo que  já foi  
feito, nunca  foi  perdido  o foco  da  
nobre  e verdadeira   vocação, ope-
rar sensores aerotransportados em 
vôo sobre  o  mar, de dia e de noite,  
em condições que poucas  Marinhas  
do mundo o fazem, a fim  de detec-
tar,   localizar, acompanhar  e atacar  
submarinos.
 Atualmente  o  HS-1  está  
sediado  na Base  Aérea  Naval  de 
São  Pedro  da  Aldeia  e   é   coman-
dando  pelo  Capitão-de-Fragata  
Marcelo  Veloso  de Paula.
 Por fim, que Deus  continue  
a abençoar  a belíssima  história do  
Esquadrão seus hangares, aerona-
ves e tripulantes.

Parabéns  HS-1 pelo  seu  Cinqüen-
tenário

AD ASTRA PER  ASPERA
É  árduo  o Comando para os As-

tros!

Ministro da Defesa visita Escola Naval 
e o Centro de Instrução Almirante Alexandrino 

 No dia 3 de junho, o Mi-
nistro da Defesa, Jaques Wagner, 
acompanhado pelo Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, 
visitou a Escola Naval (EN) e o 
Centro de Instrução Almirante Ale-
xandrino (CIAA), instituições de en-
sino da Marinha no Rio de Janeiro.
 No CIAA, além de presidir 
a solenidade de formatura dos 1157 
Sargentos, visitou salas de aula, 
passou pelo setor de “marinharia” 
e ainda conheceu o Laboratório de 
Mecatrônica. Ele destacou o pro-
cesso de modernização pelo qual a 

Força Naval vem passando, citando 
o Programa de Submarinos (PRO-
SUB), com a construção de quatro 
submarinos convencionais e um 
submarino com propulsão nuclear; 
lembrou, também, que se trata de um 
planejamento de longo prazo. Reali-
zou, ainda, a entrega de uma placa e 
diploma ao Sargento Jadson Rosen-
mann, primeiro colocado da turma.
  Na EN, Jaques Wagner al-
moçou com os 906 aspirantes e co-
nheceu o Laboratório Radar, a bi-
blioteca, o Simulador de Navegação 
Integrada e o Planetário. A visita foi 
encerrada com um desfile militar. 

(CCSM/ FM)

Comandante da Marinha é patrono da turma 
do curso de vela no Iate Clube do Rio de Janeiro

 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, foi o patrono da 
turma 84 do Curso de Vela do Iate Clu-
be do Rio de Janeiro (RJ), cuja forma-
tura foi realizada no dia 28 de junho.
 Os 26 alunos, entre oito e 14 
anos, formaram-se na turma Optimist 
Nível II, última etapa do Curso de Vela, 
que passa pelo nível fundamental, inicia-
ção à Vela, Optimist Nível I e Optimist 

Nível II. O Comandante da Marinha foi 
homenageado pela turma e entregou à 
aluna Maria Luísa um presente para os 
formandos, além de participar da premia-
ção aos primeiros colocados da turma.
 Ao todo, 91 alunos do Cur-
so de Formação Náutica, que com-
preende todos os níveis do Curso de 
Vela, Natação e Nado Sincronizado, 
receberam diplomas de fim de curso.

(CCSM/ FM) (CCSM/ FM)
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O Exército comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente em 5 de junho

Dia Mundial do Meio Ambiente 
 
 A Assembleia Geral das Na-
ções Unidas estabeleceu, no ano de 
1972, o Dia Mundial do Meio Am-
biente, tendo marcado, com este ato, 
a abertura da Conferência de Es-
tocolmo sobre Ambiente Humano.
  Desde aquele ano, o dia 5 de 
junho passou a marcar a celebração 
do Dia Mundial do Meio Ambien-
te, despertando a atenção mundial 
e direcionando as ações políticas 
de Estados para a conscientiza-
ção e a preservação ambientais.

Os principais objetivos são:
 
1. Mostrar a relação intrínseca entre o 
ser humano e as questões ambientais;
2. Capacitar as pessoas a se tornarem 
agentes ativos do desenvolvimento 
sustentável;
3. Promover a compreensão de que 
é fundamental que comunidades 
e indivíduos mudem suas atitudes 
em relação às questões ambien-
tais e ao uso dos recursos naturais; 
4. Advogar parcerias para ga-
rantir que todas as nações e 
povos desfrutem um futuro 
mais seguro e mais próspero.
 
 O desenvolvimento sus-
tentável é um paradigma que pro-
cura satisfazer as necessidades da 
geração atual, sem comprometer 
a capacidade das gerações futuras 
de terem atendidas suas próprias 
necessidades; significa possibilitar, 

agora e no futuro, que se atinjam 
índices de desenvolvimento social 
e econômico adequados e níveis 
de realização humana e cultural, 
fazendo, ao mesmo tempo, um uso 
razoável dos recursos da terra e pre-
servando as espécies e os habitat na-
turais (Relatório Brundtland, 1987).
 

O Exército e o Meio Ambiente
 
 A natureza, com todos os 
seus elementos preservados, é e 
sempre foi o ambiente ideal, tan-
to para o adestramento do comba-
tente militar – em condições pró-
ximas à realidade – quanto para o 
desenvolvimento das operações 
militares em situações de emprego.
 É com essa visão pragmá-
tica que o Exército Brasileiro (EB) 
sempre buscou preservar, manter, 
utilizar e recuperar as áreas mili-
tares, especialmente os campos de 
instrução, em que desenvolveu ou 
desenvolve as atividades de preparo 
e emprego de tropas por intermédio 
das organizações militares (OM) 
de combate e de apoio ao com-
bate, em todo território nacional.
 Os imóveis ocupados pelas 
OM, especialmente os Campos de 
Instrução, tornaram-se, no Brasil, 
referências na preservação quanti-
tativa (tamanho das áreas) e quali-
tativa (ambiental). Mesmo sofrendo 
pressão do avanço do tecido urbano 
ou das fronteiras agropecuárias, con-
segue manter intactas suas matas, 
sua fauna e seus recursos hídricos.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: C
C

O
M

SEX

Foto: C
C

O
M

SEX
Foto: C

C
O

M
SEX

 Historicamente, o Exército 
mantém o compromisso com a sus-
tentabilidade ambiental, conforme 
demonstra o Decreto nº 14.273, de 
28 de julho de 1920, que aprova o 
regulamento para o Campo de Ins-
trução de Gericinó (Rio de Janeiro). 
Mesmo antes daquela época (1920), 
a Força Terrestre já previa medidas 
de proteção ao meio ambiente, que 
só recentemente foram incorpo-
radas à legislação afim, tais como 
preservação, conservação, recupe-
ração e compensação ambiental.
 Essas primeiras medidas 
normativas de proteção demonstram 
o pioneirismo das Forças Armadas 
no contexto do desenvolvimento do 
ordenamento jurídico ambiental no 
Brasil, que culminou na elaboração 
da Política Nacional de Meio Am-
biente, traduzida por meio da Lei 
6.938, de 31 de agosto de 1981, na in-
corporação da matéria na Constitui-

ção Federal de 1988 e nos dispositi-
vos legais vigentes sobre o assunto.
 Como consequência visí-
vel desse comprometimento his-
tórico do Exército com a susten-
tabilidade e também como causa 
direta da utilização militar plena 
de suas áreas, os imóveis milita-
res, especialmente os Campos de 
Instrução da Força Terrestre, assim 
como todo o patrimônio natural, 
artificial, cultural e genético neles 
incluídos, estão ambientalmente 
bem preservados, quando compa-
rados a áreas utilizadas para ou-
tros fins – como o urbano, indus-
trial e agropecuário, por exemplo.
 Assim, pode-se afirmar que 
a atividade militar, fruto de uma 
consciência ampla e institucional-
mente trabalhada, caracteriza-se, 
também, como um fator de preser-
vação ambiental.
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Comandante do Exército Brasileiro
 entrega viaturas ao Exército Paraguaio

General de Exército Eduardo Villas Bôas 
recebe condecoração do Exército Argentino

 No dia 27 de maio, no Mi-
rante da Itaipu Binacional, ocor-
reu a cerimônia de entrega de 
20 viaturas operacionais à Co-
operação Militar Brasileira no 
Paraguai que as repassarão, em 
doação, ao Exército Paraguaio.
 As viaturas Mercedes Bens 
do Brasil, modelo 1418, revitaliza-
das, fazem parte de um Acordo de 
Cooperação em Matéria de Defesa 
entre o Governo da República Fede-
rativa do Brasil e o Governo da Re-
pública do Paraguai e serão entre-
gues, em forma de cessão, à nação 
amiga. Com o objetivo de serem em-
pregadas, principalmente, em ações 
conjuntas de proteção das fronteiras, 
como combate ao tráfico de drogas, 
armas e munições, esses caminhões 
poderão suprir, ainda, uma defi-
ciência logística em transporte de 
tropas e cargas do exército amigo.
 Estiveram presentes na so-
lenidade o Comandante do Exérci-

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, durante sua 
primeira visita oficial a Argentina, 
em 28 de maio, foi recebido no Pa-
lácio Pereda pelo Embaixador do 
Brasil na Argentina, Everton Vargas.
 No mesmo dia, o Adido do 
Exército na Argentina, Coronel An-
tônio Cezar de Oliveira Mendes, 
apresentou as instalações da Adi-
tância ao Comandante do Exército 
e, em seguida, o General Villas-
Bôas dirigiu a palavra aos militares 
brasileiros que se encontram em 

to Brasileiro, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
o Comandante do Exército Para-
guaio, General de Divisão Oscar 
Luiz Gonzalez Cañete, os diretores-
-gerais da Itaipu Binacional, Sr Jor-
ge Samek (do Brasil) e Sr James 
Spalding (do Paraguai) e represen-
tantes de órgãos de segurança de 
Foz do Iguaçu e de Ciudad del Este.
 Para o Comandante do 
Exército, Gen Villas Bôas, “o re-
passe desses veículos não deve ser 
entendido como uma mera doa-
ção. Faz parte de um programa de 
cooperação mútua que compreen-
de a troca de experiências e o in-
tercâmbio de recursos humanos e 
capacidades entre os dois países”.
 O Gen Villas Bôas referia-
-se ao acordo firmado entre os dois 
governos, que visa, também, à pro-
moção da cooperação bilateral en-
tre os dois países e ao fortalecimen-
to de assuntos de interesse mútuo.

missão na cidade de Buenos Aires.
  Na oportunidade em que 
esteve em visita àquela Nação ami-
ga, o Comandante do Exército Bra-
sileiro foi condecorado pelo Co-
mandante do Exército Argentino, 
General de Exército César Milani 
com a medalha “Orden a los Ser-
vicios Distinguidos”, a mais alta 
condecoração do Exército Argenti-
no concedida a militares estrangei-
ros, com o propósito de reconhecer 
o esforço na aproximação entre os 
Exércitos do Brasil e da Argentina.

(CCOMSEX/ FM)

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército Brasileiro visita
Comando do Exército Espanhol

 Nos dias 1º e 2 de junho, o 
Comandante do Exército Brasileiro, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, visitou oficial-
mente o Exército de Terra Espanhol.
 O Comandante do Exér-
cito foi recepcionado pelo “Jefe 
de Estado Mayor del Ejército de 
Tierra”, General de Exército Jai-
me Dominguez Buj, na “Brigada 
Acorazada XII” (BRIAC XII), e 
recebeu as honras militares pre-
vistas. Durante a visita à BRIAC 
XII, houve oportunidade de con-
hecer as transformações em curso 
no exército espanhol e de assistir 
a diversas demonstrações e expli-
cações sobre os seus simuladores.
 O General Villas Bôas con-

heceu, também, o Centro de Gestão 
Logística, que controla de maneira 
informatizada e centralizada toda 
a movimentação logística daquele 
exército, e o “Parque y Centro de 
Abastecimiento de Material de In-
tendencia”, onde foram apresen-
tadas várias novidades no que diz 
respeito à concepção, à conserva-
ção e aos testes de resistência rel-
ativos a material de intendência.
 O Comandante do Exér-
cito visitou, ainda, a Embaixada 
do Brasil na Espanha, após ser 
recepcionado pelo Embaixador 
Paulo César de Oliveira Campos, 
e, no último dia, a Academia de 
Infantaria e o Museu do Exército 
Espanhol, na cidade de Toledo.

(CCOMSEX/ FM)
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General Villas Bôas encontra oficiais-generais 
no Centro de Capacitação Física do Exército

 No dia 19 de junho, o Co-
mandante do Exército Brasileiro, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, esteve no Cen-
tro de Capacitação Física do Exér-
cito para um encontro com 147 ofi-
ciais-generais da ativa e da reserva.
 No auditório da Escola de 
Educação Física do Exército, as-
suntos de interesse da Força foram 

tratados, incluindo os Jogos Olímpi-
cos e Paralímpicos Rio 2016. Além 
do General Villas Bôas, ministraram 
palestras o Chefe do Departamento 
de Educação e Cultura do Exército, 
General de Exército Uelinton José 
Montezano Vaz, e o Comandante 
Militar do Leste, General de Exér-
cito Fernando Azevedo e Silva.

(CCOMSEX/ FM)
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Centro de Tradições da EsPCEx se apresenta
 na 27ª Festa de Nossa Senhora de Fátima

 No dia 17 de maio, o Centro 
de Tradições (CT) da Escola Pre-
paratória de Cadetes do Exército, 
composto por 17 alunos e dirigi-
dos pela professora Maria Cristina 
Reis do Amaral Polezel, apresen-
taram danças folclóricas na 27ª 

Festa de Nossa Senhora de Fátima.
O CT é uma das atividades extras 
disponibilizadas aos alunos e tem 
o objetivo de manter acesas as 
tradições dos locais de origem dos 
alunos, uma vez que a escola recebe 
alunos de diversas regiões do Brasil.

(CCOMSEX/ FM)
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14º Batalhão Logístico comemora
o Dia do Serviço de Saúde do Exército

 No dia 27 de maio, o 14º 
Batalhão Logístico comemorou 
o Dia do Serviço de Saúde do 
Exército Brasileiro. A solenidade 
teve por objetivo homenagear 

os seus profissionais das áreas 
de Medicina, Farmácia e Odon-
tologia, pela dedicação e aten-
ção dedicada à família militar.

(CCOMSEX/ FM)
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CMPA conclui 5º intercâmbio com Instituto de Pupilos do Exército de Portugal

 O Tratado de Amizade, Co-
operação e Consulta nº 1107200, 
firmado entre a Diretoria de Ensino 
Preparatório e Assistencial, o Insti-
tuto de Pupilos do Exército de Por-
tugal (IPE) e o Colégio Militar de 
Porto Alegre (CMPA), publicado 
no Diário Oficial da União, em 03 
de abril de 2012, oficializou o pro-
tocolo de geminação entre o CMPA 
e o IPE nas áreas das Ciências, da 
História das Línguas e do Ensino a 
partir daquela data, autorizando a 
desenvolver, conjuntamente, progra-
mas educacionais e de intercâmbio.
 Nesse âmbito, uma delega-
ção de 21 integrantes do CMPA, com 
15 alunos, seis militares e um repre-
sentante da Associação dos Amigos 
do Casarão da Várzea, deslocou-se 
para Lisboa, Portugal, no dia 21 de 
maio, a fim de cumprir a quinta eta-
pa desse intercâmbio. A primeira, 
ainda em caráter informal, ocorreu 
em 2011, ano do Centenário do IPE.
 Após ser recebida com cor-
dialidade, a delegação do CMPA 
participou da inauguração do Labo-
ratório de Química, batizado como 
“Sala Casarão da Várzea” em “ho-
menagem ao Colégio Militar de 

Porto Alegre e em reconhecimento 
pelas excelentes e profícuas rela-
ções entre as duas Instituições”. A 
solenidade contou com as presenças 
do Diretor do IPE e do Comandan-
te e Diretor de Ensino do CMPA.
 Na noite de 23 de maio, já 
com os alunos incorporados ao Ba-
talhão Escolar do IPE, ocorreu a for-
matura comemorativa ao 104º Ani-
versário do Instituto, presidida pelo 
Chefe de Estado-Maior do Exército 
de Portugal, General Carlos Antô-
nio Corbal Hernandez Jerónimo.
 No dia seguinte, uma tradi-
cional cerimônia militar, presidida 
pelo Tenente-General Comandante 
da Instrução e Doutrina, Francisco 
Rovisco Duarte, foi realizada na Pra-
ça dos Restauradores, em Lisboa. Os 
alunos do CMPA desfilaram no mes-
mo local onde, há quase 70 anos, des-
filou o Depósito de Pessoal da For-
ça Expedicionária Brasileira quando 
regressava da Itália para o Brasil.
 Após o desfile, a delegação 
seguiu para a Igreja de São Domin-
gos e assistiu à Missa de Pentecostes 
em Ação de Graças pelos 104 anos 
do IPE, celebrada pelo Capelão da 
Escola. Nessa oportunidade, as alu-
nas Raquel Belolli, Carolina Jardim 
e Júlia Castanho apresentaram-se no 
Coral, o aluno Raphael Wolman leu 
uma passagem bíblica, a aluna Luiza 
Behrens tocou violão e o aluno Gui-
lherme Kowalczuk portou o Estan-
darte do CMPA durante toda a missa.
 Na manhã do dia 26, a alu-
na Júlia Castanho e um aluno do 
IPE ministraram palestras sobre as 

(CCOMSEX/ FM)
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principais características das res-
pectivas escolas. Em seguida, hou-
ve uma visitação às salas e aos la-
boratórios do Instituto. Com muita 
propriedade, o IPE batizou o even-
to como "Intercâmbio de Saberes".
  À noite, foi realizada a Im-
posição do Escudo de Armas (Insíg-
nia) do IPE aos alunos do CMPA, 
presidida pelo Diretor do Instituto. 
O ato simbolizou “a aceitação dos 
princípios e valores preceituados 
no Código de Honra do Aluno do 
IPE, num gesto que traduz a amiza-
de e a cooperação entre os dois co-
légios, criando laços que perduram 
no tempo”. Por fim, o Comandante 
do Batalhão de Alunos, Diogo Pinto, 
entregou a Barretina do IPE – sím-
bolo de maior importância para seus 

alunos – ao Coronel-Aluno Pedro 
Dias, em ato que configurou “a acei-
tação como aluno honorário do IPE”.
 Os demais dias foram apro-
veitados pela delegação do CMPA 
para atividades de cunho educa-
cional, cultural e social, mediante 
roteiro pré-estabelecido pelo IPE. 
Dentre elas, destaca-se a cerimô-
nia cívico-militar em homenagem a 
Pedro Álvares Cabral, na cidade de 
Santarém, na Igreja Nossa Senhora 
da Graça, onde se encontra sepultado.
  Mais uma vez, a interação en-
tre as duas centenárias e tradicionais 
instituições de ensino mantidas pelos 
exércitos do Brasil e de Portugal mos-
trou-se profícua e capaz de produzir 
excelentes resultados educacionais.

(CCOMSEX/ FM)
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Militares da Força Aérea recebem Medalha da Ordem do Mérito Naval

 Cerca de 120 personalidades 
e cinco instituições receberam, no 
dia 11 de junho, a Comenda Ordem 
do Mérito Naval durante a solenida-
de de comemoração de 150 anos da 
Batalha do Riachuelo, considerada 
a Data Magna da Marinha do Bra-
sil. Militares da Força Aérea Bra-
sileira (FAB) e o Departamento de 
Ensino da Aeronáutica (DEPENS) 
foram homenageados na ocasião. O 
evento foi realizado no Grupamen-
to de Fuzileiros de Brasília (DF).
 A cerimônia foi presidi-
da pelo Presidente da Repúbli-
ca em exercício, Michel Temer, 
e contou com a participação do 
Ministro da Defesa, Jaques Wag-
ner, além de autoridades parla-

mentares. Também estava presen-
te o Comandante da  Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nival-
do Luiz Rossato, acompanhado 
de membros do Alto-Comando.
 
 Ordem do Mérito 
 A Ordem do Mérito Naval 
destina-se a premiar os militares 
da Marinha que tenham se distin-
guido no exercício de sua profissão 
e, excepcionalmente, corporações 
militares e instituições civis, nacio-
nais e estrangeiras, respectivas ban-
deiras e estandartes, assim como 
personalidades brasileiras ou es-
trangeiras, que prestaram relevan-
tes serviços à Marinha do Brasil.
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(CECOMSAER/ FM)

Brigadeiro do Ar Augusto Crepaldi foi um dos agraciados O Departamento de Ensino da Aeronáutica foi agraciado na solenidade

Ministro da Defesa, Jaques Wagner

A solenidade contou com a presença do Vice-presidente, Michel Temer
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Comando da Aeronáutica realiza no Rio de Janeiro
I Simpósio de Arquivologia

 O I Simpósio de Arquivo-
logia do Comando da Aeronáutica 
reuniu 146 profissionais da área 
para discutir a importância da ges-
tão arquivística em meios digitais. 
O evento realizado no dia 28 de 
maio, no Rio de Janeiro (RJ), abor-
dou a gestão e a preservação de ar-
quivos digitais com o objetivo de 
discutir melhorias para o Sistema 
Informatizado de Gestão Arquivís-
tica de Documentos da Aeronáutica 
(SIGADAER). Além de represen-
tantes do Comando da Aeronáutica, 
também foram convidados diversos 
órgãos da administração pública.
 O evento foi presidido 
pelo Diretor de Administração 
(DIRAP), Major-Brigadeiro do 
Ar João Tadeu Fiorentini, e con-
tou com a participação do Diretor 
do Arquivo Nacional e Presiden-
te do Conselho Nacional de Ar-
quivos, professor Jaime Antunes.
 O Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, res-
ponsável por emitir portarias que 
regulamentam a gestão de docu-
mentos, apresentou novidades 
para a área. A pasta prevê, a par-
tir do próximo ano, a implantação 
da gestão de protocolo integra-
do, alteração de número único de 
processo, além do barramento de 
serviços. As medidas preparam ca-
minho para integrar os sistemas 
de gerenciamentos de documentos 
na administração pública federal.
 Na oportunidade, foram fei-
tas apresentações sobre os temas: 
Sistema de Gestão Arquivística de 

Documentos da Aeronáutica (SIGA-
DAER), Sistema de Gestão Arqui-
vística de Documentos (SIGAD): 
requisitos necessários de acordo 
com o e-Arq Brasil e Processo Ele-
trônico Nacional – Barramento de 
Serviços e Protocolo Integrado. 
 Para o ano de 2015 estão 
programados outros três eventos na 
área de arquivologia e bibliotecono-
mia: Gestão de Documentos/SIGAD 
e Rede de Bibliotecas Integradas.
 Na Aeronáutica, a ges-
tão de documentos é realizada por 
meio do SIGADAER, um sistema 
que tem como gestor executivo a 
Diretoria de Administração (DI-
RAP), e conta com a participa-
ção do Centro de Computação de 
São José dos Campos (CCA-SJ) 
e do Centro de Documenta-
ção da Aeronáutica (CENDOC).
 Convidados participaram 
do evento, que faz parte dos 46 
anos do Centro de Documentação 
da Aeronáutica (CENDOC), o Mi-
nistério da Defesa, Comando do 
Exército, Arquivo Nacional, Mi-
nistério do Planejamento Orçamen-
to e Gestão, Universidade Fede-
ral Fluminense, UNIRIO, Museu 
de Astronomia e Ciências Afins e 
Fundação Casa de Rui Barbosa.
 Saiba mais sobre o CEN-
DOC tem por missão o planeja-
mento, gerenciamento e supervisão 
das atividades de documentação 
no Comando da Aeronáutica. Está 
sob sua responsabilidade conduzir 
a gerência de negócios do sistema 
de gestão de arquivos da instituição.
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12-14 DE ABRIL DE 2016 
RIOCENTRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL

SEGURANÇA 
INTEGRADA

SEGURANÇA 
INTEGRADA

SEGURANÇA 
INTEGRADA

FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CORPORATIVA

www.laadsecurity.com.br
OrganizaçãoAssociado àParceiro de MídiaApoio Associação Publicação Oficial

AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS
Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Concurso Público 
de Admissão à 
Escola Naval 

(CPAEN) - 2015

Nível Médio

   
 
     43   
 
 
  

R$ 30,00

 

27/04/2015 à 
05/06/15 

Marinha do 
Brasil

Concurso Público 
de Admissão ao 
Colégio Naval 

(CPACN) - 2015

Nível 
Ensino funda-

mental

   
 
     230   
 
 
  

R$ 30,00

 

27/04/2015 à 
15/06/15 

Marinha do 
Brasil

Corpo de Saúde 
da Marinha - 

Quadro de Apoio 
à Saúde

Nível 
Superior

12 R$ 60,00 11/05/2015 à 
12/06/15 

Marinha do 
Brasil

Corpo de Saúde 
da Marinha - 
Cirurgiões
Dentistas

Nível 
Superior 13 R$ 60,00

11/05/2015 à 
12/06/15 

Força Curso Pré-Requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Corpo de 
Engenheiros da 

Marinha

Nível 
Superior 60 R$ 60,00

13/05/2015 à 
12/06/15 

Marinha do 
Brasil

Quadro Comple-
mentar de Ofi-

ciais Intendentes 
da Marinha CP-
-QC-IM - 2015

Nível 
Superior

48 R$ 55,00 20/05/2015 à 
22/06/15 

Marinha do 
Brasil

Escolas de For-
mação de Ofi-

ciais da Marinha 
Mercante (PS 
EFOMM/2016)

Nível Médio 395 R$ 50,00 22/05/2015 à 
18/06/15 

Aeronáutica
Curso Prepara-
tório de Cadetes 
do Ar - CPCAR 

2016

Nível Funda-
mental

180 R$ 60,00 19/05/2015 à 
11/06/15 

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


