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 Durante a cerimônia de in-
corporação à Marinha do Brasil do 
Navio Doca Multipropósito Bahia, a 
Presidenta Dilma Rousseff ressaltou 
a capacidade operacional da Mari-
nha e garantiu recursos orçamentá-
rios para a continuidade dos projetos 
estratégicos da Defesa. Dilma anun-
ciou que na proposta de revisão da 
lei orçamentária de 2016, enviada 
ao Congresso Nacional em março, 
foi incluído abatimento na meta de 

superávit de R$ 3,5 bilhões a serem 
destinados ao Ministério da Defesa.
 "Não podemos descuidar da 
defesa da nossa soberania, motivo 
pelo qual é necessário investir sem-
pre e mais na capacitação de nossas 
Forças Armadas", disse a Presiden-
ta. "Mesmo em uma fase de ajuste, 
temos nos esforçado para dar se-
quência aos projetos estratégicos 
das Forças Armadas", continuou.

Ao receber Navio Bahia, Presidenta Dilma 
garante recursos para projetos de Defesa
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Presidenta Dilma, Ministro Aldo Rebelo e
 o Comandante da Aeronáutica visitam o KC-390

(MD ASCOM/ FM)

 A Presidenta Dilma Rousse-
ff conheceu no dia 05 de abril, na 
Base Aérea de Brasília (BABR), 
a aeronave KC-390 - o novo car-
gueiro reabastecedor da Força 
Aérea Brasileira (FAB). Acompa-
nhada pelo Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, pelos ge- (CECOMSAER/ FM)

rentes do projeto e do presidente 
da Embraer Defesa & Segurança, 
Jackson Schneider, Dilma viu de 
perto os detalhes da maior aerona-
ve já desenvolvida e fabricada no 
Brasil, que esteve na Capital Fe-
deral cumprindo uma das etapas 
de ensaio em voo e certificação.
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Dia do Exército é comemorado em Brasília
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 No dia 19 de abril, uma for-
matura militar comemorou o Dia 
do Exército na Capital Federal. Au-
toridades civis e militares, como 
o Ministro do Estado da Defesa, 
Aldo Rebelo, e o Chefe do Estado-
-Maior Geral da Argentina, Gene-
ral de Divisão Diego Luis Suñer, 
estiveram presentes na comemo-
ração dos 368 anos da Instituição.
 Durante a solenidade, o 
Comandante do Exército, General 
de Exército Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas, fez a leitura da Or-
dem do Dia, destacando a Batalha 
dos Guararapes: “a epopeia dos 
Guararapes, que hoje celebramos, 

amalgamou negros, brancos e ín-
dios, grupos étnicos matrizes de 
nosso povo, em torno do nascente 
sentimento de nacionalidade que os 
lançou, de armas em punho, a de-
fender aquela terra que já identifica-
vam e amavam como a sua Pátria”.
  O Ministro da Defesa tam-
bém mencionou as origens da 
Instituição: “precisamos continu-
ar integrando militares e civis no 
Brasil, respeitar a memória dos 
grandes defensores e construtores 
de nossa Nação e fazer da Defe-
sa, cada vez mais, um compromis-
so prioritário para todo o Brasil". 

(CCOMSEX/ FM)
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Arsenal de Marinha recebe visita de comitiva
 da ADESG-Londrina

Festa na redação

 O Arsenal de Marinha 
do Rio de Janeiro (AMRJ) re-
cebeu, no dia 1º de abril, a vi-
sita de estagiários do Curso de 
Estudos de Política e Estraté-
gia (CEPE) da Associação dos 
Diplomados da Escola Supe-
rior de Guerra (ADESG), re-
presentação de Londrina (PR).
 Após as boas vindas do 
Vice-Diretor Administrativo e 
Financeiro do Arsenal, Capitão 
de Mar e Guerra (EN) Ricardo 
Santana Soares, que na ocasião 
representava o Diretor do AMRJ, 
a comitiva assistiu a um vídeo 
institucional sobre a história e as 

 Na primeira semana de 
abril de 2016 nos reunimos na 
redação da Folha Militar para 
comemorarmos os aniversários 
da nossa designer, Nathalie Al-
ves, ocorrido em 16 de março 

atividades da Organização Mili-
tar, seguido de visita à Divisão de 
Oficinas de Motores e aos diques 
Almirante Jardim e Santa Cruz.
 Para o Vice-Delegado re-
presentante da ADESG-Londrina, 
Carlos Roberto Sakashita, visi-
tas técnicas como a realizada ao 
AMRJ, auxiliarão os estagiários 
na realização dos trabalhos de con-
clusão do curso. O CEPE é uma 
relevante atividade da ADESG-
-Londrina e possui como princi-
pal objetivo a difusão de estudos 
relacionados com o desenvolvi-
mento e a segurança nacionais. 
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e de nosso editor, Luiz Carlos 
Pereira Coelho, no dia 03 de 
abril. Após apagar as velinhas e 
os cumprimentos tradicionais, 
tiramos a foto para posteridade.

Foto: FM

Na foto, Rinaldo Luiz, professor Schettine, Luiz Carlos, Nathalie Alves e Fernanda Aragão
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Ministro Aldo Rebelo apresenta plano de política de defesa no Senado

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, participou no dia 07 de 
abril, pela manhã, de audiência pú-
blica da Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional do Sena-
do Federal, para discutir os planos 
da Política Nacional de Defesa. 
Aldo Rebelo afirmou não haver 
proteção da soberania e de objetivo 
nacional sem a existência das For-
ças Armadas. "As Forças Armadas 
só fazem sentido se houver um pro-
jeto nacional e de desenvolvimento 
econômico, social, científico, tec-
nológico e integrado ao País", disse.
 Ainda segundo o ministro, 
as Forças Armadas se beneficiam 
das conquistas, das virtudes nacio-
nais, dos avanços e progressos tec-
nológicos ou padecem pelas defici-
ências e mazelas do País. "O Brasil, 
na fase mais recente, produziu o seu 
primeiro documento de defesa de 
um governo civil, em 1996. Traçou-
-se ali o esboço de uma política na-
cional de defesa". Para o ministro, 
a partir deste fato, o Executivo e o 
Legislativo deram passos importan-
tes na organização do pensamento 
da política nacional de defesa, de 
uma estratégia nacional de defesa 
e de medidas que configurassem a 
consolidação dos documentos ne-
cessários e da própria criação do 
Ministério da Defesa, em 1999.
 No pronunciamento aos 
senadores, o ministro disse que a 
política de defesa é o resultado da 
composição de duas condições. A 
primeira delas, o destino: "São as 
condições que o País não escolhe, ou 
que foram oferecidas pela natureza, 

ou que foram colhidas pelo seu pro-
cesso de formação social. Portanto, 
a política nacional está condicio-
nada a sua geografia, a sua dimen-
são, aos seus 17 mil quilômetros de 
fronteira, a seu espaço aéreo conti-
nental e os quatro milhões e meio 
de quilômetros quadrados de águas 
jurisdicionais, a chamada Amazô-
nia Azul", afirmou Aldo Rebelo.
 Para ele, traçar política de 
defesa desconhecendo estas exi-
gências é fator de crise de identi-
dade. "Além disso, a nossa política 
nacional de defesa tem contornos 
geopolíticos do nosso entorno”.
 Ainda de acordo com o 
Ministro Aldo, a Política de De-
fesa tem que levar em considera-
ção as escolhas, como o tamanho 
da economia, o fator demográfi-
co, o nível de desenvolvimento 
científico e as riquezas naturais.
 "A política de defesa tem 
de considerar o que nós temos de 
preservar e defender, a distribuição 
da população, a nossa capacidade 
de criar uma indústria de defesa 
autônoma. Esses dois elementos, 
o destino e as escolhas compõem 
os fatores incontornáveis que de-
lineiam a nossa política de defesa. 
A partir desses fatores, passamos 
a traçar as diretrizes e orientações 
dos três documentos, que estão em 
processo de atualização: a Política 
Nacional de Defesa, a Estratégia 
Nacional de Defesa e o Livro Bran-
co de Defesa", afirmou o ministro.
 A Amazônia foi outro as-
sunto de preocupação na mensagem 
do Ministro Aldo Rebelo. Para ele, 
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a região possui uma vulnerabilida-
de devido a sua baixa densidade 
demográfica e baixo nível de de-
senvolvimento econômico e social.
 "Eu destacaria a Amazônia 
como uma área de preocupação 
da segurança e defesa nacional e 
que devem ser preenchidas não só 
pelo papel relevante da Marinha, do 
Exército e da Aeronáutica. Mas, a 
Amazônia só reduzirá a exposição 
aos riscos do crime organizado, das 
mazelas sociais se for alcançada por 
medidas de caráter mais ousadas e 
audaciosas. É uma região de extensa 
fronteira erma, sem a presença de po-
pulação, da atividade agrícola e co-
mercial e a crescente ação de crimes 
transfronteiriços e por um elevado 
índice de desajuste e desequilíbrio”.
 Sobre os Projetos Estraté-
gicos de Defesa, o Ministro Aldo 
citou o projeto piloto do Sistema In-
tegrado de Monitoramento de Fron-
teiras (SISFRON), instalado na ci-
dade de Dourados, no Mato Grosso 
do Sul, e que tem por objetivo a pre-
venção de crimes transfronteiriços. 
"É um programa que tem desperta-
do a curiosidade de muitos países. 
Recentemente, levamos 17 embai-
xadores de países árabes, interessa-
dos no sofisticado sistema”, disse.
 O ministro destacou que o 
aparato de vigilância inclui quar-
teis, radares sofisticados de curto 
e longo alcance, equipamentos de 
visão noturna, torres de observa-
ção e transmissão de dados, câme-
ras e imagens por satélites, veícu-
los aéreos não tripulados (vants), 
carros blindados, entre outros.
 Na Força Aérea, Aldo res-
saltou o caça Gripen NG, desenvol-
vido em parceria com a Suécia e a 
empresa Embraer. "Muitos países já 
manifestaram interesse em acompa-
nhar, em adquirir ou mesmo inte-
grar o esforço brasileiro e sueco na 
construção do caça." Ele lembrou 
que, de acordo com a Embraer, os 
caças vão oferecer ao Brasil uma 
receita de cerca de US$ 2 bilhões 
por ano. O ministro citou ainda o 
cargueiro KC-390, projetado pela 
FAB, que também tem desperta-
do o interesse de muitos países.
 Na Marinha, o Programa 
de Desenvolvimento de Submari-

nos (PROSUB) foi destacado pelo 
ministro da Defesa. "Já investimos 
R$ 16 bilhões no projeto. Esses 
equipamentos darão ao Brasil so-
berania compatível com as nossas 
necessidades nos 7.500 quilôme-
tros do nosso litoral", ressaltou.
 Com o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, Aldo 
Rebelo destacou a parceria da Ma-
rinha no desenvolvimento do pri-
meiro reator nuclear multipropósito 
brasileiro de grande porte, que vai 
garantir a independência nuclear 
do país no que diz respeito a insu-
mos utilizados nos procedimentos 
de pesquisa com radiofármacos.
 Em resposta ao senador 
Aloysio Nunes (PSDB-SP) sobre o 
programa espacial brasileiro no Cen-
tro de Lançamento de Alcântara, no 
Maranhão, Aldo disse que em visita 
aos Estados Unidos no ano passado, 
ainda como ministro de Ciência e 
Tecnologia, os governos brasileiro e 
americano manifestaram disposição 
de retomar o debate sobre o acordo 
de salvaguardas para permitir o lan-
çamento de satélites em Alcântara.
 Ao encerrar, o Ministro 
Aldo Rebelo defendeu o aumen-
to e a regularidade do orçamento 
destinado à Defesa. "Nós precisa-
mos sustentar projetos científicos, 
tecnológicos e uma indústria de 
defesa compatível com as nossas 
necessidades, na qual a compra é 
atribuição do Estado”, afirmou. “A 
pesquisa tem desdobramento e be-
nefício no meio civil, gerando em-
prego, desenvolvimento e arrecada-
ção de impostos”, completou. Aldo 
lembrou que o orçamento da Defesa 
está abaixo da média dos BRICS 
e de países da América do Sul.
 "A nossa preocupação é 
dar regularidade ao orçamento, va-
lorizando a agenda de Defesa. As 
Forças Armadas gozam de prestí-
gio, admiração e respeito da socie-
dade, mas nem sempre isso traduz 
a nossa missão que é a defesa do 
país”, pontuou. Aldo destacou, ain-
da, que as atividades subsidiárias 
dos militares, como assistência aos 
ribeirinhos na Amazônia e a co-
munidades do semiárido e o com-
bate ao mosquito Aedes Aegypti.

(MD ASCOM/ FM)



FOLHA MILITAR Abril 2016 4

Presidenta Dilma, Ministro Aldo Rebelo e o Comandante da Aeronáutica visitam o KC-390

 A Presidenta Dilma Rous-
seff, o Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo e o Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, visitaram 
o mais novo avião cargueiro pro-
jetado pela Força Aérea Brasilei-
ra (FAB), o KC-390, no dia 05 de 
abril. "Esse avião é resultado de 
todo o esforço da engenharia e da 
inovação que a Embraer empregou 
na aviação militar”, disse o ministro. 
 Para a Presidenta Dilma, o 
desenvolvimento desta aeronave 
pode ser considerado um momento 
singular, que trará mais capacida-
de estratégica ao país. “É um avião 
que tem um significado bastante im-
portante, além do fato de ser único 
neste gênero, portanto, também vai 
propiciar ao país divisas em mo-
edas estrangeiras, na medida em 
que ele, de fato, é um produto ex-
tremamente robusto e com grande 
capacidade estratégica”, afirmou, 
durante a visita, na Base Aérea.
 “Então é um feito, sem som-
bra de dúvidas, da engenharia na-
cional, da empresa Embraer, que é 
uma empresa que estruturou esse 
produto e também articulou um 
conjunto de empresas brasileiras 
que participaram do seu desenvol-
vimento e que participarão da sua 
execução”, ressaltou a Presidenta.
 O cargueiro está sendo fabri-

cado pela Embraer, com a participa-
ção da Argentina, Portugal e Repú-
blica Tcheca. O Embraer KC-390 é 
capaz de realizar diversas missões, 
como transporte e lançamento de 
cargas e tropas, busca e resgate, re-
abastecimento em voo e combate a 
incêndios florestais. O contrato com 
a FAB é da ordem de R$ 7,2 bilhões 
e vai gerar 8,5 mil empregos na fase 
de desenvolvimento da aeronave.
 O novo avião é capaz de 
transportar até 26 toneladas de carga 
a uma velocidade de 470 nós (870 
km/h) e de operar em pistas austeras, 
inclusive não pavimentadas ou da-
nificadas. Sua fuselagem acomoda 
cargas de grandes dimensões, com 
acesso por meio da rampa de carga.
 “O KC-390 se apresen-
ta como o mais moderno avião 
de transporte e também um avião 
multipropósito, pois pode ser con-
vertido em avião hospital, pode 
ser usado para combate a incên-
dio, reabastecimento de caça, em-
bora a finalidade dele seja servir 
primeiramente como avião de 
transporte”, afirmou Aldo Rebelo.
 Para o ministro, é fundamen-
tal que se fortaleça e se valorize a 
indústria de defesa nacional. “Além 
do desenvolvimento desse avião no 
Brasil, em uma empresa brasileira, 
a Embraer, nós já temos a partici-
pação de outros países de integrar 
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(CECOMSAER; MD ASCOM/ FM)

o esforço de construção do KC-
390”, disse, destacando que um dos 
dois aviões já construídos está com 
quase 200 horas de voo em teste.
 “O empenho da engenharia 
na construção dos caças e nas cons-
truções dos aviões de transporte e 
passageiros resultou nesse avião 
moderno, que já é olhado com muito 
interesse por todo mundo. Podemos 
dizer que a Embraer é um orgulho da 
engenharia nacional e esse avião é o 
orgulho da engenharia da Embraer”, 
finalizou o Ministro Aldo Rebelo.
 Estiveram presentes no 
evento, o presidente da Embraer, Ja-
ckson Schneider; o diretor do Pro-
grama KC-390 da Embraer, Paulo 
Gastão Silva; e o vice-presidente 

de Estratégia e Relações Institucio-
nais da Embraer, Nelson Salgado.
 A aeronave está sendo de-
senvolvida para substituir os atuais 
cargueiros C-130 Hércules e a pre-
visão é que a certificação aconteça 
no segundo semestre de 2017. “O 
KC-390 é uma aeronave que vai 
ser um marco operacional e dou-
trinário para a Força Aérea Brasi-
leira. Nessa fase que nós estamos, 
vamos partir para o que chamamos 
de congelamento aerodinâmico, em 
que testaremos a aeronave em um 
dos componentes principais, que 
são os lançamentos reais de carga 
e pessoal”, afirmou o Gerente do 
Programa KC-390 na FAB, Coro-
nel Cláudio Evangelista Cardoso.

O KC-390 será capaz de cumprir todas as missões desempenhadas pelo C-130 Hércules

O Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhado do Comandante da Aeronáutica, conhecem o interior 
do mais novo avião cargueiro projetado pela Força Aérea Brasileira, o KC-390
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Ao receber Navio Bahia, Presidenta Dilma garante recursos para projetos de Defesa

 Durante a cerimônia de in-
corporação à Marinha do Brasil do 
Navio Doca Multipropósito Bahia, a 
Presidenta Dilma Rousseff ressaltou 
a capacidade operacional da Mari-
nha e garantiu recursos orçamentá-
rios para a continuidade dos projetos 
estratégicos da Defesa. Dilma anun-
ciou que na proposta de revisão da 
lei orçamentária de 2016, enviada 
ao Congresso Nacional em março, 
foi incluído abatimento na meta de 
superávit de R$ 3,5 bilhões a serem 
destinados ao Ministério da Defesa.
 "Não podemos descuidar da 
defesa da nossa soberania, motivo 
pelo qual é necessário investir sem-
pre e mais na capacitação de nossas 
Forças Armadas", disse a Presiden-
ta. "Mesmo em uma fase de ajuste, 
temos nos esforçado para dar se-
quência aos projetos estratégicos 
das Forças Armadas", continuou.
 A cerimônia de incorpora-
ção do Navio Doca Multipropósito 
Bahia ocorreu no Porto de Salvador 
(Bahia), a bordo da embarcação, 
no dia 06 de abril. A uma plateia 
composta por oficiais militares, 
autoridades federais, estaduais e 
municipais, diplomatas e jorna-
listas, o Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, agradeceu à Presidenta da 
República o reconhecimento de 
seu governo à agenda de defesa.

 "Em nome do Ministério da 
Defesa, quero registrar meu agra-
decimento pela presença e por esse 
gesto que reconhece a agenda de 
defesa como prioridade na agenda 
do Brasil", afirmou. Rebelo res-
saltou a capacidade do Navio. "O 
navio oferece à Marinha do Brasil 
várias opções de operações essen-
ciais em defesa naval, em transpor-
te de tropas e de equipamentos e 
pode se converter em navio hospi-
tal. Então a Marinha passa a ter um 
instrumento importante para am-
pliar a sua capacidade de operações 
com equipamento potente moder-
no e de emprego variável", disse.
 Em discurso, o Coman-
dante da Marinha, Almirante Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, afir-
mou que a incorporação do Navio 
Bahia "reafirma a capacidade de 
projeção de poder, de controle de 
áreas marítimas afastadas do lito-
ral e de defesa das atividades eco-
nômicas na Amazônia Azul". Ele 
também acentuou a capacidade do 
navio ser utilizado para missões 
de caráter humanitário, auxílio a 
desastres, apoio à Defesa Civil e a 
operações internacionais de paz.
 Durante o evento, o gover-
nador da Bahia, Rui Costa, entregou 
a bandeira da Bahia ao Comandante 
do Navio, capitão Luís Felipe Mon-
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teiro Serrão. Em seguida, a Presi-
denta e o ministro descerraram a pla-
ca de inauguração da embarcação.
 
 Projetos estratégicos
 A Presidenta Dilma acen-
tuou a versatilidade do Navio Bahia. 
"Com este navio, reforçamos o po-
der naval em atividades típicas do 
nosso governo e em ações de caráter 
humanitário e de auxílio a desastres. 
A versatilidade deste navio é compa-
tível com as diversidades das tarefas 
que a Marinha executa", afirmou.
 Segundo a Presidenta, a 
Marinha tem papel fundamental nas 
atividades de proteção das águas ju-
risdicionais, em missões internacio-
nais de paz, em ações de Garantia 
da Lei e da Ordem, em atividades 
da defesa civil, como ocorreu após o 
rompimento da barragem de rejeitos 
minerais em Mariana (MG). "Den-
tro dessa longa lista de atividades, 
fica fácil compreender a importân-
cia do investimento para incorporar 
o navio. É um merecido e neces-
sário reforço à capacidade opera-
cional da nossa força naval", disse.
 Em seu discurso, Dilma 
defendeu a continuidade dos pro-
jetos estratégicos de defesa como 
essencial para o País. "O Brasil é 
um país de dimensões continentais 
e riquezas extraordinárias, cuja de-
fesa precisa ser aprimorada conti-

nuamente". Segundo ela, o governo 
se esforça diuturnamente para su-
perar o cenário fiscal "sem sacrifi-
car projetos que são fundamentais 
para a retomada do desenvolvi-
mento e para o futuro do Brasil".
 Como projetos estratégicos, 
Dilma citou o Sistema Integrado de 
Monitoramento de Fronteiras (SIS-
FRON), o programa Gripen, o pro-
jeto KC 390, o programa nuclear e 
de desenvolvimento do submarino 
nuclear e o Satélite Geoestacionário 
de Defesa e Comunicações Estraté-
gicas. "Temos que investir nas For-
ças Armadas que a cada dia se mos-
tram mais eficientes e profissionais 
no cumprimento de suas funções".
 Participaram da cerimônia, 
o Chefe do Estado Maior Conjun-
to das Forças Armadas, Almirante 
Ademir Sobrinho, o secretário-
-geral do Ministério da Defesa, Ge-
neral Silva e Luna, a secretária de 
Produtos de Defesa do ministério, 
Perpétua Almeida, chefe do Estado 
Maior da Armada, Almirante Air-
ton Teixeira, o Ministro chefe do 
Gabinete Pessoal da Presidência, 
Jaques Wagner, o Ministro da Se-
cretaria Especial de Portos, Hélder 
Barbalho, o embaixador da França 
no Brasil, Laurent Bili, o Minis-
tro do Superior Tribunal Militar, 
Álvaro Pinto, além de deputados 
federais, estaduais, vereadores.

O navio foi adquirido pelo valor aproximado de 80,07 milhões de euros.
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Seprod projeta reorganização 
da Base Industrial de Defesa

 A secretária de Produtos de 
Defesa (Seprod), Perpétua Almeida, 
e o presidente do BNDES, Luciano 
Coutinho, traçaram parcerias para a 
reorganização da Base Industrial de 
Defesa (BID). Um convênio entre o 
Ministério da Defesa e BNDES está 
em elaboração e deverá tratar de aces-
so e garantias de financiamento, en-
tre outras ações para o fortalecimen-
to das empresas estratégicas do setor.
 O encontro entre Perpétua 
e Coutinho aconteceu no dia 12 de 
abril, durante a Feira Internacional 
de Segurança Pública e Corporativa 
- XI LAAD Security 2016, realiza-
da entre 12 e 14 de abril, no Rio de 
Janeiro. “Em nossa reunião, deline-
amos o acordo que deve ser firma-
do entre o órgão e o Ministério da 
Defesa para que eles possam auxi-
liar a Seprod na reorganização da 
BID”, explicou Perpétua Almeida.
 Durante o evento, a secre-
tária Perpétua visitou os estandes 
de empresas, além de interagir com 
comandantes de órgãos de seguran-
ça pública e seus gestores. Ao longo 
de três dias, cerca de 90 expositores 
de 15 países apresentaram soluções 
em segurança pública para qua-
se 10.000 visitantes de 22 países.
 Segundo a secretária, das 
empresas brasileiras participan-

tes, pelo menos dez delas também 
pertencem à área de defesa. “Ava-
lio a feira de forma muito positi-
va, porque observei que, apesar do 
momento difícil enfrentado pelo 
país, as empresas estão muito ani-
madas e possuímos um grande 
potencial tecnológico”, ressaltou.
 Ainda sobre a Base Indus-
trial de Defesa, a secretária desta-
cou recente encontro com a advo-
gada Regina Miki, da Secretaria 
Nacional de Segurança Pública 
(Senasp) do Ministério da Justiça 
(MJ), no qual foi estabelecida a cria-
ção de um Grupo de Trabalho (GT) 
para fortalecer a Base e dialogar 
com órgãos de segurança pública.
 A secretária Perpétua expli-
cou ainda que a instituição do GT 
também objetiva o ajuste de parce-
rias entre as pastas da Defesa e Jus-
tiça, a fim de facilitar a identificação 
do desenvolvimento de produtos 
e programas da indústria nacional 
que sirvam para ambas as áreas.
 “Tanto na Copa do Mundo 
como agora nos Jogos Olímpicos, 
a defesa e a segurança trabalham 
juntas. Em nosso país, já existem 
muitos equipamentos e sistemas 
em comum utilizados pelas duas 
áreas”, exemplificou Perpétua.
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Comissão inclui mais seis empresas 
na Base Industrial de Defesa

 A Base Industrial de Defesa 
(BID) passa a contar com mais seis 
indústrias brasileiras que foram clas-
sificadas como Estratégicas (EED) e 
de Defesa (ED) pela Comissão Mis-
ta da Indústria de Defesa (CMID), 
durante reunião no dia 25 de abril. A 
CMID também aprovou quatro Pro-
dutos de Defesa (Prode) e 18 Produ-
tos Estratégicos de Defesa (PED).
 Com o resultado dessa reu-
nião, realizada no Ministério da De-
fesa, a base industrial do setor totali-
za agora 67 EEDs, 14 EDs, 34 Prodes 
e 330 PEDs. Elas contam com be-
nefícios previstos na Lei 12.598/12, 
como regime especial de tributação.
 As novas Empresas Estra-
tégicas são a Aerotron, de Itajubá 
(MG), a EPA, de Curitiba, a Ful-
guris, de Guarulhos (SP), e a San-
tiago e Cintra Consultoria, de São 
Paulo. Já as Empresas de Defesa 
são a Airship do Brasil, de São Car-
los (SP), e a Technicae, de Brasília.
 Ainda foram classificados 
produtos da Agrale, IACIT, Om-
nisys e Orbital, durante a reunião 
presidida pelo secretário-geral do 
MD, Joaquim Silva e Luna.  O secre-
tário-executivo da CMID, Brigadei-
ro José Augusto Crepaldi, disse que 
a Comissão é "o fórum do mais alto 
nível na condução política setorial".
 Entre os novos produtos 
classificados estão um aeróstato, 

serviços de treinamento para si-
muladores de voo, softwares para 
aplicações meteorológicas no trá-
fego aéreo, radares e baterias. Para 
a secretária de Produtos de Defesa, 
Perpétua Almeida, o fórum é um 
avanço: "O desafio agora é buscar 
novos mecanismos de incentivo e 
financiamento da base industrial".
 De acordo com o diretor 
do Departamento de Catalogação e 
Promoção Comercial do MD, Almi-
rante Antonio Carlos Soares Guer-
reiro, a expectativa é que o volume 
de exportações de equipamentos de 
emprego militar autorizados possa 
chegar a US$ 1,5 bi este ano, em de-
corrência dos esforços que estão sen-
do realizados para fomentar a indús-
tria nacional. No ano passado, este 
valor chegou a US$ 1,042 bilhão. O 
acumulado de janeiro a abril deste 
ano já ultrapassa US$ 570 milhões.
 A reunião da CMID contou 
com a participação de representan-
tes das Forças Armadas (Marinha, 
Exército e Aeronáutica), das federa-
ções de indústrias, dos Ministérios 
das Relações Exteriores, Indústria 
e Comércio, Planejamento e ban-
cos públicos. A próxima reunião 
da CMID está prevista para o dia 
03 de agosto, na qual serão feitas 
novas classificações de produtos 
e credenciamento de empresas.

Foto: Tereza Sobreira/M
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Saiba mais sobre o Ministério da Defesa 
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministérios da Defesa e da Justiça querem 
fortalecer Base Industrial de Defesa

 As empresas da Base In-
dustrial de Defesa têm encontra-
do nas propostas da Secretaria de 
Produtos de Defesa (Seprod), do 
Ministério da Defesa (MD), uma 
firme parceria para atravessar o 
momento de instabilidade econô-
mica e projetar a retomada dos in-
vestimentos. Uma das iniciativas 
para fortalecer a Base é a atuação 
conjunta com a Secretaria Nacional 
de Segurança Pública (SENASP) 
do Ministério da Justiça (MJ).
 Para a secretária de Produ-
tos de Defesa, Perpétua Almeida, as 
empresas nacionais que fornecem os 
principais produtos do segmento do-
minam a tecnologia necessária para 
suprir itens demandados pelos ór-
gãos de segurança pública de todos 
os estados brasileiros. “Não deve ser 
uma opção a compra do material im-
portado, quando há produtos nacio-
nais similares no mercado, salvo em 
situações excepcionais. As importa-
ções desnecessárias causam danos à 
base industrial, inclusive, impedin-
do a redução sustentável dos preços 
em longo prazo”, defende Perpétua.
 Com a crescente demanda 
dos órgãos públicos de segurança 
por produtos de qualidade, adequa-
dos às realidades enfrentadas por 
polícias, corpos de bombeiros, guar-
das municipais e defesa civil, a Se-
prod vem construindo uma agenda 
de trabalho com o setor e, em par-
ticular, com o Ministério da Justiça.
 Em recente reunião com a 
advogada Regina Miki, da SENASP 
do MJ, se estabeleceu um Grupo de 
Trabalho para dialogar com todos 
estes órgãos de segurança pública.
 Dentre as iniciativas já esta-
belecidas, destacam-se a elaboração 
de editais para Atas de Registro de 

Preço em âmbito nacional; a pro-
dução de um catálogo de produtos 
a ser distribuído para todos estes 
entes; a proposição de um sistema 
de identificação de conformida-
de de requerimentos; a apresenta-
ção de um modelo de certificação, 
auditoria e controle de qualidade; 
e a criação de Grupo de Traba-
lho para proposição de protóti-
pos de viaturas e equipamentos.
 Um dos pontos de aten-
ção já identificados é o fato de 
que gestores públicos enfrentam 
grandes problemas quando con-
frontados com rigores dos órgãos 
de controle, que por vezes têm di-
ficuldades de compreender as leis 
que favorecem o produto nacional.
 A Secretaria de Produtos 
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de Defesa apontou itens como Co-
mando & Controle; Visão Noturna; 
Detectores, Radares e Sensores; 
Robótica; Veículos Aéreos Não 
Tripulados (VANTs), entre outros, 
como de alta probabilidade de in-
teresse comum dos órgãos de se-
gurança pública de praticamente 
todos os estados da Federação. “A 
extensão das escalas de produção 
para atender a um número maior de 
operadores seria muito importante 
para fortalecer nossa Base Indus-
trial de Defesa”, concluiu Perpétua.
 A secretária Perpétua Al-
meida participou, no período de 
12 a 14 de abril, no Rio de Janei-
ro, da Feira Internacional de Se-
gurança Pública e Corporativa, 
LAAD Security, onde pretende 
interagir com comandantes de ór-
gãos de segurança pública, empre-
sários e gestores públicos, buscando 
a promoção do produto nacional.
 A Feira reúne empresas na-
cionais e internacionais que fornecem 
tecnologias, equipamentos e servi-
ços para Segurança Pública, Forças 
Policiais, Forças Especiais, Forças 
Armadas e gestores de segurança 
de grandes corporações, concessio-
nárias de serviços e infraestrutura 
crítica do Brasil e América Latina.

Ministro Aldo recebe pedido 
para a aviação em Tocantins

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, recebeu, no dia 06 
de abril, a visita do Deputado Vi-
centinho Alves Júnior (PR/TO). O 
parlamentar solicitou ao ministro 
a execução de obras necessárias e 
aquisição de equipamentos para o 
aeródromo de Porto Nacional (TO), 
onde funciona o aeroclube da região.
 “O aeroclube é o berço da 

nossa comunidade e muito importan-
te para a aviação daquela região e o 
segundo mais antigo do Brasil”, des-
tacou o deputado. Segundo Vicenti-
nho Alves Júnior, é preciso implantar 
ações para a eficaz prevenção e segu-
rança das operações no aeródromo.
 O ministro manifestou apoio 
à solicitação do deputado. O pedi-
do está agora sob análise técnica.

Foto: Tereza Sobreira/ M
D
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Brasil e Paraguai inauguram mecanismo 2+2

 Os Ministros da Defesa e 
das Relações Exteriores do Brasil 
e do Paraguai inauguraram, no dia 
04, em Assunção, o “Mecanismo 
2+2 de Consulta Política e Avalia-
ção Estratégica”, estabelecendo um 
instrumento para o aprofundamen-
to das relações em matéria de po-
lítica exterior, defesa e segurança 
entre os dois países sul-america-
nos. Esse mecanismo de diálogo 
vai impulsionar a agenda de con-
sultas e de ações entre os países.
 A aliança entre Brasil e Pa-
raguai foi ratificada com a assina-
tura de uma declaração conjunta 
pelos ministros brasileiros da De-
fesa, Aldo Rebelo, e das Relações 
Exteriores, Mauro Vieira, e pelos 
ministros paraguaios da Defesa, 
Diógenes Martinez, e das Relações 
Exteriores, Eladio Loizaga. “Nosso 
desejo é de amizade, de respeito e 
de cooperação com a República 
do Paraguai, com as Forças Ar-
madas do Paraguai junto a nossas 
Forças em todos os temas e áreas 
possíveis”, ressaltou Aldo Rebelo.
 Para o ministro Martinez, “o 
Brasil e o Paraguai vêm mantendo 
uma sólida e frutífera cooperação, 
assumindo o compromisso com o 
desenvolvimento dos dois países”. 
O diálogo 2+2 também eleva o status 
da representação da Marinha do Bra-
sil no Paraguai para missão naval.
 O encontro de Assunção 
resultou também na prorrogação, 
por mais cinco anos, do acordo 
relativo à cooperação militar, ce-
lebrado, inicialmente, em 1995. 
“Este é um marco da cooperação 
e do intercâmbio de informações 
entre o Brasil e o Paraguai”, afir-

mou o ministro paraguaio Loizaga, 
que assinou o acordo com o chan-
celer brasileiro. “O dia hoje mos-
tra a importância que o governo 
brasileiro atribui as relações com 
o Paraguai”, afirmou Vieira, desta-
cando que o acordo articula assun-
tos de defesa de forma coordenada.
 Antes das reuniões bila-
terais, os ministros Aldo Rebe-
lo e Mauro Vieira, juntamente 
com o embaixador do Brasil no 
Paraguai, José Eduardo Felício, 
foram recebidos pelo presiden-
te paraguaio, Horácio Cartes, em 
audiência no Palácio de López.

 Cooperação Militar
 Dentre os temas de interesse 
de cooperação bilateral em defesa e 
segurança que serão fomentados, es-
tão os exercícios e operações com-
binadas ou simultâneas na fronteira, 
capacitação e treinamento, compar-
tilhamento de informações, desen-
volvimento de iniciativas conjuntas 
para melhorar o controle do espa-
ço aéreo, dentre outras iniciativas.
 Os ministros também exa-
minaram as relações regionais e 
intercambiaram ideias a respeito 
de organismos multilaterais, es-
pecialmente sobre o Conselho de 
Defesa Sul-Americano (CDS), o 
Centro de Estudos Estratégicos 
de Defesa (CEED), à Escola Sul-
-Americana de Defesa (ESUDE), 
à Junta Interamericana de Defesa 
(JID) e à XII Conferência de Mi-
nistros de Defesa das Américas.
 Também foi destacada a co-
operação alcançada com a participa-
ção paraguaia no contingente brasi-
leiro da Missão de Estabilização de 
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Paz das Nações Unidas no Haiti (Mi-
nustah). Foi acordado a manutenção 
de frequentes contatos para estreitar 
a cooperação no âmbito das ope-
rações de paz das Nações Unidas.
 Os ministros da Defesa as-
sinaram ainda um memorando de 
entendimento que versa sobre a co-
operação para a preservação da me-
mória da Guerra da Tríplice Aliança, 
abrangendo a preservação dos docu-

mentos e sítios históricos e instru-
mentos e materiais usados na guerra.
 Condecoração
 O ministro Aldo Rebelo foi 
condecorado ainda pelo governo 
paraguaio com a Ordem do Mérito 
Militar em grau de Grande-Oficial. 
Já o ministro Diógenes Martinez 
recebeu, pelas mãos do governo 
brasileiro, o título de Grã-Cruz, 
pela Ordem do Mérito de Defesa.
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Brasil e Suécia ampliam parceria estratégica
em programas de alta tecnologia

 O embaixador da Suécia no 
Brasil, Per-Arne Hjelmborn, se reu-
niu, no dia 15 de abril, com o Mi-
nistro da Defesa, Aldo Rebelo, a fim 
de ampliar a parceira em programas 
de alta tecnologia. O objetivo é ex-
pandir o sucesso da cooperação al-
cançada com o F-X2, projeto que 
envolve além dos caças Gripen NG, 
o intercâmbio profissional, apoio 
logístico e a transferência de tec-
nologia para indústrias brasileiras.
 A expectativa é que a atua-
ção conjunta dos países transborde 
a área de defesa e envolva os seg-
mentos de ciência, tecnologia e 
inovação. “Com a colaboração do 
Gripen, viramos parceiros pelos 
próximos 30, 40 anos. A intenção é 
usar o projeto Gripen para que jun-
tos possamos tirar o máximo pro-
veito dos efeitos multiplicadores, 
tanto dentro quanto fora do setor 
da defesa”, destacou o embaixador.
 Como parte da parceria es-
tratégica, foi criado durante a Co-
missão Mista Intergovernamental 
Brasil-Suécia, em maio 2015, o gru-
po de alto nível (High Level Group 
in Aeronautics), integrado por 
membros dos dois países. A primei-
ra reunião foi realizada no país nór-
dico, em outubro do ano passado, 
e o próximo encontro está previsto 
para outubro deste ano no Brasil.
 “Acho que o Brasil e a Sué-
cia dispõem de todos os requisitos, 
exigências e condições para um am-
plo processo de cooperação científi-
ca, tecnológica e de defesa. Temos 
o interesse não apenas em manter, 

como em ampliar essa parceria”, 
ressaltou o ministro Aldo Rebelo.

 Projeto FX-2
 Anunciado em dezembro 
de 2013, o projeto FX-2 envolve 
transferência de tecnologia, polí-
tica industrial, formação de mão-
-de-obra especializada e desen-
volvimento de ciência e pesquisa. 
O contrato com a empresa sueca 
SAAB inclui a compra de aerona-
ves de combate, suporte logístico e 
compra de armamentos necessários 
à operação dos caças Gripen NG.
 A Força Aérea Brasileira 
receberá 36 aviões de caça Gripen 
NG. A primeira aeronave deverá 
ser entregue em 2019 e, a última, 
em 2024. O contrato prevê ainda 
a fabricação de 15 das 36 unida-
des no Brasil, incluindo oito uni-
dades de dois lugares, um modelo 
criado especialmente para a FAB.
 A participação do Brasil no 
desenvolvimento do projeto dará 
à indústria aeronáutica brasileira 
acesso a todos os níveis de tecno-
logia, incluindo os códigos-fonte do 
Gripen. O programa de transferência 
de tecnologia incluirá itens como a 
integração de hardware, aviônicos, 
software e sistemas da aeronave, 
além do intercâmbio de conheci-
mento com mais de 350 brasileiros 
indo a Suécia para treinamento.
 Em paralelo, a Embraer tam-
bém vem se preparando para receber 
o Gripen NG e já realizou as obras 
de terraplanagem para construção 
do prédio que abrigará o Centro.
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Brasil e Estados Unidos discutem novas 
oportunidades de cooperação em defesa

 O secretário-geral do Mi-
nistério da Defesa (MD), Joaquim 
Silva e Luna, se reuniu no dia 18 
de abril com a subsecretária de 
Estado para Controle de Armas e 
Assuntos de Segurança Internacio-
nal dos Estados Unidos, Rose Got-
temoeller, para tratar de assuntos 
de cooperação na área de defesa.
 Rose Gottemoeller afirmou 
que os Estados Unidos têm interes-
se em avançar com a agenda setorial 
e ressaltou que o valor de negócios 
em produtos de defesa girou em tor-
no de US$ 1 bilhão, entre 2013 e 
2014. "O Brasil é o nosso maior par-
ceiro na América Latina", declarou.
 De acordo com a subsecre-
tária norte-americana, os Estados 
Unidos desejam ampliar a parceria 
com a Embraer no desenvolvimen-
to do Super Tucano. "É um ótimo 
avião, se encaixa em vários tipos 
de missões, e queremos expandir 
os mercados". Rose demonstrou in-
teresse também em conhecer o car-
gueiro KC-390 e o Sistema de Moni-
toramento de Fronteiras, o Sisfron.
 O secretário Silva e Luna 
explicou que o Ministério busca 
incentivar a base industrial de de-
fesa por meio de legislações espe-
cíficas como a Estratégia Nacional 
de Defesa (END) e outros docu-
mentos. "Criamos leis para que as 
empresas do setor se fortaleçam e 
possam integrar os grandes projetos 
de defesa", ressaltou Silva e Luna. 
 O vice-chefe de Assun-
tos Internacionais do MD, Gene-

ral Fernando Rodrigues Goulart, 
detalhou o Sisfron para a subse-
cretária, explicando que a sua atu-
ação vai além da defesa do ter-
ritório nacional, em um trabalho 
interagências de combate a crimes 
transfronteiriços e ambientais.
 A secretária de Produtos de 
Defesa, Perpétua Almeida, desta-
cou na reunião que o País procura 
alternativas de financiamento para 
os projetos estratégicos de defe-
sa. Perpétua disse que existe uma 
proposta, defendida pelo minis-
tro Aldo Rebelo e em tramitação 
na Câmara dos Deputados, que 
estabelece para o setor de Defe-
sa a aplicação de, no mínimo, 2% 
do Produto Interno Bruto (PIB).
 Para Rose Gottemoeller, o 
papel do Brasil em missões de paz 
goza de grande reputação. Ela disse 
que gostaria de ampliar a conversa 
entre os dois países sobre como es-
tender essa cooperação. A respeito 
deste tema, Silva e Luna afirmou que 
o Brasil tem intenção de colaborar 
em outras missões de manutenção 
de paz e convidou a representante 
do governo americano para conhe-
cer o Centro Conjunto de Operações 
de Paz (CCOPAB), que possui cur-
sos e exercícios regulares para o de-
sempenho de militares em diversas 
atividades em operações de paz da 
ONU. A subsecretária estava acom-
panhada da embaixadora americana 
no Brasil, Liliana Ayalde, e demais 
membros do governo americano.

Foto: Tereza Sobreira/M
D
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Vice-Almirante fuzileiro naval Paulo Martino Zuccaro
assume Departamento de Desporto Militar do MD

 Foi realizada, no dia 07 de 
abril, a cerimônia de transmissão 
de cargo do diretor do Departa-
mento de Desporto Militar (DDM), 
do Ministério da Defesa (MD). 
Quem deixa o cargo é o Major-
-brigadeiro do Ar, Carlos Augusto 
Amaral Oliveira, que estava há dois 
anos na função de diretor da Divi-
são, e agora vai chefiar o Departa-
mento de Ensino da Aeronáutica.
 Em seu discurso de despe-
dida, o brigadeiro Amaral ressaltou 
o privilégio de trabalhar no MD e 
no Desporto Militar. “Isso se deve 
pela diversidade de empolgantes 
temas que trabalhamos diariamen-
te”, disse. Ele também agradeceu 
a todos os servidores do MD, em 
especial a importante parceria en-
tre o MD, as Forças Armadas e o 
Ministério do Esporte (ME). “Ele 
foi um grande colaborador para o 
atletismo militar, disponibilizando 
recursos para o apoio de infraes-
trutura dos centros de treinamento 
das Forças, para os Jogos Olím-
picos e Paralímpicos de 2016, e 
ajudando, assim, o DDM a conse-
guir bater suas metas e objetivos”.
 O secretário de Pessoal, En-
sino, Saúde e Desporto (SEPESD), 
brigadeiro Ricardo Machado Vieira, 
fez a leitura de um agradecimento 
ao brigadeiro Amaral, destacando 
o nível do profissional que se des-
pedia do DDM após inúmeras re-
alizações. “Em destaque, cito três 
projetos tocados pelo brigadeiro 
Amaral: o Programa Atletas de Alto 

Rendimento das Forças Armadas, o 
Programa Forças No Esporte (PRO-
FESP) e o pontapé inicial ao projeto 
“João do Pulo”, em que militares 
reformados por limitações físicas 
são reintegrados às Forças por in-
termédio do esporte paraolímpico”.
 O brigadeiro Amaral foi 
sucedido pelo Vice-almirante fu-
zileiro naval Paulo Martino Zuc-
caro, que em sua última função 
exerceu o cargo de chefe do Co-
mando do Material de Fuzilei-
ros Navais (CMatFN), unidade 
militar no Rio de Janeiro (RJ). 
 Ao final da cerimônia, os 
militares sucedido e sucessor cum-
primentaram pessoalmente os alu-
nos do PROFESP presentes na ce-
rimônia e posaram para uma foto.
 Mais cedo no gabinete do 
DDM, foi realizado o descerramen-
to do retrato do brigadeiro Ama-
ral na galeria dos ex-diretores do 
departamento, em que sua esposa 
Vera Cristina foi convidada a puxar 
a fita de inauguração da fotografia.
 Durante a cerimônia de 
descerramento, o chefe do DDM 
aproveitou o momento para apre-
sentar oficialmente aos convidados 
o livro, idealizado por ele, sobre a 
participação do Brasil nos 6° Jogos 
Mundiais Militares (JMM), realiza-
do na Coreia do Sul, em outubro de 
2015. Na competição, a delegação 
brasileira conquistou o segundo 
lugar, ficando atrás apenas da Rús-
sia, e consolidando-se como po-
tência mundial no desporto militar.

Foto:  Tereza Sobreira / M
D
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Atleta do Exército alcança o 1º lugar 
no ranking mundial de tiro esportivo

 O 3º Sargento do Exérci-
to Brasileiro Felipe Almeida Wu, 
23 anos, conseguiu um resulta-
do inédito para o tiro esportivo 
brasileiro. No momento, o atle-
ta ocupa a primeira colocação no 
ranking mundial da prova de pis-
tola de ar (10m), com 983 pontos.
 O resultado veio após o so-
matório de pontos conquistados 
por Wu com a medalha de ouro 
na Copa do Mundo de tiro espor-
tivo, etapa de Bangkok, em março 
na Tailândia. Na disputa, ele der-
rotou o americano Will Brow. O 
militar também foi primeiro lugar 
nos Jogos Pan-Americanos de To-
ronto, disputado no ano passado.
 Desde 2003, Felipe Wu inte-
gra o Programa Atletas de Alto Ren-
dimento (PAAR), do Ministério da 
Defesa, o qual possibilitou ao atle-
ta competir nas categorias do tiro 
esportivo. “Além do auxílio finan-
ceiro, o mais importante no meu in-
gresso nas Forças Armadas foi que 
pude iniciar nas modalidades que 
utilizam armas de fogo, já que ain-
da sou menor de 25 anos”, declara.
 O atleta paulistano diz 
que começou a praticar o tiro com 
11 anos, por influência dos pais. 
Além do ouro conquistado no Pan 
de Toronto, o militar vem alcan-
çando bons resultados em compe-
tições internacionais nos últimos 
anos, como o 1º lugar no Campe-
onato Sul Americano, em  2014; 
e a medalha de prata nos Jogos 
Olímpicos da Juventude, em 2010.
 Segundo o atleta, o ingresso 
nas Forças Armadas foi uma suges-
tão de colegas atiradores militares 
que sabiam de suas dificuldades 

em conseguir patrocínio e tirar o 
porte de arma de fogo. “Além de 
ser uma honra integrar as Forças 
Armadas, a admissão me ajuda 
muito na preparação para os Jogos 
Olímpicos, que acontece em agosto 
deste ano, em nosso país”, ressalta.
 O Programa Atletas de Alto 
Rendimento (PAAR) é uma parce-
ria dos ministérios da Defesa e do 
Esporte com o objetivo de fortale-
cer a equipe militar brasileira em 
eventos esportivos de alto nível. 
Os esportistas têm a disposição to-
dos os benefícios da carreira, como 
vencimentos, 13º salário, plano de 
saúde, férias, direito à assistência 
médica, incluindo nutricionista e 
fisioterapeuta, além de disporem de 
todas as instalações esportivas mi-
litares adequadas para treinamento.
 O alistamento para o 
PAAR é feito de forma voluntá-
ria e o processo de seleção, publi-
cado em edital, leva em conta os 
resultados dos atletas em compe-
tições nacionais e internacionais.
 O programa inclui 26 mo-
dalidades olímpicas (atletismo, ba-
dminton, basquete, boxe, ciclismo, 
esgrima, futebol, golfe, handebol, 
hipismo, judô, levantamento de 
peso, lutas associadas, maratona, 
nado sincronizado, natação, penta-
tlo moderno, remo, saltos ornamen-
tais, taekwondo, tiro, tiro com arco, 
triatlo, vela, vôlei e vôlei de praia), 
três modalidades não olímpicas 
(cross country, lifesaving e futebol 
de areia) e cinco modalidades tipi-
camente militares (orientação, pa-
raquedismo, pentatlo aeronáutico, 
pentatlo militar e pentatlo naval).

Foto: C
ob /M
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Exército recebe primeiro carro elétrico que faz parte do projeto-piloto de segurança energética

 O Exército Brasileiro rece-
beu, no dia 26 de abril, o primeiro 
veículo elétrico e um eletroposto, 
que fazem parte do projeto-piloto de 
segurança energética. Tanto o veícu-
lo quanto o posto de abastecimento 
serão monitorados pelo sistema de 
gestão de mobilidade inteligente 
Mob-i.ME, que captará energia so-
lar por meio de 12 baterias de só-
dio que acumulam até 282kWh.
 Pioneiro no Brasil, o proje-
to-piloto Segurança Energética Mó-
dulo de Armazenamento de Energia 
possui um sistema híbrido, que pode 
coordenar várias fontes de energia 
simultaneamente, como a solar, 
eólica, hidrelétricas, diesel, biome-
tano e geotérmica. Esse processo 
irá gerar uma economia de aproxi-
madamente R$ 30 mil ao Exército 
por mês, cerca de 10% da sua fatura 
de energia. Essa economia poderá 
dobrar, caso o sistema seja aciona-
do no horário de ponta, momento 
em que a energia custa mais caro.
 A cerimônia de lançamen-
to do projeto-piloto e da entre-
ga do carro elétrico aconteceu no 
Quartel General do Exército no 
Setor Militar Urbano, em Brasí-
lia. A concepção deste projeto é 
uma parceria entre a Força Terres-
tre, Itaipu Binacional e Fundação 
Parque Tecnológico Itaipu (FPTI).
 “No nosso desenvolvimen-
to militar, no aperfeiçoamento de 

sistemas de Defesa, o grande gar-
galo que encontramos hoje está 
exatamente na capacidade precá-
ria, ainda, de armazenamento de 
energia. O que estamos fazendo 
aqui tem uma clara e importan-
tíssima perspectiva de futuro”, 
afirmou o Comandante do Exérci-
to, General Eduardo Villas Bôas.
 “A Defesa será tão mais forte, 
quanto mais forte for a participação 
da área empresarial, da economia 
como um todo e da área científica 
e tecnológica”, defendeu o general.

 Carro elétrico
 O carro, da marca renault 
fluence Z, possui motor de 70kw 
de potência com desempenho se-
melhante a um carro convencional 
movido à gasolina com motor 2.0 e 
16 válvulas. O sistema Mob-i, que 
fará o monitoramento, foi desen-
volvido pela empresa de tecnolo-
gia de Portugal CEiiA em parceria 
com a o Parque Tecnológico de 
Itaipú. O sistema permite moni-
torar a localização do carro, velo-
cidade, deslocamento e redução 
da quantidade de CO2 emitidos.
 O veículo foi cedido ao 
Exército em empréstimo por dois 
anos, renováveis por mais dois. O 
posto de abastecimento, montado 
no QG do Exército, é capaz de for-
necer energia para até dois veículos 
simultaneamente, carregando-os 

Foto: Tereza Sobreira
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em quatro horas e proporcionan-
do até 200 km de autonomia. Esta 
energia será provida dos 360 pai-
néis fotovoltaicos instalados e co-
nectados a seis inversores sola-
res com potência total de 90 kW.
 
 Armazenamento de energia
 De acordo com o Diretor 
Geral da Itaipu Binacional, Jorge 
Miguel Samek, o sistema de ar-
mazenamento de energia faz par-
te de um projeto mais amplo que 
deverá ser consolidado até o final 
do ano. “Nós queremos neste ano 
consolidar a implantação desse 
projeto e, a partir daí, entrar em 
escala e em uma dinâmica que vá 
abastecendo toda a necessidade 
que o Exército tem”, acrescentou.

 Segundo ele, o primeiro 
grande container, que já saiu de 
Itaipu, chegará até o mês de maio. 
O sistema será instalado em pe-
lotões de fronteira e em outras or-
ganizações militares do Exército 
na região amazônica. Este proce-
dimento faz parte de um acor-
do de cooperação firmado entre 
a Força Terrestre, Itaipu e a Fun-
dação Parque Tecnológico Itaipu.
 Também estiveram pre-
sentes na cerimônia, o secretário-
-geral do Ministério da Defesa, 
general Silva e Luna; a secretária 
de Produtos de Defesa (SEPROD), 
Perpétua Almeida; a diretora finan-
ceira executiva de Itaipu, Margaret 
Groff; o diretor-superintenden-
te da FPTI, Juan Carlos Sotuyo.

O Comandante do Exército, General Villas Bôas, e o Diretor da Itaipu Binacional, Jorge Samek, 
abastecem o primeiro veículo elétrico

O carro, da marca renault fluence Z, sendo carregado no eletroposto instalado 
no Quartel General do Exército em Brasília

A Diretora financeira Margaret Groff, o General Villas Bôas, o secretário-geral Silva e Luna 
e o Diretor de Itaipu, inauguraram o Módulo de Armazenamento de Energia

Foto: Tereza Sobreira
Foto: Tereza Sobreira
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Mensagem do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, por ocasião do aniversário 
da Primeira Batalha dos Guararapes e do Dia do Exército Brasileiro

 Na data de hoje, o Brasil co-
memora o aniversário da Primeira 
Batalha dos Guararapes – episódio 
fundador de nossa nacionalidade. A 
vitória no campo dos Guararapes, 
em Pernambuco, em 1648, definiu o 
triunfo sobre o invasor holandês e, 
acima de tudo, o destino e o futuro 
do Brasil. Nas palavras de Gilberto 
Freyre, quando a Batalha comple-
tava 300 anos, em 1948: “Nas duas 
batalhas dos Guararapes escreveu-
-se a sangue o endereço do Brasil: 
o de ser um Brasil só e não dois ou 
três. O de ser um Brasil fraternal-
mente mestiço, na raça e na cultura”. 
 Ao escolher Guararapes 
como marco fundador da Força 
Terrestre, o Exército Brasileiro, por 
influência de um pernambucano, 
General Zenildo Zoroastro de Lu-
cena, enalteceu a data como pedra 
basilar da Instituição e como ali-
cerce da nacionalidade brasileira.
 As três etnias que formaram 
a miscigenação nacional a partir de 
Guararapes são representadas pelas 
figuras dos três líderes da Batalha: o 
índio potiguar Filipe Camarão, que 
comandou o destacamento indíge-
na; o negro Henrique Dias, filho 
de escravos africanos libertos, que 
comandou o destacamento negro; e 

o mazombo André Vidal de Negrei-
ros, que comandou o destacamento 
de mestiços e brancos. O Brasil her-
dou a grandeza desses antepassados 
e precisa consolidar uma Política de 
Defesa compatível com essa gran-
deza, tanto em relação ao aspecto 
espiritual, forjado na abnegação e no 
patriotismo que guiaram a vida dos 
heróis de Guararapes, quanto em re-
lação ao destino geopolítico do País.
 Temos dimensões continen-
tais: compartilhamos quase 17 mil 
quilômetros de fronteiras terrestres 
com 10 países. Nossos mais de 7 mil 
quilômetros de litoral integram-se a 
4,5 milhões de quilômetros quadra-
dos de águas jurisdicionais. Somos 
responsáveis por mais de 20 mi-
lhões de quilômetros quadrados de 
área de busca e salvamento, e nos-
so território encerra um patrimônio 
de valor incalculável de riquezas 
naturais, biodiversidade, cultura e 
população. Essa grandeza constitui 
o nosso destino como País e impõe 
obrigações incontornáveis na área 
da Defesa. Se escapar a esse destino 
e negligenciar o futuro, o Brasil pode 
comprometer sua identidade diante 
de sua população, de seus vizinhos 
e da comunidade internacional.
 A valorização dessa tarefa 

(CCOMSEX/ FM)
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histórica relaciona-se a dois grandes 
conjuntos de condições fundamen-
tais para que a Defesa seja condi-
zente com a geografia, a economia e 
as responsabilidades geopolíticas do 
Brasil. O primeiro e mais óbvio des-
ses conjuntos corresponde às condi-
ções materiais, aos meios indispen-
sáveis para que as Forças Armadas 
cumpram sua missão constitucional 
com segurança. Marinha, Exército 
e Força Aérea só poderão proteger 
a Nação com os meios e equipa-
mentos adequados e suficientes, e 
nossos militares só terão condições 
de dar a melhor resposta possível 
em uma situação de necessidade, 
se estiverem garantidos sua for-
mação e permanente treinamento.
 Os projetos estratégicos das 
Forças Armadas são prioritários 
para a Defesa e geram benefícios 
para toda a sociedade por meio do 
desenvolvimento científico tec-
nológico de uso dual. Para tanto, 
programas como o PROSUB e o 
Programa Nuclear da Marinha; o 
SISFRON e o Blindado Guarani, 
do Exército; e o KC-390 e o FX-2 
da Força Aérea, serão protegidos e 
terão sua continuidade garantida.
 A viabilização das con-
dições materiais deve expressar-
-se no orçamento adequado para a 
Defesa, fixo e previsível, acima do 
nível médio dos últimos anos, de 
1,5%. Esse tema está em debate na 
Câmara dos Deputados e a recém-
-apresentada PEC 197 estabelece 
para a Defesa a aplicação de, no 
mínimo, 2% do PIB. Sua aprovação 
conferirá à Defesa os recursos ne-

cessários para que projetos estraté-
gicos de longo prazo sejam executa-
dos de forma contínua e previsível.
 O segundo conjunto é o das 
condições espirituais do exercício 
de nossa missão de Defesa, que mo-
tivam o soldado e lhe conferem o 
sentido de causa superior em nome 
da qual juram até mesmo o sacrifício 
da própria vida. Não podemos pres-
cindir desse estímulo, dessa força 
indispensável para a Defesa Nacio-
nal. O soldado precisa conhecer a 
biografia da Pátria e dos seus heróis, 
não apenas para cultuar essas per-
sonalidades, mas para deixar-se en-
volver por seu espírito de renúncia 
e sua tenacidade. Precisamos con-
tinuar integrando civis e militares, 
respeitar continuamente a memó-
ria dos grandes defensores e cons-
trutores de nossa Nação e fazer da 
Defesa, cada vez mais, um compro-
misso prioritário para todo o Brasil.
 A história do Exército Bra-
sileiro confunde-se com a trajetória 
da construção de nosso País e de 
nossa identidade nacional. Celebra-
mos, hoje, a Data Magna de uma 
Instituição que, assim como a Ma-
rinha e a Aeronáutica, é desprovida 
de qualquer busca por protagonis-
mo fácil no cenário político institu-
cional. As Forças Armadas ajudam 
a formar o pensamento nacional e 
a modelar os objetivos permanen-
tes do País. Que o aniversário dos 
Guararapes seja também oportuni-
dade de celebrarmos o sentido de 
permanência que as Forças Arma-
das conferem à soberania da Nação.

Veja as principais 
notícias sobre o 

Ministério da Defesa 
e os Comandos 

da Marinha, Exército 
e Aeronáutica 

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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 No dia 19 de abril, uma for-
matura militar comemorou o Dia 
do Exército na Capital Federal. Au-
toridades civis e militares, como 
o Ministro do Estado da Defesa, 
Aldo Rebelo, e o Chefe do Estado-
-Maior Geral da Argentina, Gene-
ral de Divisão Diego Luis Suñer, 
estiveram presentes na comemo-
ração dos 368 anos da Instituição.
 Durante a solenidade, o 
Comandante do Exército, General 
de Exército Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas, fez a leitura da Or-
dem do Dia, destacando a Batalha 
dos Guararapes: “a epopeia dos 
Guararapes, que hoje celebramos, 
amalgamou negros, brancos e ín-
dios, grupos étnicos matrizes de 
nosso povo, em torno do nascente 
sentimento de nacionalidade que os 
lançou, de armas em punho, a de-
fender aquela terra que já identifica-
vam e amavam como a sua Pátria”.
  O Ministro da Defesa tam-
bém mencionou as origens da Ins-
tituição: “precisamos continuar in-
tegrando militares e civis no Brasil, 
respeitar a memória dos grandes 
defensores e construtores de nos-
sa Nação e fazer da Defesa, cada 
vez mais, um compromisso priori-
tário para todo o Brasil. A história 
do Exército Brasileiro confunde-se 
com a trajetória de construção de 
nosso País e nossa identidade nacio-
nal. Celebramos hoje a data magna 
de uma Instituição que, assim como 
a Marinha e a Aeronáutica, são des-
providas de qualquer busca por pro-
tagonismo fácil no cenário político 
institucional. Que o aniversário dos 
Guararapes seja, também, a oportu-
nidade de celebrar o sentido de per-
manência que as Forças Armadas 
conferem à soberania da Nação”.
 No decorrer da cerimônia, 
civis e militares foram agraciados 
com a Medalha Sangue do Brasil, 
para os que receberam algum feri-
mento durante operações de guer-
ra e de paz, de garantia da lei e da 
ordem e ações humanitárias. Além 
disso, também foi realizada a im-
posição da Medalha Exército Bra-

sileiro, que distingue cidadãos e 
instituições que tenham praticado 
ações relevantes em prol da For-
ça, e a Medalha Ordem do Mérito 
Militar, a mais alta distinção para 
aqueles que prestaram importan-
tes serviços ao Exército. Todas as 
condecorações buscam, de algu-
ma forma, agradecer aos trabalhos 
desenvolvidos para a Instituição.
 Na ocasião, foi lida a men-
sagem da Presidenta da República, 
Dilma Rousseff, em que ela des-
tacou "uma história de bravura e 
grandes serviços à Pátria, que se 
confunde com a formação da nossa 
nacionalidade". Ela mencionou que 
o Exército desempenhou papel cen-
tral na condução da solução militar 
do conflito e consolidou-se como 
instituição comprometida com os 
destinos da Pátria e da sociedade.
 Outro ponto destacado pela 
Presidenta foi a participação das For-
ças Armadas nos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. “O Exército, 
integrado à Marinha e à Força Aérea, 
desempenhará papel essencial na 
condução das ações de Defesa e tam-
bém da conquista de medalhas para o 
Brasil, por intermédio do programa, 
atleta de alto rendimento das For-
ças Armadas”, destacou Rousseff.
 Para o Comandante do Exér-
cito, General Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, a instituição é feita “de 
protagonismo da trajetória histó-
rica do país, dos exemplos de seus 
patronos, do suor, de responsabili-
dade, dos valores essenciais da na-
cionalidade brasileira e da solidarie-
dade que o anima a distribuir água 

Dia do Exército é comemorado em Brasília

a quatro milhões de compatriotas 
afligidos pela seca no Nordeste e dos 
que proporcionam o atendimento de 
necessidades básicas aos morado-
res de áreas remotas da Amazônia”.
 O General Villas Bôas acres-
centou ainda que “esse é o Exército 
Brasileiro que, nos dias de hoje, não 
se deixa abater pelas dificuldades 
materiais impostas por restrições 
orçamentárias e salários defasados, 
que não condizem com a nobre-
za da profissão. Exército que, na 
condição de instituição de Estado, 
em meio à crise que assola o país, 
norteia-se pela preservação da esta-
bilidade e da paz social, pela crença 
de serem condições essenciais para 
que as instituições, no exercício le-
gítimo de suas competências, deli-
neiem os rumos a seguir”, concluiu.
 Em Brasília, foram agra-
ciadas com a Ordem do Mérito 
Militar, 252 personalidades civis e 
militares, nacionais e estrangeiras. 
Também receberam a distinção cin-
co instituições, como a Diretoria-
-Geral do Material da Marinha, 
Universidade da Força Aérea, Agên-
cia Brasileira de Inteligência, 27° 
Grupo de Artilharia de Campanha 
e 27° Batalhão de Infantaria Pára-
-Quedista. Todas foram condeco-
radas pelo ministro Aldo Rebelo.
 
 As Medalhas 
 A Ordem do Mérito Militar, 
criada pelo Decreto n°24.660, de 11 
de julho de 1934, e regulamentada 
pelo Decreto n°3.522, de junho de 
2000, tem o objetivo de premiar os 
militares do Exército que tenham 

prestado notáveis serviços ao País 
ou se distinguido no exercício de sua 
profissão. Também destinada aos ci-
vis e militares, brasileiros ou estran-
geiros, bem como Organizações Mi-
litares e instituições civis, nacionais 
ou estrangeiras, que tiveram prestado 
relevantes serviços à Força Terrestre.
 Já a medalha Exército Brasi-
leiro, foi criada pela Portaria n°219 
– Cmt Ex, de 14 de março de 2016, 
destinada a distinguir quem tenha 
praticado ação destacada ou servi-
ço relevante em prol do interesse e 
do bom nome do Exército Brasilei-
ro. Ela tem por finalidade premiar 
cidadãos ou instituições civis, bra-
sileiros ou estrangeiros, militares 
estrangeiros e integrantes da Ma-
rinha do Brasil, Força Aérea Brasi-
leira e das Forças Auxiliares, bem 
como suas Organizações Militares.
 No evento, ocorreu também 
exposição de alguns materiais de 
emprego militar, como os dois ra-
dares Saber N60, com capacidade 
de detecção a baixa altura, podendo 
ser montado e colocado em operação 
completa em menos de 15 minutos. 
Com tecnologia totalmente brasilei-
ra, o radar permite rastrear e acompa-
nhar até 40 alvos simultaneamente.
 Na demonstração, também, 
foram apresentados seis Obusei-
ros Leves 105 ml Light Gun e oito 
viaturas distribuídas entre lança-
dores múltiplos do Sistema Astros; 
blindadas de reconhecimento, Cas-
cavel; Marruá Caçador; Centro de 
Operações Antiaérea e uma viatu-
ra blindada de transporte Guarani.
 Participaram da solenidade 
o Comandante interino da Marinha 
do Brasil, Almirante-de-Esquadra 
Airton Teixeira Pinho Filho; da For-
ça Aérea Brasileira, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato; 
chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA), 
Almirante-de-Esquadra Ademir 
Sobrinho e oficias do alto coman-
do das Forças, civis e militares.
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Dia da Intendência do Exército 
é comemorado em Brasília

Comando Militar do Leste
celebra o Dia do Exército

 O Dia da Intendência foi 
comemorado no dia 12 de abril, na 
Guarnição de Brasília, com uma 
formatura do 11º Depósito de Su-
primento. A cerimônia foi presidida 
pelo Vice-Chefe do Departamento 
de Engenharia e Construção, Ge-
neral de Divisão Jamil Megid Jú-
nior, e contou com as presenças do 
Vice-Chefe de Logística do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, General de Divisão José Orlan-
do Ribeiro Cardoso, do Comandante 
Militar do Planalto, General de Di-
visão Cesar Leme Justo, além de 
outros oficiais-generais e militares 
oriundos da "Rainha da Logística".
 O evento reverenciou a me-

 No dia 19 de abril, uma ce-
rimônia oficial comemorou o Dia 
do Exército no Comando Militar 
do Leste. Autoridades civis e mili-
tares estiveram presentes no Salão 
de Honra do Palácio Duque de Ca-
xias em homenagem aos 368 anos 
da Força Terrestre. A celebração 
remete à Batalha dos Guararapes, 
em 19 de abril de 1648, marca da 
luta contra a dominação holandesa.
 No decorrer da cerimônia, 
personalidades foram agraciadas 
com a Medalha Ordem do Mérito 
Militar, a mais alta distinção para 
aqueles que prestaram importantes 
serviços ao Exército, e com o Diplo-
ma de Colaborador Emérito do Exér-
cito. Além disso, também foi realiza-
da a imposição da Medalha Exército 
Brasileiro, que distingue cidadãos 
e instituições que tenham praticado 

mória do Marechal Carlos Macha-
do de Bittencourt, Patrono do Ser-
viço de Intendência, em cujo busto 
foi depositado flores. Na leitura da 
ordem do dia, os feitos do insigne 
herói da Guerra da Tríplice Aliança 
e da Campanha de Canudos foram 
lembrados. Também foi ressaltada a 
importância dessa Arma para a per-
manência no combate, enfatizando 
suas vertentes econômico-financeira 
e logística. Ainda durante a ceri-
mônia, a Aluna Laura Romão, do 
9º ano do Colégio Militar de Bra-
sília, recebeu o prêmio de primei-
ra colocada no Concurso Literário 
alusivo ao Marechal Bittencourt.

ações relevantes em prol da Força. 
 Dentre as autoridades do 
Exército Brasileiro, estiveram pre-
sentes o Ministro de Estado de 
Exército (1999), General de Exérci-
to (R/1) Gleuber Vieira; o Ministro 
de Estado dos Transportes (1994), 
General de Exército (R/1) Rubens 
Bayma Denys; o Ministro de Esta-
do Chefe do Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da Re-
pública (de 2003 a 2010), General 
de Exército (R/1) Jorge Armando 
Felix; o Comandante do Exército 
(de 2007 a 2015), General de Exér-
cito (R/1) Enzo Martins Peri; o Che-
fe do Departamento de Educação 
e Cultura do Exército (DECEx), 
General de Exército João Camilo 
Pires de Campos, o Comandante 
Militar do Leste, General de Exér-
cito Fernando Azevedo e Silva.

(CCOMSEX/ FM)
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Comando do Exército recebe visita do Chefe 
do Estado-Maior Geral do Exército Argentino 

 Uma salva de 19 tiros 
anunciou a chegada do Chefe do 
Estado-Maior Geral da Argen-
tina, General de Divisão Diego 
Luís Suñer, ao Quartel-General 
do Exército – Forte Caxias, onde 
participou das comemorações 
do Dia do Exército Brasileiro.
 A autoridade argentina foi 
recebida pelo Secretário-Geral do 
Exército, General de Divisão Luís 
Carlos Pereira Gomes, e sua primeira 
atividade foi uma visita à exposição 
permanente que conta a história do 
Exército Brasileiro, no Salão Gua-
rarapes. Em seguida, o Gen Suñer 
teve um encontro com o Comandan-
te do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
 Em evento solene, o Che-

fe do Estado-Maior Geral do 
país amigo foi condecorado com 
a medalha da Ordem do Méri-
to Militar, a mais honorífica co-
menda do Exército Brasileiro.
 O General Villas Bôas, 
durante suas palavras, destacou 
a importância do intercambio en-
tre as Escolas Militares dos dois 
exércitos e como essa boa relação 
fortalece a paz regional e mun-
dial. Já o Gen Suñer agradeceu a 
medalha e enfatizou que o inter-
cambio tecnológico e de formação 
de militares serão incrementados.
 Na continuação de sua vi-
sita, o Gen Suñer conheceu alguns 
dos projetos estratégicos do Exér-
cito e participou da cerimônia do 
Dia do Exército, no dia 19 de abril.

(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército realiza palestra 
para universitários

 No dia do Exército Brasi-
leiro, 19 de abril, o Comandante 
da Força, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas, 
ministrou uma palestra para uni-
versitários de diferentes cursos do 
Centro Universitário de Brasília 
(UniCEUB). Dois Ministros do Su-
perior Tribunal Militar prestigiaram 
a apresentação: o General de Exér-
cito Luis Carlos Gomes Mattos e 
a Professora de Direito Maria Eli-
zabeth Guimarães Teixeira Rocha. 
O General de Exército da reserva 
Alberto Mendes Cardoso tam-
bém marcou presença no evento.
  "O papel do Exército Bra-
sileiro na vida nacional" foi o tema 
da apresentação do Comandante. 
Transmitida ao vivo pela internet, 
a palestra relembrou um pouco da 
história do País, falou das guerras 
e de suas revoluções e sobre a con-
solidação da soberania brasileira. 
Percorrendo as páginas do passado, 
o Gen Villas Bôas demonstrou a 

atuação do Exército em importan-
tes momentos até chegar ao atual 
cenário. Os estudantes puderam co-
nhecer um pouco das ações dos mi-
litares do Exército nas operações de 
paz, em missões subsidiárias e em 
ações de garantia da lei e da ordem.
 O estudante do 9° se-
mestre de Direito, Anderson Luz 
Reis, ressaltou a importância des-
se tipo de palestra: "acho mui-
to bom ter o próprio Comandan-
te aqui para apresentar a Força".
 Ao término da apresenta-
ção, o Comandante, de forma bas-
tante descontraída, tirou as dúvidas 
da plateia e respondeu a questio-
namentos enviados pelas redes so-
ciais, conseguindo quebrar a ideia 
do militar duro, fechado. O General 
destacou a importância da intera-
ção com o público: "os jovens são 
os donos do Brasil. Felizes são os 
que têm a oportunidade de trabalhar 
diretamente com eles", enfatizou.

(CCOMSEX/ FM)
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Formatura e Exposição marcam 
Semana Comemorativa da Engenharia

 No dia 06 de abril, uma for-
matura militar deu início à semana 
de comemorações da Arma de En-
genharia. A cerimônia, realizada 
em frente ao Quartel-General do 
Exército, reuniu oficiais-generais 
e antigos Chefes do Departamento 
de Engenharia e Construção (DEC).
 O evento celebrou o Dia da 
Engenharia, comemorado em 10 
de abril, além dos 150 anos da Ba-
talha da Ilha da Redenção, impor-
tante combate ocorrido durante a 
Guerra da Tríplice Aliança. Durante 
a solenidade, rememorou-se, ain-
da, a morte do Patrono da Arma, o 
Tenente-Coronel Villagran Cabrita.
 O Chefe do DEC, Gene-

ral de Exército Oswaldo de Jesus 
Ferreira, enfatizou o trabalho da 
Arma que, segundo ele, “deixa 
sua marca no terreno e leva a mão 
amiga do Exército Brasileiro”.
 A formatura marcou o lan-
çamento do distintivo histórico do 
DEC, relembrando os feitos heroi-
cos do Real Corpo de Engenhei-
ros. Alunos do Colégio Militar de 
Brasília e militares da Polícia do 
Exército e do 1º Regimento de Ca-
valaria de Guardas também partici-
param do evento. Uma exposição 
de materiais e de trabalhos da Enge-
nharia Militar foi inaugurada, logo 
após a formatura, nos corredores do 
Quartel-General, em Brasília (DF).

(CCOMSEX/ FM)
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Dia Nacional da Arma de Engenharia celebra 
150 anos da Tomada da Ilha da Redenção

 No dia 10 de abril, foram 
realizadas as comemorações do 
Dia Nacional da Arma de Enge-
nharia no 1º Batalhão de Engenha-
ria de Combate (Escola) – 1º BE 
Cmb (Es) –, Unidade que recebeu 
o nome histórico de Batalhão Villa-
gran Cabrita, patrono da Arma. 
Neste ano de 2016, o Exército Bra-
sileiro está comemorando os 150 
anos da vitória na Tomada da Ilha 
da Redenção, feito histórico duran-
te a Guerra da Tríplice Aliança, na 
qual o Tenente-Coronel João Carlos 
Villagran Cabrita perdeu sua vida.
 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, participou das 
atividades, na companhia do Che-
fe do Departamento de Engenharia 
e Construção, General de Exérci-
to Oswaldo de Jesus Ferreira; do 
Chefe do Departamento de Educa-
ção e Cultura do Exército, General 
de Exército João Camilo Pires de 

Campos; do Comandante Militar 
do Leste, General de Exército Fer-
nando Azevedo e Silva; do General 
de Exército R1 Enzo Martins Peri, 
antigo Comandante do Exército; 
além de outros oficiais-generais, de 
autoridades civis, de convidados e 
do público civil, destacando-se o 
General de Brigada David Turner, 
representando o Corpo de Enge-
nheiros do Exército dos Estados 
Unidos da América, e o Sr Luiz 
Carlos Villagran Cabrita, tetrane-
to do Ten Cel Villagran Cabrita.
 O evento teve início com a 
reinauguração do Espaço Cultural 
General Aurélio de Lyra Tavares, 
no 1º BE Cmb (Es), com uma expo-
sição sobre a história da Engenha-
ria e de ilustres Engenheiros. Em 
seguida, foi realizada a Solenidade 
do Dia Nacional da Engenharia, 
que culminou com um desfile, com 
a participação de militares da Arma 
de Engenharia da ativa e da reserva.

(CCOMSEX/ FM)
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Academia Militar das Agulhas Negras comemora 205 anos

 Dentro das comemorações 
de aniversário da Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN), fo-
ram realizadas diversas atividades 
festivas, como a Reunião Social, que 
reuniu oficiais, praças e cadetes para 
comemorarem a data, valorizando a 
história desse estabelecimento de 
ensino em seus 205 anos. Também 
foi reinaugurado o Teatro Acadêmi-
co em homenagem ao General de 
Exército Leônidas Pires Gonçalves.
 
 Reunião Social de Gala na 
Biblioteca Marechal José Pessôa
 Em 16 de abril de 2016, a 
AMAN, no escopo de seu Projeto 
Raízes, Tradições e Valores e no 
contexto da comemoração de seu 
aniversário, promoveu uma reu-
nião social nas dependências da 
Biblioteca Marechal José Pessôa 
– o Museu Acadêmico. O evento 
procurou resgatar os acontecimen-
tos históricos que resultaram na 
primeira instalação de um estabe-
lecimento de ensino do Exército 
voltado para a formação de oficiais, 
desde a antiga “Casa do Trem”, no 
Rio de Janeiro, até o ideal concre-
tizado do Marechal José Pessôa 
Cavalcanti de Albuquerque: a Aca-
demia Militar das Agulhas Negras.
 O encontro, no qual compa-
receram representantes dos diversos 
setores da Academia e seus familia-

res, além de cadetes brasileiros e 
estrangeiros, representantes dos 15 
países amigos que se fazem presen-
tes na Academia, todos trajando o 
tradicional uniforme histórico (Azu-
lão), foi marcado pela impecável 
apresentação da Banda Sinfônica da 
Academia e de musicistas civis con-
vidados. O repertório foi composto 
por músicas clássicas e populares, 
executadas seguindo-se uma linha 
do tempo coerente com a história da 
AMAN. O Comandante da Acade-
mia, General de Brigada André Luis 
Novaes Miranda, ao fazer uso da 
palavra, enalteceu os valores neces-
sários para a formação dos oficiais e 
os eventos históricos de maior vulto 
que marcaram a trajetória da Aca-
demia ao longo dos seus 205 anos.
 A Biblioteca Marechal José 
Pessoa foi inaugurada em 1947. 
Dentre suas mais de 80.000 obras, 
reúne inúmeras identificadas como 
raras ou especiais para a instituição, 
que foram utilizadas nas escolas de 
formação de oficiais do Exército, 
desde o início das atividades mili-
tares na Academia Real Militar, em 
1811. O local deixou inesquecíveis 
lembranças em gerações de oficiais 
do Exército Brasileiro do passado 
recente, que passaram muitas horas 
de suas vidas de cadete nesse ver-
dadeiro santuário de estudo. O am-
biente é majestoso, com expressivo 

(CCOMSEX/ FM)
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acervo histórico e obras de arte, e os 
detalhes do acabamento impressio-
nam os visitantes de todas as origens.
 
 Reinauguração do Teatro 
Acadêmico em homenagem ao 
Gen Leônidas
 Como parte das comemo-
rações, em cerimônia presidida 
pelo Diretor de Educação Superior 
Militar, General de Divisão Julio 
César de Arruda, o Comandante 
da AMAN conduziu a reinaugura-
ção do Teatro Acadêmico ao lado 
do General de Brigada da Reser-
va, Rubem Augusto Taveira, antigo 
Comandante do estabelecimento de 
ensino. Durante a cerimônia, o local 
passou a se chamar Teatro General 
Leônidas, em homenagem ao Gene-
ral de Exército Leônidas Pires Gon-

çalves, antigo Ministro do Exército, 
do período de 1985 a 1990, e res-
ponsável pela ampliação da Acade-
mia, em fins da década de 1980, e 
pela construção do próprio Teatro.
 Na cerimônia, em posição 
de destaque, compareceu o filho 
do Gen Leônidas, Sr Miguel Pires 
Gonçalves, que participou do des-
cerramento de uma placa denomi-
nativa do Teatro e de uma obra de 
arte que retrata o antigo Ministro. 
Ao fazer uso da palavra, o Sr Mi-
guel enalteceu as realizações da 
vida militar de seu pai, com des-
taque para a criação do Curso de 
Política, Estratégia e Alta Admi-
nistração do Exército (CPAEx), 
da criação da Escola de Formação 
Complementar do Exército e da du-
plicação do espaço físico da AMAN.
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Escola de Guerra Naval realiza seminário 
de tecnologia e estratégia de defesa

 Foi realizado, no dia 07 de 
abril, no Auditório Tamandaré da 
Escola de Guerra Naval (EGN), o 
1º Seminário do Conselho de Estu-
dos Político-Estratégicos (CEPE), 
sobre o tema: Tecnologias, Estra-
tégia e Aquisições de Defesa em 
Tempos de Crise, que teve como 
foco a busca de alternativas para 
fazer frente aos impactos que as 
crises econômicas trazem a em-
preendimentos tecnológicos as-
sociados ao desenvolvimento dos 
produtos estratégicos de defesa.
 O seminário contou com três 
conferências (na parte da manhã) e 
um workshop (no período da tarde). 
Na primeira palestra, o professor e 
pesquisador do CEPE, Capitão de 
Mar e Guerra (RM1) William de 
Sousa Moreira, apresentou os as-
pectos teóricos e conceituais sobre 
o tema, abordando os desafios do 
setor e os aspectos relevantes na de-
finição de estratégias de aquisição. 
Na sequência, o Vice-Presidente da 
Associação Brasileira das Indústrias 
de Materiais de Defesa e Segurança 
(ABIMDE), Vice-Almirante (Ref.) 
Carlos Afonso Pierantoni Gambôa, 
abordou a visão empresarial, des-

tacando a importância da base in-
dustrial de defesa para a soberania 
do País, citando vários exemplos 
de produtos nacionais que tem al-
cançado reconhecimento, inclusive, 
internacional. Encerrando as con-
ferências, a Secretária de Produtos 
de Defesa do Ministério da Defesa 
(SEPROD-MD), Perpétua Almeida, 
discorreu sobre a visão do estado, 
ressaltando que “estratégia nacional 
de defesa é inseparável de estraté-
gia nacional de desenvolvimento”.
 Durante o workshop os 
grupos de trabalho discutiram 
questões relativas ao tema: Pre-
parando as Forças do Futuro - Al-
ternativas para Tempos de Crise.
 Dentre as autoridades já 
mencionadas e dentre outras que 
também prestigiaram o seminário, 
estiveram presentes o ex-Coman-
dante da Marinha, Almirante de 
Esquadra Julio Soares de Moura 
Neto; o Presidente do CEPE, Al-
mirante de Esquadra (FN) Alvaro 
Augusto Dias Monteiro; o Almi-
rante de Esquadra Jeronymo Fran-
cisco Mac Dowell Gonçalves; o 
Embaixador Alexandre Addor; e 
João Afonso Prado Maia de Faria.
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DPC entrega Prêmio de Qualidade à 
Capitania dos Portos, Delegacia e Agência

 A Diretoria de Portos e Cos-
tas (DPC), em iniciativa inédita, 
premiou a Capitania, a Delegacia e a 
Agência que apresentaram o melhor 
desempenho e qualidade nos servi-
ços prestados à comunidade maríti-
ma ao longo do ano de 2015. Como 
diretoria especializada, a DPC exe-
cuta supervisão funcional nessas 
Organizações Militares (OM). A ce-
rimônia de entrega do prêmio DPC 
de qualidade foi realizada no dia 06 
de abril, na Capitania dos Portos de 
Santa Catarina, com a presença do 
Diretor de Portos e Costas, Vice-Al-
mirante Wilson Pereira de Lima Fi-
lho, do Comandante do 5º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Victor Car-

doso Gomes, e demais autoridades.
 As Organizações Milita-
res vencedoras foram: Capita-
nia dos Portos de Santa Catarina 
(Com5ºDN); Delegacia Fluvial de 
Presidente Epitácio (Com8ºDN) 
e Agência da Capitania dos Por-
tos em Aracati (Com3ºDN).
 O Diretor de Portos e Cos-
tas parabenizou as OM premia-
das pelo desempenho apresenta-
do e desejou que o Prêmio DPC 
de qualidade fosse mais um fator 
de motivação, não apenas para 
os vencedores, e sim, para todos 
os agentes da Autoridade Maríti-
ma nas diferentes regiões do País.
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Ministro Rebelo participa de reunião 
do Almirantado e almoça com aspirantes

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, participou, no dia 28 de 
abril, da reunião do Almirantado, 
na Escola Naval no Rio do Janeiro 
(RJ), junto com o Comandante da 
Marinha, Almirante Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira. Em seguida, 
participou de almoço com os as-
pirantes da Escola e visitou as ins-
talações da instituição de ensino.
 As reuniões do Almiran-
tado ocorrem mensalmente e têm 
como objetivo reunir os almiran-
tes de esquadra para discutir temas 
importantes relativos à Marinha. 
Geralmente, ocorrem no gabinete 
do Comando da Marinha. Esta, po-
rém, foi realizada na Escola Naval 
em sinal, segundo o Almirante Leal 
Ferreira, de apreço e importância 
que o Almirantado concede à escola 
e aos aspirantes. O comandante da 
Marinha também agradeceu a pre-
sença do ministro, que "mostra o 
prestígio que ele presta à Marinha".
 Durante almoço, que reuniu 
o Almirantado e mais de 920 aspi-
rantes da escola, o aspirante Ricar-
do Pereira fez um discurso ao mi-
nistro. Ele ressaltou a importância 
da Escola Naval, da Marinha, do 
aprimoramento científico e tecno-
lógico da formação dos "sentinelas 
do mar". "Esses quase mil jovens 
acomodados, meus irmãos e irmãs 
de farda, fazem parte do futuro da 
Marinha e do nosso País. O Almi-

rantado de 2050 está diante de seus 
olhos. Eles são uma força cada vez 
mais forte e moderna. Esses jovens 
acreditam no seu País, esses jovens 
acreditam na sua instituição", disse.
 Em seu discurso, o minis-
tro exaltou as ações da Marinha. 
"A Marinha tem alcançado o exer-
cício dessa dupla jornada e des-
sa dupla missão, de defender e de 
construir tecnologicamente, so-
cialmente, cientificamente o País". 
Segundo o ministro, o Brasil her-
dou tradições navais importantes. 
"A nossa ascendência remonta a 
uma potência naval de grandes na-
vegadores e grandes feitos, que 
é Portugal. Nosso destino é ter 
uma Marinha forte e importante".
 Aos aspirantes, o ministro 
disse que, para qualquer  brasilei-
ro, frequentar a Escola Naval é uma 
grande honra, mas é também uma 
imensa responsabilidade. "Espero 
que os senhores e as senhoras es-
tejam à altura de continuar dando 
ao Brasil o orgulho e a esperança 
da construção de um grande País 
que não se intimida diante das di-
ficuldades e das crises", disse. "O 
Ministério da Defesa tem em con-
ta a sua responsabilidade e tem 
feito com o Comando da Marinha 
todo o esforço para estar à altu-
ra das esperanças e das expecta-
tivas dos senhores", completou.
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Comandante do 1º Distrito Naval recebe prefeito 
Eduardo Paes na inauguração da Orla da Guanabara

 Foi inaugurado, no dia 03 
de abril, o trecho da Orla da Gua-
nabara Prefeito Luiz Paulo Con-
de, no Centro do Rio do Janeiro. 
Na solenidade, estiveram presen-
tes o Comandante do 1º Distrito 
Naval, Vice-Almirante Leonardo 
Puntel; o prefeito do Rio de Janei-
ro, Eduardo Paes; o filho do ex-
-prefeito do Rio de Janeiro que deu 
nome ao local, Marcelo Conde; e 
demais secretários da prefeitura.
 O prefeito foi recebido pelo 
Almirante Puntel no início da orla, 
onde foi feito o desenlace da fita 
inaugural. Em seguida, Eduardo 
Paes agradeceu a Marinha do Bra-

sil pela concessão da servidão de 
passagem para a circulação públi-
ca. O Almirante também proferiu 
algumas palavras em nome da ins-
tituição. Em seu discurso, salien-
tou a importância de proporcionar 
à população o acesso ao conjunto 
arquitetônico histórico do Com-
plexo do 1º Distrito Naval, bem 
como a visualização dos navios de 
guerra que ficam atracados no Ar-
senal de Marinha do Rio de Janeiro.
 Dando continuidade ao 
evento, as autoridades e demais con-
vidados percorreram toda a extensão 
da orla e, ao final, fizeram o descer-
ramento da placa de inauguração.
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Saiba mais sobre a Marinha    
em nosso sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Governador do estado do Ceará visita Navio 
Patrulha Macau

 No dia 05 de abril, a Capi-
tania dos Portos do Ceará promo-
veu a visita do Governador do Es-
tado do Ceará, Camilo Santana, ao 
Navio Patrulha (NPa) Macau atra-
cado no Porto de Fortaleza (CE).
 O Governador Camilo San-
tana e o Capitão dos Portos do 
Ceará, Capitão de Mar e Guerra 
Leonardo Salema Garção Ribei-
ro Cabral, foram recepcionados 
pelo Comandante do Navio, Capi-
tão de Corveta Marco Aurélio de 
Oliveira Quiroga e seus Oficiais.
 Durante a visita, ocorreu 
uma apresentação sobre as carac-
terísticas principais e potencia-
lidades do navio para operar na 
Amazônia Azul, destacando-se as 

tarefas de socorro e salvamento 
marítimo, patrulha naval, comba-
tes a ilícitos transnacionais e auxí-
lio a desastres. Após essa apresen-
tação, tiveram a oportunidade de 
visitar diversos compartimentos.
 O Governador agradeceu 
a oportunidade e elogiou, “estou 
impressionado com o navio e o ní-
vel de tecnologia embarcado em 
seus sistemas, e muito orgulhoso 
de ter sido construído no Ceará”.
 O NPa Macau é um navio 
patrulha da Marinha do Brasil da 
Classe Macaé e foi construído pelo 
estaleiro Indústria Naval do Ceará 
(INACE). A sua quilha foi batida em 
17 de julho de 2007 e incorporado à 
Armada em 30 de novembro de 2010.
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Marinha do Brasil prestigia aula magna no 
SINDARIO

 No dia 29 de março, para 
prestigiar a aula magna de lança-
mento do curso de Direito Ma-
rítimo do Instituto Mar e Portos 
(IMAPOR), o Diretor de Portos e 
Costas, Vice-Almirante Lima Fi-
lho, representando o Comandante 
da Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, es-
teve presente na sede do Sindicato 
das Agências de Navegação Marí-
tima e Atividades Afins do Estado 
do Rio de Janeiro (SINDARIO).
 Entre os convidados, o Co-
mandante do Centro de Instrução 
Almirante Graça Aranha (CIAGA), 

Contra-Almirante Gilberto Cezar 
Lourenço; o Juiz do Tribunal Ma-
rítimo, Sérgio Bezerra de Matos; 
e profissionais do setor marítimo 
acompanharam a solenidade, que 
foi seguida da aula magna proferi-
da pelo advogado maritimista Pedro 
Calmon Filho. Durante a apresenta-
ção, o advogado destacou a evolução 
da navegação e tudo o que se refere 
a ela no contexto histórico e atual.
 A programação do evento foi 
marcada, também, pela cerimônia 
de posse dos novos Vice-Presidentes 
do Instituto Ibero-Americano de Di-
reito Marítimo-Brasil (IIDM-BR).
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CIAGA apoia projeto Baía Sem Lixo
 No dia 12 de abril, o Centro 
de Instrução Almirante Graça Aranha 
recebeu visita do presidente do Ins-
tituto Estadual do Ambiente, Mar-
cus de Almeida Lima, e do Chefe 
de Núcleo de Relações Estratégicas 
do Inea, Wilson Duarte de Araú-
jo. O encontro visou às tratativas 
de apoio ao projeto Baía Sem Lixo, 
do Inea, que em coordenação com a 
COMLURB, tem o objetivo de redu-
zir a poluição da Baía de Guanabara.
 A parceria do CIAGA no pro-
jeto, com a utilização do píer, guin-
daste e rampa de acesso para em-
barcações, não envolverá custos ou 
comprometerá as atividades acadê-

micas do Centro. Em contrapartida, 
vislumbra-se como vantagens a ma-
nutenção da área marítima no entorno 
do CIAGA e Organizações Militares 
do Complexo da Avenida Brasil, em-
pregando caminhões da COMLURB, 
que terão acesso ao CIAGA e recolhe-
rão o lixo de bordo e contribuirá para 
o projeto CIAGA Verde, que engloba 
ações voltadas para o meio ambien-
te, incluindo o consciente aprovei-
tamento do lixo reciclado, evitando 
desperdícios, otimizando recursos e 
melhorando a qualidade de vida na 
Organização Militar e formação dos 
futuros homens e mulheres do mar.
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Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e o Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato,
comemoram na Base Aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Dia da Aviação de Caça

 A Força Aérea Brasileira 
(FAB) realizou no dia 22 de abril, na 
Base Aérea de Santa Cruz (BASC), 
no Rio de Janeiro, duas cerimônias 
militares e uma demonstração opera-
cional para homenagear o passado e 
o presente da aviação de caça. A data 
relembra o dia histórico em 1945, 
quando o recente criado Primeiro 
Grupo de Aviação de Caça (1° GA-
VCA) realizou o maior número de 
surtidas em um único dia na Segun-
da Guerra Mundial. As solenidades 
contaram com a presença do Minis-
tro de Estado da Defesa, Aldo Rebe-
lo; do Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato; de oficiais-generais 
do alto-comando da Aeronáutica, 
além de outras autoridades militares.
 “A participação da For-
ça Aérea na segunda guerra mun-
dial foi muito importante porque 
foi nela que começamos com essa 
postura de defesa do espaço aéreo 
e dos nossos interesses”, expli-
cou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Inicialmente, foi realizada 
a Cerimônia do P-47. Durante a 
solenidade o aviador mais moder-
no do 1° GAVCA, Tenente Felipe 
Coelho Ribeiro, acendeu a pira que 
simboliza a chama do ideal, pre-
sente no espírito do piloto de caça.
 “Para mim é um orgulho 
estar representando a nova ge-
ração dos pilotos de caça e ter a 
oportunidade de estar nesse dia 
tão importante para toda a avia-
ção”, disse o Tenente Ribeiro.
 Em seguida, foram lidos os 
nomes e realizada uma salva de tiros 
para homenagear cada um dos nove 
veteranos falecidos durante a guer-
ra. Ainda durante a cerimônia, o Mi-
nistro Aldo Rebelo, acompanhado 
do Tenente-Brigadeiro do Ar Ros-
sato e do veterano de guerra Major 
João Rodrigues Filho, depositaram 
flores no túmulo do Brigadeiro do 
Ar Nero Moura, primeiro coman-
dante do GAVCA. O major também 
hasteou a “Flâmula do Jambock”, 
que foi utilizada nos acampamen-

tos durante a Campanha da Itália.
 Logo depois, foi realiza-
da a Cerimônia Militar Alusiva 
ao Dia da Caça, com a entrega do 
Prêmio Pacau Magalhães Mota, 
instituído pela Associação Brasilei-
ra dos Pilotos de Caça, aos milita-
res vencedores do concurso anual 
de trabalhos literários relativos a 
assuntos de interesse da aviação.
 Ainda durante a cerimônia, 
foi concedida a Medalha Mérito 
Operacional Brigadeiro Nero Moura 
e os Troféus de Unidade Aérea mais 
Eficiente e Piloto Mais Eficiente aos 
que se destacaram em suas áreas. O 
Major Adalberto de Rezende Ro-
cha Júnior, do Esquadrão Guardião 
(2°/6° GAV), foi um dos homenage-
ados. “Esse prêmio é um reconheci-
mento à dedicação que nós pilotos 
temos dentro do esquadrão”, disse.
 Em seu discurso, o Ministro 
Aldo Rebelo ressaltou a ampliação 
da capacidade da aviação de caça 
com a chegada da futura aeronave, 
Gripen NG. “O Brasil procura ofe-
recer à Força Aérea com o projeto 
Gripen de Nova Geração exatamen-
te o equipamento à altura da capaci-
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dade, da história e das tradições da 
aviação de caça para que nós tenha-
mos em pouco tempo o caça à altura 
das exigências e das necessidades da 
defesa do espaço aéreo e das águas 
jurisdicionais do Brasil”, enfatizou.
 Posteriormente, o Tenen-
te Ribeiro passou às mãos do ve-
terano de guerra, Capitão da re-
serva Osias Machado da Silva, o 
estandarte que tremulou nos céus 

da Itália, simbolizando os caçado-
res do presente, reverenciando os 
heróis do passado e inspirando os 
guerreiros do futuro. “Receber esse 
estandarte é uma alegria e um re-
conhecimento a todo o nosso tra-
balho realizado durante a guerra”, 
destacou o participante da guerra 
que, atualmente, está com 90 anos.
 Em seguida, a tropa com-
posta pelos grupamentos da BASC, 
dos pilotos de caça, de caçado-
res da ativa e da reserva, dos ex-
-integrantes do 1° GAVCA, de ve-
teranos da guerra participaram do 
desfile militar. A cerimônia contou 
ainda com a apresentação do Grupo 
de Ordem Elite da Escola de Espe-
cialistas da Aeronáutica (EEAR).
 Para finalizar as celebrações 
foi realizada uma demonstração ope-
racional com o emprego de Unidades 
Aéreas de Combate. Inicialmente 
aeronaves F-5M atacaram um alvo 
simulado lançando bombas de 500 
libras, soltando, em seguida, “flare”, 
demonstrando a capacidade de auto-
defesa contra os mísseis de guiagem 
infravermelha. Logo depois, um ou-
tro alvo foi atacado por aeronaves 
A-1M com bombas de 500 libras. 
Por fim, as aeronaves A-1M reali-
zaram a modalidade de Tiro Ter-
restre com seus canhões de 30 mm, 
atingindo o alvo de número três.
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Tenente-Brigadeiro Botelho assume 
Estado-Maior da Aeronáutica

 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
Raul Botelho assumiu, no dia 1° de 
abril, o cargo de Chefe do Estado-
-Maior da Aeronáutica (EMAER). 
O oficial-general substitui o Tenen-
te-Brigadeiro do Ar Hélio Paes de 
Barros Júnior, que ficou à frente da 
unidade por pouco mais de um ano 
e, na mesma solenidade, se despe-
diu do serviço ativo. A cerimônia 
contou com a presença de diversas 
autoridades, como o Ministro da 
Defesa, Aldo Rebelo, a Ministra-
-Chefe substituta da Casa Civil, 
Eva Chiavon, e os Comandantes 
das três Forças Armadas brasileiras. 
 Segundo o Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do 
Ar Nivaldo Luiz Rossato, o EMA-
ER possui a atribuição de assessorá-
-lo sobre os assuntos mais sensíveis 
e de mais alto nível da instituição. 
Ele destacou a atuação do Tenente-
-Brigadeiro Paes de Barros na ta-
refa de elaborar a concepção estra-
tégica que vislumbra como será a 
Força Aérea Brasileira daqui a 25 
anos, quando completar seu cente-
nário. "A responsabilidade de via-
bilizar o amadurecimento da nossa 
concepção estratégica está sendo 
transmitida, agora, para o Tenente-
-Brigadeiro Botelho", afirmou.
 Já o Ministro da Defesa, 
além de dar as boas-vindas ao novo 
Chefe do EMAER, enfocou seu dis-
curso no legado deixado pelo Tenen-
te-Brigadeiro Paes de Barros. "Este 

oficial-general é uma figura destina-
da a permanecer, pois se permanece 
pelo exemplo e não pela presença fí-
sica", disse o Ministro Aldo Rebelo.   
 O Tenente-Brigadeiro Paes 
de Barros, em sua fala de despedi-
da do serviço ativo, afirmou que vai 
continuar buscando novos caminhos 
de como poder ajudar os outros, a 
comunidade e a sociedade em geral. 
Ele teve a indicação de seu nome 
aprovada pelo Senado Federal 
para assumir uma das diretorias da 
Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC). O oficial-general também 
reiterou a importância de se pensar 
na Força Aérea do futuro. "Precisa-
mos construir um futuro antes que 
ele nos surpreenda, pois, se não agir-
mos, ele poderá se transformar em 
um presente completamente diver-
so das nossas expectativas", disse.

 Novo Chefe do EMAER
 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
Raul Botelho é natural de São Paulo 
(SP), ingressou na Força Aérea Bra-
sileira (FAB) em 1973 e possui mais 
de 3.600 horas de voo em nove ti-
pos distintos de aeronaves. Coman-
dou importantes unidades da FAB, 
como o Terceiro Comando Aéreo 
Regional e a Departamento de En-
sino da Aeronáutica. Foi observa-
dor militar da ONU em Moçam-
bique e representante brasileiro na 
Junta Interamericana de Defesa em 
Washington, nos Estados Unidos.

Foto:C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

Brigadeiro Medeiros assume Assessoria 
Parlamentar do Comando da Aeronáutica

 A Assessoria Parlamen-
tar e de Relações Institucionais 
do Comando da Aeronáutica (AS-
PAER) tem um novo Chefe: o 
Brigadeiro do Ar Maurício Au-
gusto Silveira de Medeiros subs-
tituiu o Major-Brigadeiro do Ar 
Rui Chagas Mesquita em cerimô-
nia realizada no dia 04 de abril.
 Ao passar o cargo, o Major-
-Brigadeiro Mesquita agradeceu 
a todos que colaboraram com seu 
trabalho, desde o próprio efetivo 
até as instituições externas, como 
o Supremo Tribunal Federal, que 
estava representado na solenidade 
pelo seu presidente, Ministro Ri-
cardo Lewandowski. Além disso, 
falou de aspectos que considera 
essenciais no trabalho da Assesso-
ria. “A criação da cultura organiza-
cional e a profissionalização pelas 
quais a ASPAER passou são desta-
ques desde sua criação. E hoje te-
mos a sabedoria de que nada subs-
titui o contato humano”, ressaltou.
 O Comandante da Aero-

náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato agradeceu 
o trabalho realizado pelo Chefe 
substituído e sua equipe. “A AS-
PAER trabalha para estreitar o re-
lacionamento com as instituições 
dos Três Poderes. Nesse sentido, 
foi muito importante o incremento 
na divulgação do trabalho da FAB 
junto às comissões parlamentares, 
por exemplo, que trouxe maior sen-
sibilidade em relação aos projetos 
estratégicos, como o FX-2”, disse.
 Ao novo Chefe da Asses-
soria, o Comandante da Aeronáu-
tica demonstrou sua confiança na 
condução dos novos desafios. “O 
Brigadeiro Medeiros sempre es-
tará à altura da responsabilidade 
que está assumindo”, declarou.
 A ASPAER é responsável 
por gerir as relações institucionais 
do Comando da Aeronáutica junto 
aos Poderes Legislativo, Executivo, 
Judiciário e aos órgãos que exer-
cem funções essenciais à Justiça.
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Tenente-Brigadeiro Rossato visita a maior feira 
aérea da América Latina no Chile

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, participou até 
o dia 31 de março da Feira Interna-
cional do Ar e do Espaço (FIDAE), 
o maior evento da aviação civil e 
militar da América Latina e do he-
misfério sul, que seguiu até o dia 
03 de abril, em Santiago, no Chile.
 Com uma programação que 
inclui visitas a estandes de empre-
sas de todo o mundo, além do con-
tato direto com líderes das Forças 
Armadas de diversos países, a pre-
sença do Comandante no evento 
valoriza a diplomacia e o relacio-
namento com outros povos para o 
fortalecimento da defesa regional.
 Entre os temas tratados nes-
ses encontros estão os novos desafios 
do setor, as formas de cooperação 
técnica entre as nações, intercâm-
bio informativo e o crescimento 
da indústria de segurança e defe-
sa no Brasil e na América Latina.

 FIDAE e Brasil
 A FIDAE é um dos prin-
cipais destinos para aqueles que 
desejam investir em negócios de 
defesa e segurança. Com mais de 
35 anos de existência, reúne ex-
positores e parceiros em poten-
cial, vindos dos cinco continentes.
 O Brasil é o único país a ter 
um pavilhão para suas empresas na 
feira que irão expor seus produtos 

e lançar novidades no mercado in-
ternacional, com o objetivo de ex-
pandir a atuação e garantir novos 
negócios. Cerca de 60 empresas 
que compõem a Base Industrial de 
Defesa (BID) participam do evento.
 Segundo dados da Associa-
ção Brasileira das Indústrias de Ma-
teriais de Defesa e Segurança (ABI-
MDE), as empresas que integram o 
Projeto Setorial ABIMDE/APEX-
-Brasil (o qual facilita a exposição 
de produtos e serviços da Base 
Industrial de Defesa no exterior) 
exportaram juntas cerca de US$ 4 
bilhões em 2014, o que equivale a 
90% das exportações brasileiras do 
setor de defesa e segurança. Des-
te montante, US$ 2,4 bi referem-
-se a produtos de alta tecnologia.  
 Após três anos sem apresen-
tações internacionais, a Esquadrilha 
da Fumaça escolheu a FIDAE como 
palco da primeira demonstração in-
ternacional com o A-29 Super Tu-
cano, aeronave implantada na uni-
dade em 2015. A programação do 
Esquadrão de Demonstração Aérea 
(EDA) no país conta com voo sobre 
a capital chilena em parceria com os 
Halcones, grupo de demonstração 
da casa, e demonstrações para o pú-
blico nos dias 02 e 03 de abril. A pa-
rada final do circuito internacional 
será em Córdoba, na Argentina, com 
demonstração no dia 05 de abril.

Foto:C
E

C
O

M
S

A
E

R

(CECOMSAER/ FM)

Tenente-Brigadeiro Rossato recebe título 
de Cidadão Honorário de Brasília

 O Comandante da Aeronáu-
tica, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, recebeu no dia 
25 de abril, na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal (CLDF), o título 
de Cidadão Honorário de Brasília. A 
sessão solene contou com a presen-
ça de oficiais-generais do alto-co-
mando da Aeronáutica e de diversas 
autoridades militares. O projeto de 
lei de autoria da Deputada Sandra 
Faraj, presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da CLDF, 
foi aprovado por unanimidade.
 “Por toda a história do Co-
mandante Rossato, pela vida de-
dicada à nossa pátria, eu entendi 
que ele era merecedor desse título. 
Ele representa a defesa e os valo-
res da nossa pátria, trazendo toda 
essa bandeira da Força Aérea”, 
destacou a Deputada Sandra Faraj.
 O Tenente-Brigadeiro Ros-
sato nasceu em São Gabriel, no Rio 
Grande do Sul, e ingressou na For-
ça Aérea Brasileira (FAB) em 1° de 
março de 1969, sendo promovido 
ao atual posto em 31 de março de 
2011. Já desempenhou diversos car-
gos relevantes e recebeu várias con-
decorações. Nos últimos anos, como 
Comandante-Geral de Operações 

Aéreas, participou ativamente do 
planejamento e da coordenação das 
atividades de defesa aérea por oca-
sião da Jornada Mundial da Juven-
tude, da Copa das Confederações 
e da Copa do Mundo de Futebol.
 “Para mim é uma honra 
receber esse prêmio. Eu, particu-
larmente, gosto muito de Brasília. 
Trabalho aqui há dez anos, não 
é tanto, mas marcou muito, toda 
a minha vida de oficial-general 
foi aqui em Brasília”, ressaltou 
o Tenente-Brigadeiro Rossato.

 Projeto
 O art. 141 do Regimento 
Interno da Câmara Legislativa do 
Distrito Federal rege a destinação 
dos projetos de decreto legislati-
vo e determina que tais projetos se 
prestem a regular matérias de ca-
ráter político de competência pri-
vativa da Câmara Legislativa que 
não sejam de interesse interno. O 
Projeto de Lei que se tornou o De-
creto de Lei 2071/2016 atendeu a 
todos os requisitos da Resolução 
n° 250, de 2011, que "estabelece 
critérios para a concessão dos tí-
tulos de Cidadão Honorário e de 
Cidadão Benemérito de Brasília".
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AGENDA DE CONCURSOS 
DAS FORÇAS ARMADAS

Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Serviço Militar Vo-
luntário de Praças 
da Marinha RM2 

2016

Nível Médio/
Técnico

   
    

381 R$ 40,00

 

24/03/2016 à 
22/04/16

Marinha do 
Brasil

Concurso Público 
de Admissão ao 
Colégio Naval 

(CPACN) - 2016

Nível Funda-
mental

   
 
     200 R$ 40,00

 

17/03/2016 à 
18/04/16

Aeronáutica

Cursos de 
Formação de 

Oficiais Aviado-
res, Intendentes 

e de Infantaria da 
Aeronáutica do 
ano de 2017

Nível Médio 70 R$ 70,00 05/04/2016 à 
25/04/16 

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

Secretário-geral do Ministério da Defesa
 participa de abertura da LAAD Security 2016

Conselhos de segurança se reúnem 
durante a LAAD Security

 O secretário-geral do Minis-
tério da Defesa (MD), General Jo-
aquim Silva e Luna, participou em 
12 de abril da abertura da LAAD 
Security 2016 - Feira Internacional 
de Segurança Pública e Corporativa, 
representando o ministro Aldo Re-
belo. Até o dia 14 de abril, o evento 
reuniu mais de 100 marcas e 12 mil 
profissionais dos setores de seguran-
ça pública e privada, no Riocentro, 
zona oeste da capital fluminense.
 Durante cerimônia inaugu-
ral, Silva e Luna disse que o even-
to é uma oportunidade para as em-
presas de segurança exibirem suas 
bandeiras, reforçarem e criarem 
novas parcerias, além de mostrarem 
o que elas têm de mais de moderno 
na área de tecnologia e inovação.
 A LAAD Security 2016 re-

 A exemplo das edições an-
teriores a LAAD Security 2016 
contou com uma série de reuniões 
dos principais colegiados de segu-
rança pública do país: Conselho 
Nacional de Comandantes Gerais 
das Polícias Militares e dos Corpos 
de Bombeiros Militares do Brasil 
(CNCG-PM/CBM), Conselho Na-
cional de Chefes de Polícia Civil 
(CONCPC), Colégio Nacional de 
Secretários de Segurança Pública 
(CONSESP),  Conselho Nacional 
dos Corpos de Bombeiros Militares 
do Brasil (LIGABOM), Conselho 
Nacional de Perícia Criminal (Pe-
rícia Criminal), e Departamento da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF).
 Alguns desses conselhos já 
comemoram os resultados de 2016 
e planejam o próximo encontro. 
Esse é o caso do Conselho Nacio-
nal de Perícia Criminal, que já reno-
vou o apoio ao evento e confirmou 

úne empresas nacionais e interna-
cionais que fornecem tecnologias, 
equipamentos e serviços para Se-
gurança Pública, Forças Policiais, 
Forças Especiais, Forças Armadas 
e gestores de segurança de gran-
des corporações, concessionárias 
de serviços e infraestrutura crí-
tica do Brasil e América Latina.
 Para o secretário-geral do 
MD, o estreito relacionamento da 
área de defesa com a segurança re-
força a importância da LAAD. “O 
Ministério da Defesa tem pleno inte-
resse e acompanha de perto o assun-
to, porque suas missões, em algum 
momento, são trazidas também para 
a área de segurança”, ressaltou. A se-
cretária de Produtos de Defesa, Per-
pétua Almeida, também acompanha 
o evento pelo Ministério da Defesa.

a realização de reunião na próxima 
LAAD.  “A perícia criminal nacio-
nal tem crescido muito graças ao 
apoio da Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e da LAAD”, 
disse a presidente da entidade, Dra. 
Rejane da Silva Sena Barcelos.
 Para a Dra. Rejane, a opor-
tunidade de contatos e troca de 
experiências que o evento pro-
porciona ajuda a minimizar a dis-
tância e a diversidade que existe 
entre as polícias no Brasil, espe-
cialmente pelo fato de cada Estado 
ter uma realidade. “O que só traz 
experiências boas”, completou.
 Ainda segundo a perita, 
se não houvesse espaços como a 
LAAD Security e também a LAAD 
Defence & Security o desenvolvi-
mento da atividade seria bem aquém. 
“Desde 2011 eu participo das reuni-
ões que acontecem nas LAADs e o 
crescimento é inigualável”, frisou.

Foto:  Felipe Barra/ M
D

Foto:  LAAD
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