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Cerimônias em São Paulo e Brasília marcam
o aniversário de criação da Aeronáutica

Ministro da Defesa recebe comenda da Somaero
durante comemoração dos 75 anos da FAB

Foto: CECOMSAER

Foto: Gilbeto Alves/MD

O Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, participou, no dia 20 de
janeiro, do jantar “Jubileu de Diamante”, em São Paulo, realizado
em homenagem aos 75 anos da
Força Aérea Brasileira (FAB). Na
ocasião, foi condecorado com a comenda Ordem do Mérito Somaero,
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soas, contou com desfile militar, exposição estática de aeronaves, fardamentos, equipamentos
no grau Grande Oficial. O evento
e itens históricos de militaria. Sefoi promovido pela Somaero (Sogundo o Major-Brigadeiro do Ar
ciedade dos Melhores Amigos da
Marcelo Kanitz Damasceno, CoAeronáutica em São Paulo). Estamandante do Quarto Comando
vam presentes o Comandante da O evento que reuniu 2,5 mil pes- Aéreo Regional (IV COMAR).
(CECOMSAER/ FM)
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Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato, e o Chefe do IV Almirante-de-Esquadra Sergio Roberto dos Santos
COMAR, Brigadeiro Damasceno.
assume Comando de Operações Navais
(MD ASCOM/ FM)
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O Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP),
localizado na zona norte da capital
paulista, realizou no dia 20 de janeiro uma atividade aberta à população para comemorar o aniversário de
75 anos de criação da Aeronáutica.

Foto: CCSM

General de Exército Edson Leal Pujol
assume Comando Militar do Sul
Foto: CCOMSEX

Ocorreu, no dia 26 de janeiro, no 3º Regimento de Cavalaria de
Guarda, a solenidade de passagem
do cargo de Comandante Militar do

Sul do General de Exército Antônio
Hamilton Martins Mourão ao General de Exército Edson Leal Pujol.
Página 17
(CCOMSEX/ FM)

No dia 08 de janeiro, foi
realizada a cerimônia de transmissão do cargo de Comandante
de Operações Navais a bordo do
Navio-Aeródromo “São Paulo”. O

Almirante-de-Esquadra Elis Treidler Öberg passou o comando para
o Almirante-de-Esquadra Sergio
Roberto Fernandes dos Santos.
(CCSM/ FM)
Página 20
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Panorama Militar
Presidente da ADESG convoca associados
Rio de Janeiro, RJ, 28 de
janeiro de 2016.
Prezado Associado,
Acabei de assumir, no último dia 08 de dezembro, a Presidência da ADESG/AN. Tenho, portanto, a honrosa missão de conduzir,
apoiado por Diretoria de minha inteira confiança, os destinos da nossa Instituição no biênio 2016/2017.
A responsabilidade é das
mais gratas, mas, ao mesmo tempo,
tenho plena consciência das muitas dificuldades que irei encontrar,
sobretudo, pela difícil situação por
que passa o país, com reflexos em
todos os setores, em nosso caso
no Sistema que integramos com a
Escola Superior de Guerra (ESG).
Contudo, os obstáculos não serão entraves definitivos para a
árdua tarefa que se nos apresenta, com o sempre presente propósito de valorizar, cada
vez mais a Instituição ADESG.
Uma das primeiras constatações que verificamos em nossa
análise inicial é a de que o Quadro Associativo ainda não atingiu
parâmetros compatíveis com o
número de concludentes da ESG.
Temos em vista a introdução de uma
série de medidas visando estreitar
o contato com nossos associados,
oferecendo a todos algumas pequenas vantagens que o nosso trabalho diuturno, os convênios que
buscamos estabelecer, nossa programação cultural, e outras iniciativas em estudo permitirão oferecer.
Afirmamos, sem qualquer dúvida, que os Associados
poderão contribuir muito para
o sucesso da nossa gestão, uma
vez que a capilaridade da nossa
estrutura, com Delegacias e Representações em todo o Brasil, é

Foto: ADESG

● Cerimônia marca troca de chefia em
secretarias da Defesa
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primeiro ministro da Aeronáutica
● Ministro da Defesa recebe comenda
da Somaero durante comemoração dos
75 anos da FAB
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um grande facilitador para que
possamos ampliar nosso Quadro
de Associados, com benefícios
para "esguianos e adesguianos".
Ainda somos um coletivo
de pessoas que amam o nosso país
e praticam os melhores valores
éticos, morais, e verdadeiramente
nacionais.
Concluo por antecipadamente agradecer sua atenção e todas as manifestações de gentileza e
apreço que me têm sido colocadas.
Se já é associado e está meio
afastado, volte ao nosso convívio.
Contribua! Indique pessoas! Acesse o nosso site: www.adesg.net.br
Faça uma visita à sede. Venha tomar um café conosco!
Aos que nos têm prestigiado com seu apoio, prossigam!
Estimulem novas pessoas
a se unirem a nós, nessa empreitada de valorização.
Estamos e estaremos, sempre, ao dispor de todos.
Fraterno e afetuoso abraço.
Profº GUSTAVO ALBERTO T. HECK
Presidente da ADESG

Saiba mais sobre a ADESG em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Presidenta Dilma considera Forças Armadas essenciais no combate ao Aedes aegypti
Fotos: Gilberto Alves/MD

mento,
Capitão-de-mar-e-guerra
Marco Aurelio Bruno Cresto, explicou à Presidenta os procedimentos
adotados, como a aplicação de larvicida em bueiros, o recolhimento
de material plástico nas margens do
Lago Paranoá e a inspeção de telhados e calhas. A Presidenta Dilma
elogiou o esforço dos fuzileiros na
eliminação de possíveis focos dos
criadores do Aedes aegypti, conversou com as equipes e recebeu informações da execução do mutirão.
O Comandante do 7º Distrito Naval (DN), Almirante Marcos Silva Rodrigues, informou à
Presidenta Dilma que 600 homens
e mulheres da Marinha estão mobilizados em todo o Distrito Federal para o combate ao mosquito. O
almirante afirmou que 615 casas
e 28 blocos de apartamentos pertencentes à Marinha no Distrito
Federal estão sendo visitados pelas equipes de fuzileiros, além do
Clube Naval de Brasília e o Clube
de Praças Almirante Alexandrino.
Na sede do 7º Distrito Naval, foi feito um trabalho de conscientização com catadores de materiais recicláveis e adequação das
caçambas de lixo, para evitar o
acúmulo de água. “Nosso efetivo
tem um papel multiplicador junto
à população”, acrescentou o Almirante Silva Rodrigues. O comandante também disse que em Santa

Maria, cidade do DF, a Marinha realiza um trabalho de esclarecimento
para estudantes de uma escola pública, levando informações sobre
a gravidade do problema e a responsabilidade de todos os cidadãos
no combate ao mosquito Aedes.
O mutirão de limpeza nas
1.200 organizações militares espalhadas por todo o Brasil segue até
o dia 04 de fevereiro. O objetivo da
ação é chamar a atenção para os cuidados necessários contra o mosquito,
além de eliminar possíveis focos de
proliferação do Aedes nestes locais.
Próximas etapas
A segunda etapa de mobilização das Forças Armadas, prevista para ocorrer no dia 13 de fevereiro, prevê a mobilização de
220 mil homens e mulheres (160
mil do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Força Aérea). Esse

contingente atuará em 356 municípios, incluindo todas as capitais
e as cidades consideradas endêmicas pelo Ministério da Saúde.
Os militares farão a distribuição de material impresso com
orientações para que a população
se informe e se engaje no combate
ao Aedes. No panfleto, que deverá
ser entregue em aproximadamente
3 milhões de residências, também
vai constar um número de telefone local para envio de denúncias
onde haja proliferação do mosquito.
Entre os dias 15 e 18 de fevereiro ocorre a terceira etapa, quando
50 mil militares estarão diretamente
envolvidos no combate ao mosquito. Essa fase do trabalho será realizada em uma ação coordenada com
o Ministério da Saúde e as autoridades locais e terá visitas domiciliares
dos efetivos das Forças Armadas,
acompanhados de agentes de saúde,
para inspecionar possíveis focos de
proliferação, orientando moradores
e, se for o caso, fazendo aplicação
de larvicida em criadouros. A capacitação dos militares que vão
atuar no combate ao mosquito está
prevista para a próxima semana.
A última etapa, ainda em fase
de discussão com o Ministério da
Educação (MEC), prevê a utilização
de efetivos militares em visitas a escolas. A meta é reforçar o trabalho de
conscientização das crianças e adolescentes sobre como evitar a proliferação do mosquito transmissor.
(MD ASCOM/ FM)

Fotos: Gilberto Alves/MD

A Presidenta Dilma Rousseff declarou, no dia 29 de janeiro,
que as Forças Armadas são essenciais para o sucesso da campanha de
combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chinkungunya e Zika vírus. Ela e o Ministro
da Defesa, Aldo Rebelo, acompanharam parte dos trabalhos dos militares no Grupamento de Fuzileiros
Navais de Brasília. As atividades da data marcaram o primeiro
dia do mutirão contra o Aedes nos
quarteis e organizações militares.
“A participação das Forças
Armadas é o centro dessa campanha”, disse a Presidenta. Ela destacou que as forças têm capacidade de
mobilização, disciplina e poder de
conscientização, fatores que permitirão sucesso na mobilização contra
o mosquito. “Tudo isso combinado
com um fator: a grande credibilidade e respeito que a população brasileira tem pelas Forças Armadas.
A gente vê, aqui, que ao treinar um
grupo de soldados, você tem uma
possibilidade imensa de expandir
esse treinamento, essa capacidade de explicar para a população.”
O mutirão no grupamento
contou com o trabalho de 250 fuzileiros, que inspecionaram as instalações em busca de possíveis focos
do mosquito na unidade naval e nos
clubes da Marinha. “A Marinha do
Brasil, como a mais antiga das forças, com a sua experiência, com o
seu espírito público e noção de interesse nacional, tem dado exemplo
de compromisso e de contribuição
nessa ação”, afirmou o ministro.
Aldo Rebelo ressaltou a
grande responsabilidade das Forças
Armadas no enfrentamento dessa
crise da saúde pública no Brasil.
O Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e o chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas,
Almirante Ademir Sobrinho, também acompanharam os trabalhos.
O Comandante do Grupa-
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Cerimônia marca troca de chefia em secretarias da Defesa
Foto: Danilo Guerra/CMNE

Uma cerimônia realizada
na tarde de 14 de janeiro oficializou a troca de comando em duas
secretarias do Ministério da Defesa
(MD). Na Secretaria de Produtos
de Defesa (Seprod), assumiu a ex-deputada federal Perpétua Almeida. Na Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (Sepesd), o
novo titular é o Tenente-brigadeiro-do-ar Ricardo Machado Vieira.
Na ocasião o Ministro da
Defesa, Aldo Rebelo, destacou a
importância de ambas as áreas.
Lembrou o papel da Sepesd como
elemento-chave para a política de
Defesa para o País e nas ações de
desporto militar, principalmente
com a proximidade dos Jogos Olímpicos Rio 2016. “Nós temos uma
trajetória de grandes serviços prestados ao desporto no Brasil e, agora, que nos aproximamos das Olimpíadas, temos um elevado nível de
responsabilidade, em quase todas as
modalidades esportivas. Contamos
com atletas militares sobre os quais
o Brasil deposita uma grande esperança de medalhas”, afirmou Aldo.
Na área de atuação da Seprod, o ministro destacou que, o
Brasil vem fortalecendo sua indústria nacional de defesa. Ele
apontou, ainda, desafios que o País
precisa observar, como o aumento
das tensões nos continentes e dis-

putas históricas: "Diante disso, o
Brasil precisa levar em conta este
cenário e buscar a esfera máxima
de cooperação e autonomia para
dotar suas Forças Armadas de instrumentos, equipamentos e dos
meios para defender a independência e a nossa soberania nacional".
Para o secretário-geral do
MD, Joaquim Silva e Luna, que
também participou da cerimônia,
é preciso aumentar a sinergia e a
interoperabilidade entre os agentes e atores de defesa e dar maior
visibilidade às ações da pasta.
Autonomia
"Um país desenvolvido
precisa ter crescente autonomia
no domínio e na produção de tecnologias críticas e sensíveis". Foi
o que afirmou em seu discurso de
posse a nova secretária de Produtos
de Defesa do MD, Perpétua Almeida, ao salientar a necessidade de
fomentar não só a Base Industrial
de Defesa, mas também as cadeias
produtivas e os centros de pesquisa.
"O desenvolvimento e a
consolidação de uma robusta Base
Industrial e de Defesa, a partir do
fomento de um completo industrial-militar de inovação, pode se configurar num vetor de grande importância
para a reindustrialização nacional", complementou a secretária.

Perpétua recordou que foi
a partir da criação dos Centros de
Pesquisa das Forças Armadas e de
suas escolas de Engenharia que o
País deu passos firmes rumo ao incremento da autonomia nacional:
"Foi assim que, em 1946, surgiu o
Centro Tecnológico do Exército,
hoje, embrião do futuro Polo de Ciência e Tecnologia de Guaratiba".
Em outro momento, Perpétua reafirmou os compromissos
pautados na Estratégia Nacional
de Defesa (END) da Política Nacional de Defesa (PND). "Faz-se
imperativo que a nação disponha
de uma efetiva capacidade militar, legítima e perceptível, como
forma de dissuasão, para defender
seus valores e seus bens", expôs.
Integração
Entre os principais desafios a serem enfrentados enquanto
estiver à frente da Sepesd, o Brigadeiro Machado destacou destacou a busca de maior integração
dos sistemas de saúde das Forças
Armadas, a crescente valorização
das carreiras dos servidores civis
e militares da Defesa e o aperfeiçoamento da Política de Ensino da
Defesa por meio de uma maior integração com as escolas militares e
a Escola Superior de Guerra (ESG).
Na área de desporto, o brigadeiro ressaltou a preparação
dos atletas militares para grandes
competições: “Neste ano, teremos as Olimpíadas, em que atuaremos no acompanhamento da
participação de atletas militares.
Também daremos início aos trabalhos de planejamento dos Jogos Mundiais Militares de 2019
e das Olimpíadas de 2020” disse.
O Brigadeiro Machado também faz planos para o Programa
Forças no Esporte (Profesp) – ação
de inclusão social desenvolvida
pelo Ministério da Defesa em parceria com os ministérios do Esporte
e do Desenvolvimento Social, com
o apoio das Forças Armadas. “O
Profesp possui um grande alcance

social. Há recursos para atendermos, somente neste ano, cerca de 16
mil jovens. Mas a meta é atingirmos
um universo perto de 20 mil”, disse.
Perfis
Na reserva desde dezembro
do ano passado, o Brigadeiro Machado já ocupou o cargo de chefe
do Estado-Maior da Aeronáutica,
segunda posição mais importante
da Força Aérea Brasileira. Anteriormente, foi chefe de Operações Conjuntas do Estado-Maior Conjunto
das Forças Armadas (EMCFA).
Possui mais de 3.500 horas de
voo, das quais 1.700 na aviação
de caça. Entre os principais cargos que assumiu estão o Comando
de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) e o 6º Comando Aéreo Regional (VI COMAR).
Perpétua Almeida está no
MD desde o ano passado, quando
assumiu a função de assessora especial do ministro. Em 2002, se elegeu
para a Câmara dos Deputados pelo
Acre, sendo reeleita em dois pleitos
seguidos. Também foi vereadora em
Rio Branco (2000). Na Câmara dos
Deputados, teve atuação destacada
na defesa da soberania nacional, no
fortalecimento das Forças Armadas,
na proteção das fronteiras brasileiras e no incentivo à indústria nacional de defesa, tendo assumido, em
2012, a presidência da Comissão
de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara Federal.
Participaram da solenidade de transmissão de cargo os Comandantes da Marinha, Almirante
Eduardo Bacellar Leal Ferreira; do
Exército, General Eduardo Dias
Villas Bôas; e da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; além
do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Almirante
Ademir Sobrinho; e de oficiais-generais, embaixadores, adidos
estrangeiros, parlamentares e empresários da indústria de defesa.
(MD ASCOM/ FM)
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Tenente Coronel Alexandre Pfaender assume
comando dos Dragões da Independência

Perpétua Almeida assume
Secretaria de Produtos de Defesa

ças Armadas diversas condecorações. As premiações foram concedidas pelo relevante trabalho da
parlamentar em favor das regiões
fronteiriças, proteção da Amazônia e defesa da segurança nacional. Foi ainda líder da bancada
do Acre, presidente da Comissão
Especial de Políticas de Enfrentamento a Desastres, que criou o
Marco Regulatório da Defesa Civil.
Perpétua também coordenou a participação do parlamento brasileiro na Rio+20 e criou o
"Arboreto das Nações" onde cada
embaixada, presente no Brasil,
plantou uma árvore simbolizando a união e o compromisso de
cada embaixador (a) com o Brasil.
Nascida no seringal Cruzeiro do Vale (atualmente município
de Porto Walter), no estado do Acre,
a secretária entrou para o convento
das irmãs Dominicanas, em Cruzeiro do Sul (AC), aos 14 anos. Já
adulta, deu continuidade às causas
sociais que aprendeu na Igreja, nas
ações da militância política. Participou de vários movimentos sociais como as pastorais da juventude e associações de moradores.
Ajudou a fundar o Sindicato dos Trabalhadores em Educação,
várias associações de moradores
e presidiu, por dois mandatos, o
Sindicato dos Bancários do Acre.
A solenidade de transmissão
de cargo aconteceu no dia 14 de janeiro, às 16h, no salão nobre do MD.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Gilberto Alves/MD

Foto: PH Freitas/MD

A ex-deputada federal Perpétua Almeida é a nova secretária de
Produtos de Defesa (Seprod) do Ministério da Defesa. Sua nomeação
foi publicada na edição de 07 de janeiro do Diário Oficial da União. Ela
substitui Murilo Marques Barboza.
Essa é a primeira que vez que
uma mulher ocupa este cargo da Seprod, que tem a função de assessorar o ministro em questões relativas
à política nacional de defesa, de indústria de defesa, em ciência, tecnologia e inovação, na criação de novos
produtos, entre outras atribuições.
Perpétua está no Ministério da Defesa desde o ano passado,
quando assumiu a função de assessora especial do gabinete do ministro.
Em 2002, a acreana se elegeu para a
Câmara dos Deputados, sendo reeleita em dois pleitos seguidos: 2006
e 2010. Perpétua também exerceu o
mandato de vereadora em Rio Branco, para o qual foi eleita em 2000.
Na Câmara, ela teve atuação destacada na defesa da soberania nacional, no fortalecimento das
Forças Armadas, na proteção das
fronteiras brasileiras e no incentivo à indústria nacional de defesa.
Em 2012, assumiu a presidência da
Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional da Câmara
dos Deputados. Em 2013, criou e
presidiu, por dois anos consecutivos, a Subcomissão de Projetos
Estratégicos das Forças Armadas.
Nos dois últimos anos, a
nova secretária recebeu das For-
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Ao som da canção "Soldados, A Cavalaria", de Carlos Almeida
de Souza, e presidida pelo Ministro
da Defesa, Aldo Rebelo, foi realizada no dia 15 de janeiro a formatura
de passagem de comando do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º
RCG), que, agora, será comandado
pelo Tenente-Coronel Alexandre Pfaender Júnior, em substituição ao Tenente Marcelo Teodoro de Siqueira.
Os Dragões da Independência são responsáveis pela guarda
das instalações presidenciais, além
de executar o cerimonial militar da
Presidência da República, atuar em
operações de Garantia da Lei e da
Ordem (a cavalo), e manter as tradições equestres da Força Terrestre.
O Tenente-Coronel Pfaender
recebeu do seu antecessor o cavalo baio de número 6, exclusivo do
comandante do regimento. O baio
6 representa a montada do Marechal Deodoro da Fonseca no ato
da Proclamação da República, em
1889. Também foi passada ao novo
comandante a espada que pertenceu ao Tenente Boa Vista, oficial da
Imperial Guarda de Dom Pedro I.
O Coronel Pfaender recebeu o penacho branco, exclusivo do
comandante, e o Coronel Siqueira
adquiriu o penacho amarelo, reservado aos oficiais. Os Dragões possuem, ainda, os penachos verdes, de
uso dos militares da fanfarra, e os
vermelhos, utilizados pelos praças.
Emocionado, o cavalariano Siqueira fez sua despedida des-

tacando que a missão de comandar
os Dragões da Independência foi a
melhor fase da sua vida profissional.
"Nenhuma outra missão que o Exército Brasileiro me confiar será tão
completa, rica e gratificante como
foi o privilégio e a honra de comandar o maior, o melhor e o mais tradicional Regimento de Cavalaria
do Exército de Caxias”, afirmou.
O Tenente-Coronel Siqueira
agradeceu a seus comandantes, comandados e frequentadores civis e
militares da escola de equitação pela
oportunidade e confiança depositada: "Seis dos meus 11 anos de tropa foram dedicados aos Dragões”.
A criação dos Dragões da Independência está situada no contexto
da vinda da Corte Portuguesa para o
Brasil, em 1808. Seu uniforme histórico foi concebido pelo pintor francês
Jean Baptiste Debret, em homenagem à Imperatriz Maria Leopoldina.
Em todas as ações militares nas quais esteve empenhado, o 1º Regimento de Cavalaria recebeu elogios por sua
bravura, destreza e disciplina. Durante os períodos da Colônia, Império e
República, desempenhou missões de
grande importância no Sul, Norte e
região central do território brasileiro.
O regimento testemunhou o
grito de D. Pedro I, dado às margens
do Riacho Ipiranga, que deu início ao
processo de Independência do Brasil.
O lema do regimento é "Dragão, cumpre o teu dever, aconteça o que acontecer!".
(MD ASCOM/ FM)
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Projeto Rondon inicia em Mato Grosso
atividades de 2016

Ministério cria site com informações
sobre o Programa Calha Norte

Foto: Tereza Sobreira

Foto: MD ASCOM

Voltado à manutenção da
soberania da Amazônia, o Programa Calha Norte (PCN) agora tem
um site especial com informações
sobre uma das iniciativas sociais
mais importantes do Ministério da
Defesa. A página, criada como parte das celebrações do aniversário
de 30 anos do programa, possibilita o acesso a informações como a
destinação de recursos, o funcionamento da vertente militar e civil e o alcance social do projeto.
O Calha Norte possui o
objetivo de levar desenvolvimento às comunidades ribeirinhas dos
Estados da região Norte e de promover a proteção das fronteiras do
país. Atualmente, o programa atende a 194 municípios do Amazonas,
Acre, Amapá, Rondônia, Roraima
e Pará. A atuação do PCN mais ao
norte é uma estratégia para proteger essa parte do território e torná-la mais segura e desenvolvida.
Os resultados alcançados ao
longo da existência do PCN podem
ser consultados pelo portal calhanorte.defesa.gov.br. A ferramenta
possibilita ao internauta entender,
por exemplo, como funciona o papel

das Forças Armadas no programa.
Os militares atuam em ações em prol
do desenvolvimento sustentável da
região com a adequação de embarcações e o ajustamento das unidades militares e da infraestrutura
dos pelotões especiais de fronteira.
O site também explica a vertente civil, que atua em sete áreas:
infraestrutura social; infraestrutura de transportes; infraestrutura
econômica; viaturas, máquinas e
equipamentos; esportes; educação e saúde; e segurança e defesa.
Além disso, os valores dos
recursos para o Calha Norte, previstos na Lei Orçamentária Anual
(LOA), assim como suas liberações, também estão detalhados na
página. Os benefícios sociais do
programa que chegam às pessoas graças aos convênios firmados
entre o Ministério da Defesa e governos estaduais e municipais também receberam destaque no site.
Atualmente, o PCN beneficia 8,8 milhões de brasileiros,
abrange 32% do território nacional e inclui, em algumas cidades,
até 10 mil km² de faixa fronteiriça.
(MD ASCOM/ FM)
Foto: Tereza Sobreira / MD

Com a presença de 82 rondonistas, professores, representantes do Ministério da Defesa (MD)
e do Governo do Estado de Mato
Grosso, foi realizada em 09 de janeiro, no Palácio Paiaguás, em
Cuiabá, a cerimônia que marca o
início dos trabalhos de 2016 do
Projeto Rondon. A edição regional
em Mato Grosso é a primeiro do
ano e ocorre até o dia 23 de janeiro.
Coordenado pelo Ministério
da Defesa, o Projeto Rondon – uma
homenagem ao marechal que desbravou o território nacional no início do século XX – é uma iniciativa
que estimula a participação de estudantes universitários no processo de
desenvolvimento sustentável e fortalecimento da cidadania em municípios isolados e com baixo Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH).
Em discurso durante a cerimônia que abre as ações de 2016 da
operação, o governador do Estado de
Mato Grosso, Pedro Taques, enfatizou que os estudantes têm um papel
muito significativo na transformação
da sociedade. "Vocês devem agarrar
esse projeto com unhas e dentes, que
será uma semente na qual a sociedade irá cultivar", afirmou Taques.
O governador ressaltou, ainda, a importância do trabalho do Marechal
Cândido Rondon – patrono das Comunicações Nacionais e patrono da
Arma de Comunicações do Exército – no processo de desenvolvimento de Mato Grosso e do Brasil.
Para o secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto do
MD, Brigadeiro Ricardo Macha-

do Vieira, o Projeto Rondon é uma
oportunidade única para estudantes e professores. Segundo ele, a
edição regional do projeto possibilita maior interação entre os públicos, uma vez que o meio acadêmico possui conhecimento mais
profundo sobre a realidade local.
O professor e coordenador
do projeto José Antonio Gomes
da Silva explicou a uma plateia de
jovens entusiastas que o Rondon
busca levar conhecimento das novas técnicas e pesquisas da academia para comunidades carentes.
"A partir daí, uma equipe de multiplicadores da própria comunidade fica encarregada de passar para
frente o conhecimento, gerando
um grande movimento nas comunidades", ressaltou o coordenador.
O professor Jaime Rufino, da
Universidade de Cuiabá (Unic), que
participa pela sexta vez do Projeto
Rondon, sugeriu que os alunos aproveitassem cada momento da operação: “Esse projeto vai mudar a vida de
vocês”, garantiu o capitão-de-fragata.
Operação Paiaguás
Batizada de Operação Paiaguás, a edição mato-grossense do
Projeto Rondon foi até o dia 23 de
janeiro, contemplando as populações
dos municípios de Alto Paraguai,
Cáceres, Poxoréu e Santo Afonso.
Participam da operação no Estado
as universidades de Cuiabá (UNIC)
e de Mato Grosso (UNEMAT),
além do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMT).
(MD ASCOM/ FM)
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Aldo Rebelo diz no Maranhão que pretende ampliar Projeto Rondon
Foto: Tereza Sobreira/ MD

Na cerimônia de abertura da
Operação “Bacuri” do Projeto Rondon, o Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, afirmou aos estudantes que
pretende trabalhar para que o Rondon receba um número maior de participantes. “Nós queremos ampliar o
alcance do Projeto Rondon para que
se tenha um número muito maior de
participantes.” O evento ocorreu em
16 de janeiro no auditório da Federação das Indústrias do estado, em
São Luís, com a presença do governador do estado, Flávio Dino.
O ministro ressaltou a importância do programa na construção da cidadania da sociedade. “O
projeto produz uma experiência
mais profunda na nossa maneira de
ver o País”, disse. “É o encontro do
Brasil que está na vanguarda com o
Brasil que está na universidade. O
programa representa o Brasil que
aprende, que acumula conhecimento e que domina as ferramentas da transformação”, destacou.
A solenidade teve inicio com
a execução do Hino Nacional pela
Banda de Música do 24º Batalhão
de Infantaria Leve e a apresentação
do vídeo institucional do Projeto. O
ministro agradeceu o carinho com
o qual foi acolhido no estado do
Maranhão e ressaltou a importância
do projeto como meio de mudança.
Após a divulgação das novas
diretrizes do Projeto, no fim de 2015,
as novas perspectivas do programa
ficaram voltadas para a formação
cidadã do aluno, o legado deixado
às comunidades e ao crescimento
do Rondon. “Estamos trabalhando
para que em um futuro próximo tenhamos um grande incremento no

número de rondonistas”, reforçou
o coordenador do Projeto Rondon,
Brigadeiro Augusto César Amaral.
O Comandante do Exército, General Eduardo Villas Bôas
também prestigiou a abertura da
Operação. Segundo ele, “ao apoiar
o projeto estamos plantando uma
semente para o futuro”. O comandante destacou que o êxito do projeto está ligado ao envolvimento
dos estudantes: “O entusiasmo da
juventude é potencializado quando
os jovens se voltam para compreender e trabalhar questões nacionais”, enfatizou. Também estiveram
presentes na solenidade o Comandante Militar do Norte, General
Carlos Alberto Neiva Barcellos,
o secretário-geral do Ministério
da Defesa, General Joaquim Silva
e Luna, entre outras autoridades.
Após a cerimônia, ministro e comitiva visitaram o 24º Batalhão de Infantaria Leve em São
Luís (MA), onde foram recebidos
pelo comandante da unidade, o
Tenente-Coronel Carlos Frederico de Azevedo Pires. O 24º Batalhão centraliza as atividades da
Operação Bacuri e é o local onde
os rondonistas ficam acolhidos.
Logo após a visita ao Batalhão, o ministro Aldo Rebelo foi
recebido no Palácio dos Leões,
sede local do Governo do Maranhão para um almoço de cortesia.
No período de 15 a 30 de
janeiro de 2016, ocorrerá no Estado do Maranhão a Operação
“Bacuri”, contemplando os municípios de Bacuri, Conceição de
Lago Açu, Governador Newton
Bello, Pedro do Rosário e Serrano

do Maranhão. As ações tem como
centro regional a cidade de São
Luis (MA). A iniciativa realizada
pela coordenação do Projeto Rondon conta com o apoio de 11 Instituições de Ensino Superior (IES).
Uma das novidades do
Projeto Rondon, em janeiro deste ano, é o diferencial de realizar
operações regionais; a “Paiaguás”,
ocorrida no Mato Grosso, e a “Bacuri, contam com a participação de
IES de seus respectivos estados.
Durante a operação "Bacuri", os “rondonistas” irão atuar,
prioritariamente em conjunto, com
agentes multiplicadores, tais como
funcionários das prefeituras, professores, agentes de saúde e lideranças
locais, o que permitirá maior retenção e disseminação dos conhecimentos a serem transmitidos por eles.
Cada município receberá 20 voluntários de duas IES. A
intenção é fazer com que, desde o primeiro momento, as equipes aprendam a trocar experiências e informações, de modo a
integrar sua forma de atuação.
As oficinas e palestras ministradas durante o período em que
os rondonistas estarão no Maranhão
serão de desenvolvimento sustentável de comunidades carentes. aproveitamento total de alimentos, cultivo de hortas, reciclagem de materiais
inservíveis e aumento das potencialidades turísticas, dentre outras.
O estado do Maranhão recebeu outras edições do Projeto
Rondon e já teve 77 municípios

informacoes@cruzvermelha.org
www.cruzvermelha.org
Tel: (21) 2508- 9090

beneficiados pelo maior programa
de extensão universitária do país.
O nome da Operação "Bacuri" resgata e homenageia a memória de doze jovens estudantes
secundaristas do Município de
Bacuri, que tragicamente tiveram
suas vidas interrompidas quando voltavam da escola para casa.
O projeto é uma homenagem ao lendário sertanista,
Marechal Cândido Mariano da
Silva Rondon, que desbravou o
território nacional no século XX.
A Operação Zero foi a primeira do Projeto Rondon e começou com um grupo de 30 estudantes
e dois professores da Universidade do Estado da Guanabara, hoje
Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, da Universidade Federal
Fluminense e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Em 11 de julho de 1967, eles
embarcaram do Rio de Janeiro para
Rondônia onde permaneceram por
28 dias e realizaram ações de levantamento, pesquisa e assistência médica, beneficiando as comunidades
carentes. O programa foi extinto em
1989 e relançado, na cidade de Tabatinga (AM), em janeiro de 2005, por
meio de um decreto presidencial.
Desde o relançamento, o
Projeto Rondon realizou 69 operações, em 854 municípios de 23
Estados, envolvendo 1.900 Instituições de Ensino Superior (IES), atingindo com suas ações multiplicadoras centenas de milhares de pessoas.
(MD ASCOM/ FM)
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Antena do 1º satélite de defesa e comunicações
do governo é instalada em Brasília

O SGDC
O Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas está sendo fabricado em
Cannes, na França, e começou a ser
construído em janeiro de 2014. O
lançamento está previsto para ocorrer no entre dezembro deste ano e
o começo de 2017, pela empresa
Arianespace, da base de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa.
A construção do equipamento está sendo feita pela Thales
Space, sob contrato com a Visiona, uma joint venture entre a Telebras – estatal federal do setor de
telecomunicações – e a Embraer –
empresa privada líder nos setores
aeroespacial e de defesa. A criação
da Visiona, em 2012, corresponde
a uma das ações selecionadas como
prioritárias no Programa Nacional
de Atividades Espaciais (PNAE)
para atender aos objetivos e às diretrizes da Política Nacional de
Desenvolvimento das Atividades
Espaciais (PNDAE) e da Estratégia Nacional de Defesa (END).
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Gilberto Alves/MD

Foto: Gilberto Alves/MD

Foi concluída com sucesso na segunda semana de janeiro
a instalação da antena que fará o
controle remoto do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGCD),
primeiro equipamento do tipo totalmente controlado pelo governo
brasileiro. O projeto é uma parceria entre os Ministérios da Defesa
(MD), das Comunicações (MC) e
da Ciência e Tecnologia (MCTI)
e envolve investimentos da ordem
de R$ 1,7 bilhão, com previsão de
lançamento em órbita em 2017.
Instalada dentro do 6º Comando Aéreo Regional (COMAR)
da Aeronáutica, em Brasília, a antena – que tem 18 metros de altura e 13m de diâmetro – será utilizada para controlar remotamente o
SGDC. O satélite ficará posicionado
a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo o território brasileiro e o oceano
Atlântico. Uma segunda antena auxiliar no comando do satélite também será montada em outro centro
de operações, no Rio de Janeiro.
O satélite vai operar na
chamada banda X, uma faixa de

frequência destinada exclusivamente ao uso militar, correspondendo a 25% da capacidade total do satélite – que também será
utilizado pelo governo para levar
internet banda larga a regiões remotas do País, como a Amazônia.
Hoje, as comunicações militares brasileiras são realizadas
por meio do aluguel da banda X
em dois satélites privados, ao custo
anual de R$ 13 milhões. Quando o
satélite SGDC já estiver operando,
o MD vai manter apenas um desses contratos com operadores privados, apenas como garantia em
caso de possíveis falhas no SGDC.
Além da economia de recursos, o lançamento do satélite vai
possibilitar ao Ministério da Defesa
reforçar seu Sistema de Comunicações Militares por Satélite (SISCOMIS) com mais 288 MHz de largura
de banda, além do aumento de cobertura e potência de transmissão.

Fiesp manifesta interesse em debater
programas de Defesa

O Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, debateu os desafios e as
oportunidades da base industrial da
defesa com o diretor da Federação
das Indústrias de São Paulo, Jairo
Candido. No encontro, na tarde do
dia 19 de janeiro, o ministro e Jairo Candido, do Departamento da
Indústria de Defesa (Comdefesa/
Fiesp), também debateram a legislação da política industrial do setor.
Aldo Rebelo disse ao representante da Fiesp que o ministério, por meio da Secretaria de
Produtos de Defesa (Seprod), está
elaborando um inventário para
identificar os gargalos e as dificuldades para o desenvolvimento da
indústria de defesa. "Esses impedimentos passam por diversas áreas:
ambiental, fazendária, histórico-artístico", afirmou o ministro.
Jairo Candido ressaltou que
a Política de Defesa avançou em vários aspectos, como a implantação
do Regime Especial para a Indústria de Defesa (Retid) e da Comissão Mista da Indústria de Defesa

(CMID). "O conhecimento precisa
ser executado em ambiente fabril",
afirmou o diretor da Comdefesa.
O ministro Aldo tem conversado com integrantes de associações, federações e representantes da
indústria de defesa, sobre os produtos estratégicos de defesa produzidos pelo parque industrial brasileiro.
Recentemente, o ministro
se reuniu com representantes da
Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Minas Gerais (Codemig), que também apontaram
sugestões para o aperfeiçoamento
da Estratégia Nacional de Defesa.
Participaram da reunião, a
secretária da Seprod, Perpétua Almeida, e o chefe do Departamento
de Produtos de Defesa, Brigadeiro José Augusto Crepaldi Affonso.
De acordo com a Fiesp, o
Comdefesa, instituído pela entidade em setembro de 2007, desenvolve projetos e realiza atividades
voltadas para o desenvolvimentos
da indústria de defesa, seguindo
as premissas da Politica Nacional.
(MD ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre o Ministério da Defesa
em nossos sites
www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Brasil e Paraguai pactuam ampliação da cooperação militar
Foto: Fernanda Melazo/ MD

(MD ASCOM/ FM)

Foto: Fernanda Melazo/MD

nossa cooperação na área de defesa.
E vamos ampliar as possibilidades
e ações desta cooperação em áreas
novas, como a prevenção de crimes
transfronteiriços”, afirmou Rebelo.
Segundo o ministro Martinez, segurança e defesa são “valores impostergáveis” dos quais não se pode
declinar. Ele ressaltou a importância
da cooperação militar com o Brasil,
especialmente na área de fronteira.
O texto assinado pelos dois
ministros declara que Brasil e Paraguai vão “reforçar os laços de
amizade pessoal e institucional de
ambos os ministros para uma comunicação direta e fluida”. Também afirma que os acordos de cooperação em vigência entre os dois
ministérios e as forças armadas dos
dois países serão mantidos, ampliados, intensificados e aprofundados.
Ainda de acordo com a declaração, serão mantidos e melhorados os mecanismos de comunicação para a relação de operações
militares de fronteira, “cada qual
com sua respectiva soberania no
marco da confiança mútua entre
ambos os Ministérios e as Forças
Armadas”. Além disso, os ministros concordaram em solicitar a
convocação da eleição do diretor do
Centro de Estudos Estratégicos de
Defesa, no âmbito do Conselho de
Defesa Sul-Americano, da Unasul.
“Nós vamos elaborar com
as forças armadas dos dois países

do de cooperação para estabelecer
ações de preservação da história do
conflito da Tríplice Aliança, ocorrida entre os anos de 1864 a 1870.
O acordo deve abranger três
pontos: 1) a preservação dos documentos sobre o conflito disponíveis
no Brasil, no Paraguai e em outros
países, a fim de que este material
seja catalogado, protegido e colocado à disposição do público; 2) a
preservação dos sítios históricos,
com a realização de obras de arqueologia e de engenharia para proteger
os locais onde aconteceram as principais batalhas; 3) a preservação dos
equipamentos utilizados no conflito.
História
“Vamos
trabalhar
pela
Durante a audiência ocorri- preservação da história e da meda no Ministério da Defesa, Rebelo mória dos nossos países para
apresentou à comitiva paraguaia a as futuras gerações e para os
proposta de elaboração de um acor- historiadores”,
disse
Rebelo.
Foto: Fernanda Melazo/ MD

Em visita oficial à Assunção, o Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, assinou com seu homólogo paraguaio, Diógenes Martinez, declaração que estabelece a
ampliação e aprofundamento da
cooperação entre os dois países na
área da defesa. Rebelo também sugeriu a elaboração de acordo de
cooperação voltado a ações de preservação da memória histórica da
guerra da Tríplice Aliança. Além
disso, ambos os países marcaram,
por sugestão do governo brasileiro,
a data do dia 04 de abril deste ano
para a realização do Diálogo de Cooperação em Defesa, entre os ministérios da Defesa e das Relações
Exteriores dos dois países (2+2), a
ser organizado na capital paraguaia.
Rebelo iniciou a visita ao
Paraguai no dia 25 de janeiro. Foi
recebido pelo ministro Martinez em
audiência, no dia 26, no Ministério
da Defesa paraguaio. Antes da reunião, esteve com o Presidente do
Paraguai, Horacio Cartes, em sua
residência oficial. A comitiva brasileira foi composta pelo embaixador
do Brasil no Paraguai, José Eduardo
Felício; o gerente da Seção de Adidos do Ministério da Defesa, Coronel Igor Boechat; o adido de defesa
no Paraguai, Coronel Sydrião; e o
presidente da Itaipu, Jorge Sameck.
“A nossa visita ao Paraguai representa nossa disposição
de manter, ampliar e aprofundar a

e os ministérios as ações e medidas
que possam configurar essa cooperação”, disse Rebelo aos jornalistas,
ressaltando as ações de parceria na
prevenção de crimes transfronteiriços, na área de defesa cibernética e de Defesa Química Biológica
Radioativa e Nuclear (DQBRN).
A cooperação existente na
área militar será mantida. “Nós
queremos elevar o status da nossa
cooperação. Já temos no país uma
presença importante do Exército e
da Aeronáutica. E queremos transformar a cooperação com a Marinha em missão”, afirmou o ministro.
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Aldo Rebelo e embaixadores árabes intensificam
diálogo no setor de Defesa
Foto: Gilberto Alves/ MD

(MD ASCOM/ FM)

A cooperação na área de
defesa entre os países desperta
cada vez mais interesse das nações
amigas. Nesse sentido, o Ministro Aldo Rebelo recebeu, no dia
09 de dezembro os embaixadores
do Irã e da Mauritânia no Brasil,
respectivamente, Mohammad Ezabadi e Abdallahi Bah Nagi Kebd.
“Nós temos grandes expectativas de relacionamento e de estar no
caminho do desenvolvimento”, disse Ezabadi. O iraniano ressaltou que
pretende colaborar com o Brasil na

área de defesa, com o intercâmbio de
engenheiros, troca de experiências,
envio de professores e estudantes
para aperfeiçoamento do conhecimento na área militar, além do aprimoramento para as Forças de Paz.
O embaixador do Irã demonstrou ainda disponibilidade
em firmar um protocolo de entendimento com o Brasil. “Nós temos
todo o interesse em fazer cooperação na área de defesa e quero demonstrar esse interesse entregando um convite para que o Ministro

da Defesa do Irã possa visitar o
Brasil”, completou Aldo Rebelo.
Já o embaixador Abdallahi
Kebd reforçou a importância da
parceria com o Brasil, citando as
negociações realizadas recentemente. “Iniciamos uma bela cooperação
com o Brasil. Compramos dois Super Tucano e já assinamos mais um
contrato para comprar mais dois aviões. Nesse momento temos um bom
nível de intercâmbio e cooperação
e esperamos estender essa relação”,

disse o representante da Mauritânia.
O ministro Aldo considerou
as ponderações e destacou o interesse em ampliar e intensificar a
cooperação na área de defesa. “Nós
temos uma Política Nacional de Defesa, uma Estratégia Nacional de
Defesa e um Livro Branco de Defesa. Três documentos que orientam
a nossa doutrina, nossas ações, os
projetos estratégicos e nós podemos
cooperar nesse terreno”, afirmou.

(MD ASCOM/ FM)
Foto: Gilberto Alves/ MD

cibernética, imagens de aeronaves
e a defesa antiaérea brasileiras. O
embaixador de Omã, Khalid Salim
Al Jaradi, observou a presença da
indústria nacional na área militar.
“É um exemplo que deve ser seguido”, afirmou. O embaixador da
Palestina e presidente do Conselho
de Embaixadores Árabes no Brasil,
Ibrahim Alzeben, afirmou que o convite do ministro para o encontro de
ontem, seguido de jantar, significava
a reafirmação das excelentes relações entre o Brasil e mundo árabe.
Após o jantar, Aldo Rebelo
presenteou os embaixadores com
uma camisa do Palmeiras com os
seus respectivos nomes grafados. “O
clube brasileiro tem uma cor presente em quase todas as bandeiras dos
países árabes”, ressaltou o ministro.
Participaram do encontro, no
Ministério da Defesa, todos os embaixadores dos países árabes no Brasil: Palestina, Omã, Catar, Líbano,
Marrocos, Tunísia, Iraque, Kuaite,
Jordânia, Líbia, Mauritânia, Argélia,
Emirados Árabes, Egito e Sudão,
além do encarregado de negócios da
Arábia Saudita e do embaixador da
Liga dos Estados Árabes no Brasil
e representantes da Fearab, da Liga
Árabe e da Câmara de Comércio Árabe. O subsecretário-geral de Política
do Itamaraty, Fernando Abreu, e a
diretora do Departamento do Oriente Médio do Itamaraty, Lígia Scherer, também estiveram presentes.

Ministro Aldo recebe embaixadores
do Irã e da Mauritânia

Foto: Gilberto Alves/ MD

O diálogo em torno da cooperação Brasil-países árabes na área
da Defesa avançou, no dia 08 de dezembro, com mais um encontro entre o ministro Aldo Rebelo e os embaixadores dessas nações no Brasil.
Representantes dos países deverão
debater temas envolvendo produtos
de Defesa, preparação e treinamento
no setor científico e internacional e
intercâmbio na área de educação e
doutrina, entre outras questões, em
seminário a ser realizado na segunda
quinzena de março, em São Paulo.
A data do seminário foi sugerida durante encontro do ministro
com os embaixadores. A reunião foi
também uma oportunidade do ministro Aldo Rebelo retribuir a homenagem que recebeu de todos os embaixadores árabes no Brasil, no mês
passado. Ele afirmou que a presença
de todos era uma demonstração do
"fortalecimento de nossa amizade".
A convite do ministro, os
embaixadores visitam, no dia 12 de
fevereiro, em Mato Grosso do Sul, o
Sistema Integrado de Monitoramento
de Fronteiras (Sisfron). O programa
de proteção dos cerca de 17 mil quilômetros de fronteira terrestre do País
prevê a instalação de estruturas militares e civis, voltadas, além da defesa e da segurança, para o desenvolvimento econômico e social na região.
Um rápido resumo dos projetos estratégicos da Marinha, do
Exército e da Força Aérea Brasileira foi mostrado em vídeo aos
embaixadores, como o gerenciamento da Amazônia Azul, a defesa
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Forças Aéreas do Brasil e do Canadá assinam programa de atividades para 2016/2017
Foto:CECOMSAER

-Brigadeiro do Ar Hélio Paes de Barros
Júnior, este é um momento importante
para fortalecer os laços de cooperação
entre as instituições. “É um primeiro
passo no sentido de aprofundarmos
nossas ações de cooperação”, afirmou.
O Vice-Comandante da Real
Força Aérea Canadense, Major-General Alexander Donald Meinzinger,
destacou as participações do Brasil
no exercício Maple Flag em 2012
e do Canadá no exercício Cruzex
nas duas últimas edições, em 2013 e
2012. “Ficamos felizes com a participação do Brasil no exercício Maple
Flag e pela nossa presença aqui na
Cruzex. Sempre é uma oportunidade para nós aprendermos. Há muitas
forças aéreas pelo mundo e o Brasil
tem uma força área muito impressionante”, afirmou o Major-General.
Desafios semelhantes – Em
função das semelhanças de tamanho
dos territórios e com áreas de difícil
acesso, as forças aéreas do Brasil e
do Canadá enfrentam alguns desafios
parecidos na ajuda à população de localidades afastadas. Aqui, a floresta
Amazônica com os seus obstáculos
naturais que dificultam o acesso à algumas regiões. A parte norte do Canadá, com baixa densidade populacional, e as áreas do Ártico também
se tornam desafios para a operação da
força aérea. “O que a força aérea traz
ao governo e às forças armadas é nossa flexibilidade, agilidade e habilidade de projetar capacidade de cumprir
a missão a longas distâncias”, afirma.
Os desafios em operar em re-

feito para os jogos olímpicos”, avalia.
Ações anteriores - Esta é a
quarta reunião entre os estados-maiores
das forças aéreas de Brasil e Canadá. As
atividades de 2014/2015, por exemplo,
envolveram intercâmbio de tripulantes
de patrulha, prevenção de acidentes aeronáuticos e medicina voltada à aviação.
Também como resultado destes
programas de ações bilaterais, a FAB
participou em 2012 do exercício operacional Maple Flag, realizado na cidade
canadense de Cold Lake. A simulação
guerra é considerada uma das maiores e
mais completas do mundo por envolver
missões com todos os tipos de aviação.
Atividades bilaterais - O
EMAER é o responsável por estabelecer com as forças aéreas de outros países o programa de ações. Neste ano foram acertados os programas para 2016
e 2017 com Colômbia, Chile e Bolívia.
(CECOMSAER/ FM)

FAB celebra 50 anos de lançamento
do primeiro foguete no País
Foto:CECOMSAER

As Forças Aéreas do Brasil
e do Canadá assinaram no dia 09 de
dezembro, em Brasília (DF), o programa de atividades entre as instituições para o biênio 2016-2017. O documento é resultado da IV Reunião de
Conversação entre os Estados-Maiores
das duas instituições, realizada desde o dia 07 de dezembro. As ações
têm o objetivo de reforçar os laços
de cooperação entre as duas Forças.
Entre as ações previstas estão intercâmbios nas áreas de busca
e salvamento, aviação de caça, segurança de voo, comando e controle,
gestão e controle de orçamento, além
de participação brasileira no exercício operacional Maple Flag, em 2017.
Em relação à busca e salvamento, os militares brasileiros devem
ir ao Canadá em busca de aprimorar
técnicas de resgate de pessoas feridas no mar, a bordo de embarcações
ou não, especialmente em condições meteorológicas de clima frio.
Os canadenses também devem vir ao Brasil. O objetivo será
conhecer como a FAB gerencia,
controla e defende o espaço aéreo.
O intercâmbio será no Comando
de Defesa Aeroespacial Brasileiro
(COMDABRA) e no Primeiro Centro
Integrado de Controle do Espaço Aéreo e de Defesa Aérea (CINDACTA
I). Pilotos de caça canadenses devem
realizar intercâmbio de doutrina de
combate além do alcance visual (BVR)
e o uso do capacete com mira (HMD).
Para o Chefe do Estado-Maior
da Aeronáutica (EMAER), Tenente-

giões inóspitas também passam pela
construção de pistas. “Muito nos impressiona o caminho pelo qual a Força
Aérea Brasileira tem sido construída,
atuando em áreas no meio da Amazônia que a permitiram projetar sua capacidade de operar. Nós temos feito
algo muito semelhante na parte norte
do Canadá, no Ártico, onde tivemos
que construir pistas em situações similares. Nós temos muitas lições que
podemos compartilhar entre as forças
aéreas”, finaliza o General Meinzinger.
Outra área que chamou atenção do Vice-Comandante foi a integração das áreas civil e militar de
controle do tráfego aéreo, tanto na
tecnologia empregada como na maneira de administrar defesa e tráfego
aéreo civil. “Fiquei muito impressionado com o briefing que recebi no
CINDACTA e com o nível de planejamento sobre o reforço que está sendo

O Centro de Lançamento da
Barreira do Inferno (CLBI) lançou no
dia 15 de dezembro, às 16h35 (horário
de Brasília), um foguete universitário
planejado, construído e montado pelas
equipes da Competição Brasileira Universitária de Foguetes (COBRUF). A
operação celebra os 50 anos do lançamento do primeiro foguete a partir de
uma plataforma da Barreira do Inferno.
“Esse lançamento comemora o início das atividades espaciais no
País e é muito importante porque representa uma das ações da Agência
Espacial Brasileira para a participação
do meio acadêmico em programas espaciais”, explicou o Diretor do CLBI,
Coronel Maurício Lima de Alcântara.
No dia 15 de dezembro de

1965, no mesmo horário, foi lançado o
foguete NIKE APACHE, procedente da
NASA, a agência espacial americana. A
equipe técnica do Grupo de Trabalho de
Estudos e Projetos Especiais (GTEPE)
executou a instalação dos equipamentos, operacionalizou o campo e efetuou
o lançamento. A operação foi bem-sucedida. As equipes fizeram o disparo, o
rastreio e a coleta de dados do veículo.
História - Nesses 50 anos, o
CLBI, unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) localizada em Parnamirim (RN), serviu como base de lançamento de aproximadamente três mil
foguetes e rastreamento de cerca de
duzentos veículos espaciais lançados
a partir da Guiana Francesa, entre eles
os foguetes Ariane, Soyuz e Vega.
(CECOMSAER/ FM)
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Livro traz biografia de Salgado Filho, o primeiro ministro da Aeronáutica
Foto:CECOMSAER

Um homem solidário e administrador público irrepreensível. Essas e outras qualidades do
primeiro ministro da história da
Aeronáutica, criada em janeiro de
1941, poderão ser conhecidas no
livro "Salgado Filho - O ministro
dos trabalhadores e dos aeronautas", biografia de Joaquim Pedro
Salgado Filho. A obra deve ser lançada em fevereiro 2016, pela Editora de Cultura Ltda, de São Paulo.
Com cerca de 300 páginas
de texto e fotos, a biografia é baseada no diário do próprio ministro
Salgado Filho. O período de checagem das informações e dados
relativos aos momentos históricos
do biografado foi de três anos e
meio e começou em abril de 2012.
“Ao mesmo tempo, consultei vasta bibliografia e pesquisei em arquivos públicos e privados, buscando novos fatos sobre
o personagem. Ao ler o diário,
apaixonei-me de vez pela vida profissional desse notável gaúcho”,
explica o autor do livro, Cosme
Degenar Drumond, de 68 anos.
O livro traz várias facetas
que conferem a Salgado Filho o
status de uma figura de destaque
na história política do Brasil. De
acordo com Degenar, o segredo
de Salgado Filho era a autoridade moral e a fidelidade às causas
que abraçava, sempre em favor do
País e da população, em especial
às classes sociais mais humildes.
“Durante o primeiro go-

para a esposa, ao chegar ao seu gabinete Salgado Filho imediatamente
iniciou o processo de legalização do
comércio ambulante e incentivou
a criação do sindicato de vendedores ambulantes”, ressalta Degenar.
A obra retrata também
os grandes momentos da política brasileira durante o governo de
Getúlio Vargas. Mas narra, sobretudo, o lado humano, o caráter, a
honestidade e a dedicação de Salgado Filho pela causa pública.
“Sinto-me feliz e honrado
por ter realizado mais este trabalho.
Além de ter sido exemplar como administrador público, Salgado Filho
foi um verdadeiro patriota. Espero
que o livro possa atender aos leitores aficionados pela aviação e pela
cultura nacional”, finaliza Degenar.

Sobre o autor - Cosme Degenar Drumond é formado em Recursos Educativos em Museus pelo
Museu Histórico Nacional. Integrou
a equipe que organizou o Museu
Aeroespacial da Força Aérea Brasileira, inaugurado em outubro de
1976. Desde 1983, atua na imprensa
especializada. Ao longo da carreira,
cobriu eventos da aviação e defesa
no Brasil, Chile, França, Inglaterra
e Grécia. Atuou como entrevistador do programa Roda Viva, da TV
Cultura/SP, criou o programa radiofônico “A Defesa em Destaque”, na
Rádio Capital/SP. É Membro Honorário da Academia Santos-Dumont
da Argentina e Membro Convidado
do Departamento da Indústria de
Defesa da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp).

verno Vargas, ele foi ministro do
Trabalho e transformou as relações entre patrões e empregados,
possibilitou maior participação da
mulher no emprego, diminuiu a
jornada de trabalho para oito horas
diárias (antes eram 16 horas), re(CECOMSAER/ FM)
gulamentou sindicatos e concedeu
outros benefícios ao trabalhador, Ministro da Defesa recebe comenda da Somaero
como férias, pensões e aposentadodurante comemoração dos 75 anos da FAB
rias”, explica. “Como ministro in“Procurarei carregar esta País, suas desigualdades e deficiterino da Educação, trabalhou pela
qualidade do ensino no País, e foi honraria com a responsabilidade ências de infraestrutura; e do Insministro do então Supremo Tribu- não apenas de Ministro da Defe- tituto Tecnológico da Aeronáutica
nal Militar (STM). Como primeiro sa, mas de um brasileiro que ama (ITA). “Trata-se de uma instituição
ministro da Aeronáutica, sua maior e tem orgulho de seu País”, disse que tem essa dupla missão de deobra – organizar o então Ministé- o ministro ao receber a comenda fender a pátria e, ao mesmo tempo,
rio da Aeronáutica e a Força Aérea das mãos do presidente da So- de construir o Brasil, socialmente,
Brasileira e reestruturar a aviação maero, Reinaldo Papaiordanou. com a tarefa humanitária; cientifiRebelo ressaltou a história camente e tecnologicamente, com
civil num período de grande tensão
na geopolítica mundial em razão da da FAB: “Os 75 anos da Força Aérea suas instituições como o ITA e o
Segunda Guerra – foi também sua Brasileira constituem um momento DCTA; e materialmente, como foi
maior realização”, complementa. significativo para a construção do o caso do surgimento da Embraer”.
Uma outra vertente do mi- nosso País”, disse, fazendo menção
Somaero
nistro, conforme explica Degenar, à 2ª Guerra Mundial. “Os campos de
A Sociedade dos Melhores
era a solidariedade com as pes- batalha do nosso planeta e, princisoas mais simples. Um exemplo palmente da Europa, decidiram pela Amigos da Aeronáutica em São
disso, segundo ele, foi quando liberdade e pela democracia”, disse. Paulo, idealizada pelo brigadeiro
Salgado Filho, então ministro do Segundo o ministro, a FAB “recebeu Damasceno, é uma instituição de
Trabalho, estava no centro da ci- o seu batismo exatamente nos céus personalidade jurídica de direito
dade e viu os fiscais da Prefeitura da Europa, oferecendo o sangue e a provado, sem finalidade econômica
combatendo o comércio ilegal nas vida de jovens brasileiros” para que ou atividade política. Tem o objetiruas e apreendendo mercadorias. a humanidade pudesse viver sob vo, entre outros, de congregar perso“Sensibilizado pela cena de o signo da independência das na- nalidades e instituições que tenham
um aposentado, que chorava e im- ções, da liberdade e da democracia. relação coma FAB em São Paulo,
O ministro também men- para apoiar o desenvolvimento desplorava aos fiscais para que o deixassem ganhar a vida da única forma cionou outras iniciativas da FAB, ta instituição; e de promover comeque podia, vendendo balas e doces como a criação do Correio Aéreo morações de eventos históricos e
para complementar as despesas Nacional, que tinha o objetivo de cívicos, relacionados com aviação.
(MD ASCOM/ FM)
com a compra de remédios para si e superar as grandes distâncias do
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Cerimônias em São Paulo e Brasília marcam o aniversário de criação da Aeronáutica
Foto:CECOMSAER

Foto:CECOMSAER

A história nos mostra que
grandes estrategistas foram derrotados por estarem preparados
para os conflitos do passado e não
para aqueles que estavam por vir.
Com base neste pensamento, inicio a mensagem alusiva aos
75 anos de criação do Ministério
da Aeronáutica e posso assegurar
que estamos vivendo o momento atual, mas pensando no futuro. Pois, ao longo dessa trajetória,
esta visão esteve sempre presente,
sobretudo nas principais decisões
de alto nível da nossa Instituição.
Desde as nossas origens,
durante a Segunda Grande Guerra,
aprendemos a nos adequar frente
às mudanças conjunturais. A nossa
essência nos exige dar novas respostas diante de novos desafios.
No cenário atual, tais desafios estão associados à maximização da utilização dos recursos
disponíveis, buscando resultados
concretos na capacidade operacional, logística e administrativa
da FAB, na terra, no ar e no espaço. E, por essa razão, o Comando
da Aeronáutica está passando por
uma reestruturação organizacional e concentração das atividades
administrativas que são essenciais
para acompanhar a modernização
dos meios e processos operacionais.
Assim, precisamos permanecer com os vetores alinhados na
direção das prioridades estabelecidas, das diretrizes superiores e
focados no cumprimento da nossa
missão institucional de “MANTER
A SOBERANIA DO ESPAÇO AÉREO NACIONAL COM VISTAS À
DEFESA DA PÁTRIA”. Isso, mais

do que nunca, é o que o momento
exige. Isso é o que dará um significado real às nossas convicções.
É isso que importa para todos nós.
Além disso, para este ano,
o nosso país assumiu um compromisso com a comunidade internacional – os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
Seguramente,
estaremos
diante de mais uma oportunidade
de comprovarmos o nosso valor, a
nossa capacidade de pronta-resposta e o nosso profissionalismo, prestando essencial contribuição para a
nossa nação no que nos for exigido.
No dia em que comemoramos nossos 75 anos, honrando nosso
passado, lembro a todas as mulheres e homens do nosso efetivo que,
somente juntos, seremos capazes de
alavancar a nossa querida Força Aérea rumo a patamares cada vez mais
elevados de operacionalidade e eficiência nos processos de gestão.
Não é demasiado ratificar a
satisfação de ter sob o meu comando
militares e civis que dedicam, voluntariamente e na maioria das vezes de
maneira anônima, boa parte de suas
vidas para a construção desse ideal.
Parabéns integrantes de hoje
e de ontem do Comando da Aeronáutica.
Brasília, 20 de janeiro de 2016.
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo
Luiz Rossato
Comandante da Aeronáutica
(CECOMSAER/ FM)

O Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (PAMA-SP),
localizado na zona norte da capital
paulista, realizou no dia 20 de janeiro uma atividade aberta à população
para comemorar o aniversário de 75
anos de criação da Aeronáutica. O
evento que reuniu 2,5 mil pessoas,
contou com desfile militar, exposição
estática de aeronaves, fardamentos,
equipamentos e itens históricos de militaria. Segundo o Major-Brigadeiro
do Ar Marcelo Kanitz Damasceno,
Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional (IV COMAR), foi uma
oportunidade para relembrar o passado e celebrar os projetos futuros da
Força Aérea Brasileira, junto da sociedade que tanto apoia a Aeronáutica.
Participaram do desfile militar
grupamentos das organizações da FAB
em São Paulo e Guarulhos, militares
da reserva da Aeronáutica e jipes do
IV COMAR e do Grupo de Encenação
Histórica Monte Castelo, que levavam
pessoas trajando uniformes da época da
Segunda Guerra Mundial. Além disso,
estiveram presentes pessoas que marcaram a história da Força, como o Major-Brigadeiro Orestes Miranda, cadete da
primeira turma da Escola de Aeronáutica; o Suboficial Antranik Cassapian,
que completou 60 anos de serviço ininterruptos; e o Tenente-Coronel Marcos
Pontes, primeiro astronauta brasileiro.
O IV COMAR também promoveu a exposição comemorativa
"75 anos em 75 imagens", que retrata a trajetória da FAB em 75 imagens marcantes. A exposição será
itinerante e, durante este ano, deverá passar por casas legislativas e espaços de exposição em São Paulo.

Organizações de Brasília
também comemoraram a data - Na
capital federal, a data foi comemorada em uma formatura com o efetivo
da Base Aérea de Brasília (BABR) e
do Sexto Comando Aéreo Regional
(VI COMAR). Segundo o Comandante do VI COMAR, Major-Brigadeiro
do Ar Rogério Gammerdinger Veras,
o momento deve ser de agradecimento àqueles que, no passado, ajudaram
a construir a Força Aérea. "Ao refletirmos sobre a importância desta
data, não podemos nos focar apenas
na simples contagem da passagem
do tempo. Devemos sim, percebê-la
em toda a sua totalidade, prestando
especial preito aos comandantes e líderes do passado, os quais forjaram
com maestria, no calor da batalha,
a nossa tão querida FAB", disse ele.
Ministro da Defesa recebe
comenda da Somaero - Como parte das comemorações dos 75 anos, a
Sociedade dos Melhores Amigos da
Aeronáutica em São Paulo (Somaero)
concedeu ao Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, a comenda Ordem do Mérito
Somaero, grau Grande Oficial. Segundo o ministro, a FAB “recebeu o seu
batismo exatamente nos céus da Europa, oferecendo o sangue e a vida de
jovens brasileiros” para que a humanidade pudesse viver sob o signo da independência das nações, da liberdade e
da democracia. Na solenidade de entrega, estavam presentes o Comandante
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Nivaldo Luiz Rossato, e o Comandante do Quarto Comando Aéreo Regional (COMAR IV), Major-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno.
(CECOMSAER/ FM)

Janeiro 2016

14

FOLHA MILITAR

Comandante da Aeronáutica detalha planos para os 100 anos da FAB

Agência Força Aérea Qual deverá ser o papel da Força
Aérea Brasileira em 2041?
Comandante da Aeronáutica - O
papel da Força Aérea Brasileira
será o mesmo que temos hoje, ou
seja, manter a soberania do espaço
aéreo com vistas à defesa da pátria. Certamente os meios aéreos,
a interoperabilidade, a capacidade
de comando e controle, a estrutura
organizacional e o perfil de qualificação dos militares terão o benefício da evolução normal das diversas
áreas do conhecimento.
Agência Força Aérea - Nas últimas décadas, os principais conflitos
mundiais deixaram de ser travados
entre Estados e passaram a ter como
atores grupos nacionais ou transnacionais. O que isso significa no planejamento do futuro de uma força
aérea?
Comandante da Aeronáutica Não visualizo este cenário para
nosso país. O pensamento unificado
de que todos somos brasileiros e a
união existente de Norte a Sul e de
Leste a Oeste nos permitem pensar
que não sofremos com problemas
que existem em outras áreas do planeta. Temos, sim, que nos precaver
das ameaças externas, pela cobiça
que despertam nossas riquezas e

Foto:CECOMSAER

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, assinou no dia
26 de janeiro a Diretriz do Comando da Aeronáutica (DCA 11-45) que
projeta como será o futuro da instituição. A “Concepção Estratégica –
Força Aérea 100” delineia objetivos
e principais desafios que a Força
Aérea Brasileira (FAB) deve alcançar nos próximos 25 anos. Em 2041
a FAB completará 100 anos.
Entre as metas está a qualificação dos profissionais do Comando da Aeronáutica. Segundo o
Comandante, o militar da FAB em
2041 deverá ser “de alta capacitação
operacional e administrativa, sendo
referência para outras instituições
da área governamental”.

nossas imensas áreas de vazio de- AH-2 Sabre e H-60 Black Hawk.
Outras estão em processo de recebimográfico.
mento, como o SC-105 Amazonas,
Agência Força Aérea - Uma situ- H-36 Caracal e IU-50 Legacy 500.
ação comum nos últimos anos tem A modernização do caça F-5 está
sido o uso de meios da FAB para sendo finalizada e a do A-1 está em
atender à população em situações andamento. Entretanto, as modificade crise, como no caso de enchen- ções mais expressivas ocorrerão nos
tes, epidemias, queimadas e secas. próximos anos com o recebimento
Qual a visão do emprego da Força do KC-390 e do F-39 Gripen, sendo
Aérea, no futuro, neste tipo de mis- que estas duas aeronaves constituirão a linha mestra de nossa aviação
são?
Comandante da Aeronáutica - de transporte e caça. Embora cosCertamente não apenas continuare- tumemos falar muito em aviões, os
mos a cumprir este tipo de missão, tempos modernos têm novos atores
como serão incrementadas. A carên- no espaço como satélites e aeronacia de outros meios de transporte, ves remotamente pilotadas. As Foras distâncias e a rapidez no atendi- ças Armadas precisam urgentemenmento por via aérea tornam a Força te incorporar estes meios em suas
Aérea corresponsável na solução de atividades militares e, por razões de
problemas que estão dentro de seu afinidade, cabe ao Comando da Aealcance. Este tipo de missão faz, ronáutica a iniciativa desta respontambém, com que a população per- sabilidade.
ceba a Força Aérea como sua protetora, não apenas contra ameaças Agência Força Aérea - A FAB já
externas, mas também para situa- tem em operação plena o seu prições que precisam da intervenção meiro esquadrão de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), hoje
do Estado.
responsáveis por missões de recoAgência Força Aérea - No tocante nhecimento. Qual a projeção para
aos meios aéreos, quais as perspec- ampliar esse novo tipo de aviação
na FAB? Podemos estimar para
tivas para os próximos 25 anos?
Comandante da Aeronáutica - quando o uso, por exemplo, ARP
Nossa Força está em processo de em missões como ataque e patrulha
modernização e substituição de marítima?
seus meios. Muitas mudanças já fo- Comandante da Aeronáutica ram efetivadas como a implantação Cinco anos atrás a FAB visualizou
das aeronaves A-29 Super Tucano, a importância das aeronaves remo-

tamente pilotadas e criou o Esquadrão Hórus (1º/12º GAV, sediado
em Santa Maria – RS). Entretanto, esta unidade tem como missão
fundamental o desenvolvimento
doutrinário utilizando as aeronaves
Hermes 450 e Hermes 900, envolvendo não apenas o Comando da
Aeronáutica, mas também as Forças
irmãs. Foram elaborados os requisitos para um ARP conjunto e estabelecido um conceito de emprego que
irá beneficiar as três Forças, como
também outros parceiros que necessitam este tipo de equipamento. No
momento, o andamento do programa depende da alocação de recursos
financeiros.
Agência Força Aérea - Os caças
F-5 completam, em 2016, 41 anos
de serviço ativo na FAB. Caso tenha a mesma história operacional
do F-5, o Gripen NG – cuja previsão para recebimento da primeira
unidade é 2019 - deverá voar até
2060. O mesmo pode ocorrer com
vetores como o KC-390. Há um planejamento para a operação de longo
prazo desses vetores?
Comandante da Aeronáutica - O
F-5 presta um excepcional serviço
à Força Aérea e tem potencial para
permanecer em serviço por pelo
menos mais dez anos. Outras aeronaves têm a mesma folha de bons
serviços como o T-25 Universal,
H-1H e C-130 Hércules, todos com
mais de quarenta anos em atividade.
O potencial e expectativa que temos
em relação ao F-39 Gripen e KC390 é que atendam à Força Aérea
por um longo período.
Agência Força Aérea - O senhor
acredita que o Gripen NG será o último caça tripulado da FAB?
Comandante da Aeronáutica - O
assunto é muito discutido por aviadores e especialistas da área aeronáutica. Tem mais valor emocional
do que prático, uma vez que tudo
depende da evolução das tecnologias. Eu penso que a tecnologia tem
auxiliado muito no trabalho que era
feito, no passado, totalmente pelo
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tripulante. Mas o ser humano é a
máquina mais perfeita que existe e
não será descartada com tanta facilidade.
Agência Força Aérea – A FAB
tem ampliado o leque de atuação de
suas aeronaves, boa parte por suas
capacidades multifunção. É o caso
dos P-3AM Orion, aeronaves de
patrulha marítima capazes de realizar atividades de reconhecimento,
ou o H-60, que levou a Aviação de
Asas Rotativas para um novo patamar operacional, atuando inclusive
como vetor de defesa aérea. Como a
FAB planeja o futuro das suas unidades aéreas? O futuro é a multifuncionalidade?
Comandante da Aeronáutica Esta multifunção está mais afeta aos
caças de gerações mais novas como
será o caso do F-39 Gripen. Outras
aeronaves, como o C-130, o P-3 e os
helicópteros, sempre foram usados
em diversos tipos de missões desde que equipados adequadamente.
Dentro deste conceito de adaptação
dos meios ao cumprimento da missão, quando desativarmos os T-25 e,
posteriormente, os T-27 Tucano na
instrução primária e básica de nossos pilotos, acredito que usaremos
um único avião, como já se torna
usual em outras Forças Aéreas.

Agência Força Aérea - Como o
senhor avalia a gestão de conhecimento para a estruturação da Força
Aérea do futuro?
Comandante da Aeronáutica - É
indispensável, básico, que trabalhemos nesta área sob o risco de não
conseguirmos avançar em nossos
planos. Para aumentarmos nossa
produtividade, otimizar nossos recursos em proveito da atividade
fim, que é a “garantia da soberania
do espaço aéreo com vistas à defesa
da pátria”, precisamos ter uma revolução em nossos métodos de trabalho, na melhoria dos processos, na
capacitação do pessoal e no uso de
TI (Tecnologia da Informação).
Agência Força Aérea - E a política
de pessoal? Que tipos de mudanças
podemos ver nos próximos 25 anos?
Comandante da Aeronáutica Racionalização do efetivo decorrente de uma estratégia de articulação que priorize as necessidades
de treinamento e as demandas de
emprego, buscando valorizar as
características básicas de uma Força Aérea, como medidas práticas a
concentração das unidades aéreas e
uso de bases de desdobramento. A
maior atenção à gestão do conhecimento pela concentração das atividades administrativas e implantação de processos modernos; o uso
de PPP (Participação Público Privada) e EP (Empresa Pública) também contribuirão para a otimização
e redução do efetivo. Paralelamente, será implementada a quantidade de pessoal temporário tanto de
graduados quanto de oficiais. Esta
mudança de perfil permitirá receber
profissionais prontos para trabalhos
específicos e possibilitará dar maior
atenção, oportunidades e capacitação aos militares de carreira. Esta
nova visão da Força exigirá também
mudanças nos perfis de formação
de graduados e oficiais de carreira,
adequando-os aos novos conceitos
operacionais e administrativos.
Agência Força Aérea - Como deverá ser o militar da FAB em 2041?
Comandante da Aeronáutica - De
alta capacitação operacional e administrativa, sendo referência para
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concretização dos planos da Força
Aérea, assim como da Marinha e
do Exército, depende de recursos
do governo federal. Há necessidade
de conscientização da sociedade em
geral, do Congresso Nacional e dos
diversos órgãos do governo para a
importância da Força Aérea na defesa da pátria e do inestimável apoio
que presta à sociedade em épocas de
normalidade.
O Brasil, com sua grande dimensão,
Agência Força Aérea - O que ba- fronteiras vulneráveis e extenso liseia os planos do projeto Força toral, precisa de Forças Armadas
Aérea 100? Há exemplos de outras compatíveis para sua proteção. Se
não tivermos os meios adequados
Forças Aéreas?
Comandante da Aeronáutica - para defendermos nossos interesses,
Fundamenta-se na análise do histó- nossas riquezas, nossa integridade e
rico e da conjuntura da FAB. A par- nosso povo, não cumpriremos nossa
tir desta análise foi apresentado um missão e colocaremos nossos milidiagnóstico da Força Aérea e uma tares em posição de vulnerabilidade.
visão prospectiva com as propostas Destaco que, na guerra moderna, a
a serem implementadas. Estas pro- capacidade de dissuasão fundamenpostas, onde predominam o uso de ta-se prioritariamente no poder aéTI, comando e controle centraliza- reo. Além disso, qualquer agressão
do, estrutura de apoio simplificada, ao nosso País começará pela tentamobilidade, armamento inteligente tiva de destruição dos meios aéreos
e meios aéreos com condições de e sua infraestrutura para obter a sufazer frente a qualquer ameaça são premacia aérea e a partir daí ameauma tendência mundial e já foram çar todas as estruturas do país.
ou estão sendo aplicadas em diver- Entretanto, todos nós, homens e mulheres do Comando da Aeronáutica,
sas forças aéreas.
não devemos adotar uma posição
Agência Força Aérea - Todos os passiva, à espera unicamente que
planos da FAB estão condicionados o governo nos repasse os recursos
à disponibilidade de recursos en- que precisamos. Podemos e deveviados pelo governo federal. Qual mos pôr em prática o plano da Fora estratégia para assegurar o fluxo ça Aérea de otimizar os recursos de
financeiro necessário para a realiza- que dispomos, ou seja, fazer nossa
parte, por em prática a “Concepção
ção dos planos propostos?
Comandante da Aeronáutica - A Estratégica Força Aérea 100”.
outras instituições da área governamental. Com visão ampla da missão
da Força Aérea e sua inserção na
estrutura pública e social brasileira.
Deverá ter capacidade de se manter
atualizado em diversas áreas, como
TI e línguas estrangeiras. Terá condições plenas de operar de forma integrada com agências governamentais e Forças Armadas nacionais ou
estrangeiras.

(CECOMSAER/ FM)
Foto:CECOMSAER

Agência Força Aérea - E em termos de estrutura? Quais as perspectivas em termos de mudanças
estruturais da Força Aérea? A distribuição das Bases Aéreas no território, por exemplo, pode ser alterada
nos próximos 25 anos?
Comandante da Aeronáutica Estamos divulgando a Concepção
Estratégica da Força Aérea 100, ou
seja, de quando a Força completar
cem anos. Junto com este documento, estamos finalizando também a
revisão do PEMAER (Plano Estratégico Militar da Aeronáutica) onde
estão sendo aplicados conceitos de
acordo com a capacidade que queremos da Força nos anos vindouros
e adequando a estrutura, quantificação de pessoal, meios aéreos, número e localização das bases para
atender esta visão de futuro.
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Ministro Aldo Rebelo em visita
à Guarnição de Recife
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General de Exército Carlos Alberto Neiva Barcellos
assume Comando Militar do Norte

(CCOMSEX/ FM)

No dia 13 de janeiro, o
General de Exército Oswaldo de
Jesus Ferreira transmitiu o cargo
de Comandante Militar do Norte para o General de Exército
Carlos Alberto Neiva Barcellos.
A cerimônia ocorreu no 2º
Batalhão de Infantaria de Selva (2º
BIS) e contou com a presença do Governador do Estado do Pará, Simão
Jatene; do Comandante do Exército,
General de Exército Eduardo Dias
da Costa Villas Bôas; do antigo Comandante do Exército, General de
Exército Enzo Martins Peri; do Presidente da Assembleia Legislativa
do Pará, Márcio Desidério Miranda; do Senador Flexa Ribeiro; e de
outras autoridades civis e militares.
Na oportunidade, o Gen Ferreira agradeceu a confiança que lhe

foi conferida pelo Comando, conduzindo um agradecimento especial
a sua tropa: “Juntos somos mais
fortes!”. Destacou, ainda, o trabalho
realizado por seus subordinados, o
que permitiu, segundo ele, que a
missão fosse muito bem cumprida.
O Governador Simão Jatene destacou a importância do
evento, afirmando que não se tratava de uma cerimônia relevante
apenas para o Governo do Estado Pará, mas para todo o Brasil,
uma vez que o Exército vem trabalhando de forma anônima na
construção e defesa de nosso País.
Um desfile da tropa
em continência ao novo Comandante do CMN, Gen Barcellos, encerrou a cerimônia.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Santos; do Comandante do 2º Comando Aéreo Regional, Major-Brigadeiro do Ar José Hugo Volkmer;
de oficiais-generais da Guarnição
de Recife; e de autoridades civis.
Na chegada ao Quartel-General do Curado, o Ministro
Aldo Rebelo foi recebido com as
honras oferecidas às mais altas
autoridades. Em seguida, foram
realizadas palestras no auditório
do CMNE acerca das ações que o
Exército Brasileiro e o Comando
Militar do Nordeste estão executando em apoio ao Governo Federal.
No dia 13 de janeiro, o Ministro Aldo Rebelo seguiu, com sua
Comitiva, para a cidade de Garanhuns (PE), a fim de conhecer in
loco o funcionamento da Operação
Carro-Pipa, e para a cidade de Paulo Afonso (BA), para sobrevoar as
áreas do eixo leste do Projeto de
Transposição do Rio São Francisco.

Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

O Ministro de Estado da
Defesa, Aldo Rebelo, realizou visita, no dia 12 de janeiro, ao Comando Militar do Nordeste (CMNE),
com o objetivo de conhecer as
ações desenvolvidas pelo Exército
na Região, a exemplo da Operação Águas Limpas, no combate ao
mosquito Aedes aegypti; da Operação Carro-Pipa; e as obras de
transposição do Rio São Francisco.
O Ministro esteve acompanhado do Secretário-Geral do
Ministério da Defesa, General de
Exército Joaquim Silva e Luna; do
Chefe de Assuntos Estratégicos do
Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas, General de Exército Gerson Menandro Garcia de Freitas; do
Comandante Militar do Nordeste,
General de Exército Manoel Luiz
Narvaz Pafiadache; do Assessor Especial Militar do Ministério da Defesa, Vice-Almirante Almir Garnier
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Ministro Aldo Rebelo participa de passagens
de comando no CMSE

General de Exército Edson Leal Pujol
assume Comando Militar do Sul

ral Antonino dos Santos Guerra
Neto, que deixa a vice-chefia de
Tecnologia da Informação e Comunicações do Departamento de
Ciência e Tecnologia do Exército.
O General Carlos dos Santos Sardinha passou o comando
da 2ª DE ao General Décio Luís
Schons, que deixa a sub-chefia de
Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa. O General Riyuzo
Ikeda passou a chefia do Estado-Maior do CMSE ao General Luciano Guilherme Cabral Pinheiro.
(MD ASCOM/ FM)

Foto: Gilberto Alves/MD

General Cláudio Coscia Moura (esq.) passa a função de Comandante da 2ª
RM ao General Antonino dos Santos Guerra Neto

Ocorreu, no dia 26 de janeiro, no 3º Regimento de Cavalaria de
Guarda, a solenidade de passagem
do cargo de Comandante Militar do
Sul do General de Exército Antônio
Hamilton Martins Mourão ao General de Exército Edson Leal Pujol.
A cerimônia foi presidida pelo Comandante do Exército,
General de Exército Eduardo Dias
da Costa Villas Bôas, e contou
com a presença de autoridades civis e militares, de militares da ativa e da reserva e de convidados,
totalizando mais de mil pessoas.
Breve Currículo do Gen Mourão
O General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão
assumiu o Comando do CMS em
abril de 2014, logo após ascender
ao posto atual. Natural de Porto
Alegre (RS), incorporou às fileiras
do Exército em 26 de fevereiro de
1972, na Academia Militar das Agulhas Negras (Resende/RJ), e foi de-

clarado Aspirante a Oficial da Arma
de Artilharia em 12 de dezembro
de 1975. O Gen Mourão assumirá,
a partir de 22 de fevereiro de 2016,
a função de Secretário de Economia e Finanças, em Brasília (DF).
Breve Currículo do Gen Leal Pujol
Ao ser designado para o cargo de Comandante Militar do Sul,
o General de Exército Edson Leal
Pujol era o Secretário de Economia
e Finanças, em Brasília (DF), desde abril de 2015. Nascido em 02 de
janeiro de 1955, na cidade de Dom
Pedrito (RS), e oriundo do Colégio
Militar de Porto Alegre (RS), incorporou às fileiras do Exército em 1º
de março de 1971, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército
e concluiu a Academia Militar das
Agulhas Negras em 15 de dezembro
de 1977, sendo declarado Aspirante
a Oficial da Arma de Cavalaria. O
General Leal Pujol foi promovido ao
posto atual em 31 de março de 2015.
(CCOMSEX/ FM)
Foto: CCOMSEX

Foto: Gilberto Alves/MD

Tropa assiste passagem de comando

Foto: CCOMSEX

Foto: Gilberto Alves/MD

O Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, participou, em 22 de janeiro, no Comando Militar do Sudeste (CMSE), em São Paulo (SP), de
passagem de comando aos generais
que atuarão no Quartel-General do
Ibirapuera. A cerimônia marcou a
passagem de função de Comandante da 2ª Região Militar (2ª RM), da
2ª Divisão do Exército (2ª DE) e da
Chefia do Estado-Maior do CMSE.
O General Cláudio Coscia Moura passou a função de
Comandante da 2ª RM ao Gene-
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Comandante do Exército General Villas Bôas
inaugura novo Colégio Militar em Belém do Pará
Foto: CCOMSEX

No dia 12 de janeiro, a Capital paraense foi presenteada, no
seu 400º aniversário, com a inauguração do novo Colégio Militar. É a 13ª unidade educacional
pertencente ao Sistema Colégio
Militar do Brasil (SCMB), a segunda na Região Norte do País.
A solenidade contou com a
presença do Governador do Estado do Pará, Simão Jatene; do Comandante do Exército, General de
Exército Eduardo Dias da Costa
Villas Bôas; do antigo Comandante Militar do Exército, General de
Exército Enzo Martins Peri; do Vice-Governador do Estado do Pará,
José da Cruz Marinho; do Presidente da Assembleia Legislativa
do Pará, Márcio Desidério Miranda; dos Senadores Flexa Ribeiro e
Paulo Roberto Rocha; de Oficiais-Generais do Alto Comando do
Exército; do Prefeito de Belém, Zenaldo Rodrigues; e de outras autoridades civis, militares e religiosas.
Durante a cerimônia de
inauguração, o Governador do
Pará e o Comandante Militar do
Norte assinaram o Termo de Cessão de Uso do Prédio da Escola de Governo do Estado do Pará
(EGPA), formalizando a parce-

ria acordada entre as Instituições.
O Gen Villas Bôas aproveitou a oportunidade para parabenizar
a cidade de Belém pelos seus 400
anos e ressaltou, ainda, a responsabilidade dos professores: “o corpo docente tem a grande responsabilidade
de trabalhar com a juventude e seu
entusiasmo, esses alunos são a nova
geração, precisam receber mensagens estruturadas sobre valores”.
“Meu eterno agradecimento! Que esse colégio se transforme em um templo de sabedoria. Estamos diante do mais belo
Colégio Militar do Brasil”, afirmou o Governador Simão Jatene.
A solenidade também englobou a passagem da Chefia do Estado-Maior do Comando Militar do Norte, do General de Brigada Antônio
César Alves Rocha para o General
de Brigada Selmo Umberto Pereira.
Colégio Militar de Belém
O Colégio Militar de Belém (CMBel) é resultado de uma
parceria entre Exército Brasileiro,
Governo Estadual, Prefeitura Municipal de Belém e parlamentares
paraenses. O colégio inicialmente
tem previsão de receber 120 alunos, filhos de militares e civis, para

o 6º ano do Ensino Fundamental.
A partir de 2017, ocorrerá
um aumento gradativo do número de alunos recebidos pelo CMBel. A instituição atenderá, em
sua plenitude, cerca de mil alunos,
do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º ano do Ensino Médio.
Imóvel Histórico
O novo Colégio Militar
ocupará um prédio de grande importância histórica para a cidade
de Belém, a antiga sede da Escola
de Governo. Inaugurado em 1901,
o imóvel faz parte do projeto de
modernização da Capital, e sua primeira função foi a de ser um grande
asilo público para indigentes, denominado "Asylo de Mendicidade".
Com luxuosas instalações
para a época, a construção foi apelidada de "Palácio dos Ricos".
Mais tarde, em 1984, foi tombada pelo patrimônio histórico, e,
em 2006, passou a ser a sede da
EGPA. Neste ano, o prédio reafirma sua importância na história da
cidade, sediando a 13ª unidade do
Sistema Colégio Militar do Brasil,
a segunda na região Norte do País.
Brasil

Sistema Colégio Militar do

O SCMB engloba 13 estabelecimentos de ensino localizados nas seguintes cidades: Rio
de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba, Porto Alegre,
Santa Maria, Juiz de Fora, Manaus, Recife, Fortaleza, Campo
Grande, Brasília (DF) e Belém.
O Sistema adota o moderno
ensino por competências, oferecendo ferramentas para que o aluno
possa resolver situações da vida
real, utilizando uma única proposta pedagógica em todas suas unidades. O primeiro Colégio Militar
do Brasil foi criado no Rio de Janeiro, o CMRJ, também denominado “Casa de Thomaz Coelho”.
(CCOMSEX/ FM)
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Gen Villas Bôas conhece ferry boat
de transporte logístico do 8º D Sup

Intercâmbio doutrinário entre o Exército Brasileiro
com o Exército Alemão
Foto: CCOMSEX

Foto: CCOMSEX

Em 12 de janeiro, com a
finalidade de conhecer os meios
fluviais de transporte logístico realizado pelo 8º Depósito de Suprimento, o Comandante do Exército,
General de Exército Eduardo Dias
da Costa Villas Bôas, esteve a bordo
do ferry boat Tenente Daniel Bazoli, acompanhado do então Comandante Militar do Norte, General de
Exército Oswaldo de Jesus Ferreira; do Comandante da 8ª Região
Militar (8ª RM), General de Divisão Humberto Francisco Madeira
Mascarenhas; e de outros oficiais-generais da ativa e da reserva.
A aquisição da nova embarcação
está inserida nos objetivos estratégicos organizacionais da 8ª RM,
que são contribuir para a elevação
do nível de operacionalidade do Co-
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No dia 20 de janeiro, ocorreu, no Comando de Operações
Terrestres (COTer), uma formatura de boas-vindas ao Tenente-Coronel Frank Schindler, oficial
do Exército Alemão que está realizando intercâmbio doutrinário.
A solenidade contou com a
presença do General de Divisão César

mando Militar do Norte, por intermédio da renovação da frota fluvial
do 8º D Sup; proporcionar maior
segurança e melhores condições de
trabalho à tripulação; e aumentar a
flexibilidade do transporte fluvial
logístico na Amazônia Oriental.
Conheça a embarcação
O ferry boat Tenente Daniel
Bazoli, adquirido pela 8ª RM, possui 36 m x 10 m de dimensão, capacidade de carga de 350 Ton e uma
autonomia de 375 horas, garantindo
16 dias de operação. A embarcação
possui dois contêineres frigorificados de 40 pés, quatro contêineres
climatizados de 20 pés, circuito de
câmeras, GPS, rádios de comunicação, seis camarotes e uma suíte com
acomodações para 17 tripulantes.
(CCOMSEX/ FM)

Augusto Nardi de Souza, de oficiais-generais e de militares do COTer.
O Ten Cel Frank Schindler terá suas atividades coordenadas pelo Centro de Doutrina do
Exército e realizará visitas agendadas às Subchefias do COTer,
permanecendo no intercâmbio
por um período de dois meses.

(CCOMSEX/ FM)

Foto: CCOMSEX
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Ministro Aldo Rebelo visita
o Centro de Análises de Sistemas Navais

Programa Nuclear da Marinha tem grande
importância para a Defesa, diz Aldo

Foto: CCSM

No início do mês de dezembro de 2015, o Centro de Análises
de Sistemas Navais (CASNAV)
recebeu a visita do Ministro da
Defesa, Aldo Rebelo, acompanhado do Comandante da Marinha,
Almirante-de-Esquadra
Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
O foco principal da visita foi apresentar os projetos desenvolvidos
pelo CASNAV nas áreas de sistemas estratégicos e operativos, pesquisa operacional, criptografia, segurança da informação, modelagem
e simulação em ambientes virtuais.
O Ministro assistiu a uma
palestra proferida pelo Secretário
de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, Almirante-de-Esquadra Sergio Roberto Fernandes

dos Santos. Em seguida, o Diretor
do CASNAV, Contra-Almirante
Alfredo Martins Muradas, apresentou aspectos sobre o centro,
ressaltando os seus principais projetos, sobretudo aqueles relacionados ao Ministério da Defesa.
Os temas que despertaram
o interesse do ministro foram os
projetos relativos à área de criptografia e segurança da informação,
campos de constante atualização no
CASNAV. Esses projetos são voltados para a pesquisa e desenvolvimento de algoritmos criptográficos
e assessoria na implementação dos
serviços de segurança nos sistemas digitais na Marinha, para prover autenticação, assinaturas digitais, sigilo e integridade de dados.
(CCSM/ FM)

O Ministro da Defesa, Aldo
Rebelo, afirmou que dará todo o
apoio para o desenvolvimento do
Programa Nuclear da Marinha, durante visita ao Centro Experimental
de Aramar (CEA), realizada no dia
21 de janeiro, em Iperó (SP). “Esse
projeto tem grande significado e importância para a ciência, a tecnologia e a defesa. Temos que estimular
a sua continuidade e oferecer todo o
apoio para que ele se desenvolva de
forma mais rápida e intensa”, disse
o ministro, que estava acompanhado
pelo Comandante da Marinha, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
Aos jornalistas, Rebelo
afirmou que o ajuste fiscal não resultará em sacrifício para os programas essenciais. Ele citou a
inclusão da obra do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB) no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como fator positivo para
o Programa Nuclear da Marinha.
“O ajuste exigiu que todos
os ministérios dessem alguma contribuição para a retomada do equilíbrio das contas. Mas nenhum projeto
essencial foi sacrificado. Nós podemos ter reduzido a velocidade dos
investimentos, mas, por outro lado,
adotamos medidas para a ampliação
dos horizontes para esse projeto.”
À frente do cargo de Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Rebelo negociou com o
governo federal, no ano passado,
a inclusão no PAC das obras do reator, que serão conduzidas em parceria com a Marinha, no âmbito
do programa nuclear desta Força.
A 120 Km da capital paulista, o complexo de Aramar é a parte

industrial do Centro Tecnológico da
Marinha em São Paulo (CTMSP).
O Programa Nuclear da Marinha foi
iniciado em 1979 e busca estabelecer
a competência técnica para projetar,
construir, operar e manter sistemas
de propulsão com reatores do tipo
Reator de Água Pressurizada (PWR),
e produzir o seu combustível para a
propulsão naval. Está dividido em
dois projetos: o Projeto da Propulsão Naval (PPN) e o Projeto do Ciclo do Combustível Nuclear (PCCN).
No centro de Aramar estão
sendo implantadas as principais oficinas, usinas, laboratórios e protótipos
desenvolvidos. Entre eles, o Laboratório de geração de Energia Nucleo-Elétrica (LABGENE), que será uma
instalação experimental, em terra,
de uma planta de propulsão nuclear.
Segundo o diretor do centro de Aramar, Almirante André
Luiz Ferreira Marques, que apresentou o programa ao ministro, o
domínio de todas as fases da tecnologia nuclear irá transbordar para
toda a indústria nacional, beneficiando a cadeia produtiva do País.
Na visita ao centro, Rebelo
percorreu instalações importantes
como a Unidade Piloto de Produção
de Hexafluoreto de Urânio (Usexa),
que terá a responsabilidade de produzir o combustível nuclear em escala
industrial em território nacional. Ao
final da visita, o ministro plantou
uma paineira no jardim de Aramar.
O ministro realizou a visita acompanhado também do
prefeito de Iperó, Vanderlei Polizoli, e do presidente da Câmara dos Vereadores, Sérgio Poli.
(MD ASCOM/ FM)

Capitania dos Portos de Alagoas recebe visita do Ministro da Defesa
Foto: CCSM

A Capitania dos Portos de
Alagoas recebeu, no dia 18 de janeiro, a visita do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo. O Capitão dos
Portos, Capitão-de-Fragata Antonio Braz, apresentou a Organização
Militar por meio de uma palestra.
Além
das
dependências, o Ministro conheceu a pa-

tromoria e a obra do prédio do
Ensino Profissional Marítimo.
O Ministro Aldo Rebelo afirmou “quero conhecer de
perto o trabalho, a realidade e as
necessidades das Forças Armadas, e isso me motivou a querer
visitar a Capitania dos Portos”.
(CCSM/ FM)

Janeiro 2016

FOLHA MILITAR

21

Comandante de Operações Navais participa
da Operação “ASPIRANTEX 2016”

Comandante da Marinha inaugura
o novo prédio do CIANB

com salas para estudo em grupo.
O novo prédio incrementa a capacidade da Marinha do
Brasil de prover o treinamento de
qualidade ao seu pessoal nas áreas
temáticas do Setor da Secretaria-Geral da Marinha, e materializa mais um passo no processo de
modernizar a capacitação do pessoal nas áreas de administração,
logística, orçamento e finanças.

de distância entre as proas dos navios em movimento; Transferência
de Carga Leve, exercício em que os
navios se aproximam, navegando a
uma distância de cerca de 50 metros
e permanecem alinhados realizando
transferência de carga, que pode ser
desde um mantimento até uma pessoa; guerra de superfície; lançamento de drone, além do adestramento
de Tiro Antiaéreo Sobre Gil, o qual
o Navio lança uma granada iluminativa a aproximadamente 1,5 milha, simulando um ataque inimigo.
Durante todas as atividades,
os Aspirantes da Escola Naval tiveram a oportunidade de acompanhar o
passo a passo das funções marinheiras que visam familiarizá-los com a
vida de bordo, além de contribuir
para o adestramento da tripulação.

(CCSM/ FM)
Foto: CCSM

No dia 24 de janeiro, ainda no Porto de Itajaí (SC), a Comissão Aspirantex, recebeu o Comandante de Operações Navais
(CON),
Almirante-de-Esquadra
Sergio Roberto Fernandes dos
Santos, a bordo do Navio de Desembarque de Carros de Combate (NDCC) “Almirante Saboia”.
A partir desta data, o CON
acompanhou as atividades de rotina
(CCSM/ FM)
dos Aspirantes a bordo do navio,
tais como: manobras táticas, que
Almirante-de-Esquadra Sergio Roberto dos Santos incluiu manutenção dos navios em
assume Comando de Operações Navais
posição na formatura, alteração de
postos, interpretação de sinais tátiNo dia 08 de janeiro, foi vel de recursos de toda ordem, que
cos e de bandeiras; operações aérerealizada a cerimônia de trans- nos forem disponibilizados pela
as, que consistem na qualificação de
missão do cargo de Comandante Nação, para a defesa da Pátria e a
pilotos das aeronaves; Light Line,
de Operações Navais a bordo do garantia da nossa soberania e dos
adestramento realizado entre dois
Navio-Aeródromo “São Paulo”. O importantes e crescentes interesnavios em que é lançado um cabo
Almirante-de-Esquadra Elis Treid- ses na Amazônia Azul”, afirmou.
ler Öberg passou o comando para
O Comando de Operao Almirante-de-Esquadra Sergio ções Navais (ComOpNav) é a OrRoberto Fernandes dos Santos. ganização Militar da Marinha do
O atual Comandante de Brasil responsável por aprestar
Operações Navais declarou estar as Forças Navais, Aeronavais e
motivado pelo desafio de exer- de Fuzileiros Navais para o adecer o mais alto cargo operativo da quado emprego do Poder Naval.
Marinha. Ainda, em suas palavras
Cabe ao ComOpNav, a tareiniciais, afirmou: “as adversidades fa de orientar, coordenar e controlar
deverão servir de incentivo para a as atividades do setor operativo rebusca criativa e incessante de solu- ferentes à organização, pessoal, jusções que privilegiem a eficiência e tiça e disciplina, legislação e às dia eficácia no emprego de meios e retrizes para o planejamento Naval.
(CCSM/ FM)
na aplicação ponderada e responsá-

Foto: CCSM

Foto: CCSM

O Comandante da Marinha,
Almirante-de-Esquadra Eduardo
Bacellar Leal Ferreira, inaugurou,
no dia 07 janeiro, o novo prédio do
Centro de Instrução e Adestramento
Almirante Newton Braga (CIANB).
A construção possui 6.000
m² específicos para atividades de ensino, com dez salas de aula, anfiteatro, auditório com capacidade para
240 pessoas, cinco salas de jogos de
simulação e uma ampla biblioteca
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Soamarinos visitam Procuradoria Especial da Marinha (PEM)

XV, onde ficou alojada a família real
assim que chegou ao Rio em 1808.
Logo somos conduzidos ao Gabinete do Diretor da PEM, Vice-Alte
Domingos Savio Almeida Nogueira,
que recebe a Comitiva com a habitual cortesia, recordando tantas ocasiões em que estivemos juntos, como
a inesquecível jornada em Manaus,
quando o Alte comandava o 9º. DN.
Após breve percurso pelo antigo
prédio, que não é tombado mas sim
preservado, somos apresentados a
Equipe de Procuradoras, e já nos sentindo em casa, subimos uma pequena escada que dá acesso ao auditório.
O Alte Savio nos apresenta didaticamente um resumo conceitual da
AmazôniaAzul, e da Missão da PEM.
O Brasil aderiu a III CNUDM
– Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, em
1982, Montego Bay, Jamaica,
ratificada em 1995, obtendo assim direitos além das 12 milhas.
A Marinha vem executando o
LEPLAC – Levantamento da Plataforma Continental, com embarcações especializadas. Nasce assim a Amazônia Azul, com seus
4,5 milhões de km2, quase que
equivalente a Amazônia Verde.
Nossa jurisdição estende-se inclusive sobre a ZEE e PC em
torno do Arquipélago de São
Pedro e São Paulo, guarnecido por contingentes da Marinha

Presidente da SOAMAR-RIO, Dr. José Antônio de Souza Batista com os soamarinos,
2º Tenente Melchisedech e professora Magali de Sá Benevides

que se revezam periodicamente.
Prossegue o Almirante expondo brevemente a legislação alusiva, como
a LC 97/99, LESTA, RLESTA,
NORMAN, NORTEC. A PEM tem
competências de “Dominus Litis” e
“Custus Legis”, ou seja, promotora
da ação e fiscal da lei, bem como atividades cartorárias e consultoria jurídica, sendo uma das componentes
da tríade constituinte da Autoridade
Marítima: DPC – PEM – Tribunal
Marítimo. Nas sessões do TM, os
Procuradores da PEM tem assento
ao lado do Presidente do Tribunal.
A Comandante Leila nos expõe também a missão da PEM como Escritório de Registro, anotando as alterações e ônus sobre as embarcações.
Sob outras denominações, a PEM

data de 1931, sendo a atual estrutura de 1987, subordinada ao
Comandante da Marinha – Autoridade
Marítima
Brasileira.
Aproxima-se o final do expediente. Vai terminando a breve
mas agradável e proveitosa convivência. O tempo passou mais
depressa do que gostaríamos.
Ficou clara a importância do trabalho desenvolvido na PEM, para
a Marinha e para o Brasil, e esta
é a visão que levamos, ao deixar esta original organização.
Os séculos avançam, mas os Sinais de Barroso ainda hoje indicam o caminho aos idealistas,
investidos de sagrada missão.
“O Brasil espera que cada um
cumpra o seu dever”.
(Prof. Israel Blajberg)
Foto: Israel Blajberg

Um programa de visitas
de estudo tem levado Soamarinos do Rio a conhecer de perto diversas organizações da Marinha.
Desta vez fomos a PEM, na Rua 1º.
de Março, instalada em aconchegante edifício no perímetro das terras que outrora pertenceram aos Beneditinos do Mosteiro de São Bento,
onde a tradicional presença da Marinha data de meados do séc. XVIII.
Ali por perto o primeiro Vice-Rei
mandou erguer um estaleiro, o Arsenal de Marinha da Corte, onde foi
construída a nau São Sebastião, uma
das mais importantes de sua época.
2016. A Comitiva de Soamarinos se
reúne bem ao lado do imponente Edifício Barão de Ladário, que a Marinha mandou construir há não muitos
anos, para melhor acomodar suas organizações em crescente expansão.
É portanto sob a inspiração deste entorno que adentramos a Procuradoria. O passante apressado
mal se apercebe da importância
daquele endereço. Só se for muito atento, poderá divisar já bem
no alto a inscrição Real e Beneficente Sociedade Portuguesa
Caixa de Socorro Dom Pedro V.
Famosa Rua Direita, atual Primeiro de Março, por ali passaram reis
e rainhas, personagens históricos,
mulheres vestidas com roupas negras, pesadas e longas, não muito
longe do Paço Imperial na Praça

Foto: Israel Blajberg

Foto: Israel Blajberg

Vice-Almirante Savio Almeida Nogueira diretor da Procuradoria Especial da Marinha (PEM) fala
sobre a missão da instituição e também sobre a Amazônia Azul

Vice-Alte Savio com o profº Edson Schettine de Aguiar, soamarino e relações públicas da Folha Militar
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CIANB e EMGEPRON assinam
Acordo de Cooperação
Foto: CCSM

Classificados
ANUNCIE NOS CLASSIFICADOS DA FOLHA MILITAR
Com a Folha Militar, o seu anúncio chega a um público exigente
e de poder aquisitvo elevado.
Telefone: (21) 3126-5000 ou 2222-9470
E-mail: fmclassificados@folhamilitar.com

Defesa
do Consumidor

No dia 26 de janeiro, o Centro de Instrução e Adestramento Almirante Newton Braga (CIANB),
a Universidade Corporativa da Intendência e a Empresa Gerencial
de Projetos Navais (EMGEPRON)
assinaram um Acordo de Cooperação que possibilitará a ocupação de
vagas ociosas nos cursos ministrados no CIANB, mediante a cessão
dessas vagas à EMGEPRON, que

poderá oferecê-las no mercado.
Tal ação tem o potencial
de prover um maior intercâmbio
de conhecimentos com a sociedade, possibilitando um enriquecimento das aulas com experiências
externas. Esta iniciativa, desenvolve, também, a capacidade de
arrecadação de recursos extra
orçamentários para apoio às atividades finalísticas do CIANB.

Fábio Bernardes de Oliveira
Advogado
OAB - RJ 100.446
Rua da Lapa, 120 - sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro - RJ
Tels.: (21) 2507-2339/ 2232-0203

José Ricardo Medeiros Ferreira
Advogado OAB-RJ 102227

Rua da Lapa, nº 120, sala 805
Lapa - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2232-0203 / Cel.: 9984-0766
E-mail: jricardoferreira@hotmail.com

(CCSM/ FM)

Capitania dos Portos de São Paulo recebe a visita
do cantor Roberto Carlos no Porto de Santos
Foto: CCSM

Orcowal

Organização Contábil Walmar Ltda

Rua da Lapa, 120/ sala 805 - Lapa
CEP: 20021-180 - Rio de Janeiro – RJ

• 22/01/2016
No dia 20 de janeiro, a Capitania dos Portos de São Paulo
(CPSP) prestou apoio ao cantor Roberto Carlos durante sua permanência no Porto de Santos, antes do embarque para a realização do seu show
a bordo de um navio de cruzeiro.
Anualmente, o cantor tem

Telefones: (21) 2232-0203
(21) 2507-2339

contado com o apoio da CPSP para
a sua segurança e preparação técnica durante sua rápida estadia no
Porto de Santos. O cumprimento
ao Capitão dos Portos de São Paulo tornou-se uma tradição. Nessa
ocasião, foi oferecida uma lembrança da Marinha do Brasil ao cantor.

(CCSM/ FM)

Faça a assinatura da Folha Militar e pague através do Pagseguro.
Acesse nosso site e torne-se um assinante.
www.folhamilitar.com.br
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Programa de nacionalização do PROSUB obtém resultados positivos
na fabricação de válvulas de casco
Foto: CCSM

No final de 2015, a Marinha do Brasil aprovou o projeto
candidato de válvulas de casco dos
submarinos, previsto no programa
de nacionalização do Programa de
Desenvolvimentos de Submarinos
(PROSUB). A responsável pelo
projeto foi a Micromazza, empresa brasileira, localizada no município de Vila Flores (RS), que
atua no desenvolvimento de projeto de válvulas, com índice próximo a 100% de conteúdo nacional.
A Micromazza foi selecionada e capacitada para produzir as válvulas com base no pro- ferência de tecnologia, por meio empresa Issartel, e a segunda no
jeto original da empresa francesa de treinamento em duas etapas: a Brasil, na sede da Micromazza.
A realização deste projeto
DCNS, responsável pela trans- primeira realizada na França, pela

representa um avanço tecnológico
e abre as portas para a fabricação,
no Brasil, de válvulas de casco dedicadas a submarinos e a navios
de superfície, contribuindo para a
consolidação da Base Industrial de
Defesa. A produção, pelas empresas
brasileiras, de peças, equipamentos, materiais e sistemas, que façam
parte do pacote de Material Nacional dos Submarinos Convencionais
previstos no PROSUB, permite que,
ao final do processo de nacionalização, elas sejam capazes de produzir
material de forma independente e
autônoma. Muitos desses materiais
têm uso dual, podendo ser empregados em outros setores da indústria.
(CCSM/ FM)

