
nossa força é a notícia

R i o  d e  J a n e i r o ,  M a i o  d e  2 0 1 6  -  A n o  V I  -  E d i ç ã o  6 9  -  R $  8 , 0 0                                w w w. f o l h a m i l i t a r . c o m . b r

Foto: D
ivulgação/M

D

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann (PPS/PE), tomou pos-
se no cargo no dia 12 de maio, 
durante cerimônia no Palácio do 
Planalto. Escolhido pelo Presi-
dente da República interino, Mi-
chel Temer, para compor a equi-
pe ministerial, Raul Jungmann 
nasceu em Recife, Pernambuco.
 Jungmann tem 64 anos 
e está no seu terceiro manda-
to como Deputado Federal - es-
teve no cargo de 2003 a 2011 e 
voltou como suplente em 2015. 
 Em 2012, foi eleito ve-
reador no Recife (PE) e atuou 
nas áreas de mobilidade urbana, 

saúde pública, do meio ambien-
te e patrimônio histórico-cultural.
 Em 1990 e 1991, Raul 
Jungmann foi secretário de Plane-
jamento de Pernambuco. No gover-
no Fernando Henrique, foi Minis-
tro do Desenvolvimento Agrário, 
presidente do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama) e do 
Conselho de Administração do Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). 

Raul Jungmann assume Ministério da Defesa

(MD ASCOM/ FM)
(Mais sobre a posse na pág. 3)
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Comandantes das Forças Aéreas do Brasil e da Suécia destacam vantagens do Gripen E/NG

 A nova geração da ae-
ronave de combate Gripen E/
NG foi apresentada no dia 18 de 
maio, em Linköping, na Suécia, 
em cerimônia que contou com as 
presenças dos Comandantes da 
Aeronáutica, Brigadeiro Nival-
do Rossato, e da Força Aérea da 
Suécia, General Mats Helgesson.
 Considerada uma das mais 
modernas do mundo, chamada de 
smartfighter (caça inteligente), a 

aeronave é fruto do programa FX-
2, lançado pela Força Aérea Bra-
sileira (FAB) para aquisição de 
nova frota de aeronaves de caça.
 O Brigadeiro Rossato lem-
brou que a proposta apresentada 
pela Suécia foi a que melhor aten-
deu aos requisitos exigidos pelo 
Brasil. “Buscamos não apenas ab-
sorver tecnologia, mas sermos par-
ceiros no desenvolvimento”, disse.
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Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhado pelo ex-ministro da Marinha, Almirante 
de Esquadra Mauro César, pelos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 

pelo CEMCFA e demais personalidades civis e militares

 No dia 08 de maio, no Mo-
numento Nacional aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial, no Rio 
de Janeiro, foi realizada a cerimônia 
alusiva ao 71º Aniversário do Dia 
da Vitória, organizada pela Marinha 
do Brasil, em observância ao siste-
ma de rodízio entre as três Forças 
Armadas. Nessa ocasião, ex-com-
batentes, veteranos e personalida-
des civis e militares foram conde-
corados com a Medalha da Vitória.

 O evento foi presidido pelo 
então Ministro de Estado da De-
fesa, Aldo Rebelo e contou com 
as presenças dos: ex-ministro da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Mauro César; Comandante da Ma-
rinha, Almirante de Esquadra Leal 
Ferreira; Comandante do Exército, 
General de Exército Villas Bôas 
e o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rossato.

Marinha do Brasil comemora o Dia da Vitória

(CCSM/ FM)
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Florianópolis sedia encontro 
das Soamares do Sul

 A Escola de Aprendizes-
-Marinheiros de Santa Catarina 
(EAMSC), sediou entre os dias 
28 e 30 de abril, o Encontro Re-
gional das Sociedades Amigos da 
Marinha dos Estados do Sul (SO-
AMARES), reunindo presidentes 
e representantes das entidades da 
área sob jurisdição do Comando 
do 5º Distrito Naval (Com5ºDN).
 O evento contou com a 
presença do Comandante do 5º 
Distrito Naval, Vice-Almirante 
Victor Cardoso Gomes, do Di-
retor do Centro de Comunica-
ção Social da Marinha, Contra-
-Almirante Flávio Augusto 
Viana Rocha, e do Presidente 
da SOAMAR Brasil, Valter Por-

to, além de autoridades militares.
 O encontro cumpriu com o 
propósito de estreitar os laços entre 
a Marinha e a SOAMAR. Foram 
expostos, por meio de palestras, os 
serviços realizados pela Marinha 
na região sul, bem como a atuação 
da corporação em território nacio-
nal e o apoio à política externa.
 A SOAMAR, fundada 
em 1979, é uma sociedade ci-
vil, de direito privado, sem fins 
lucrativos, não subordinada ad-
ministrativamente à Marinha. 
A orientação e coordenação da 
sociedade possibilitam a compa-
tibilização de suas ações com os 
interesses da política naval, bem 
como difundi-los à sociedade.
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Ministro Jungmann defende projetos estratégicos de Defesa durante sua posse

 Na cerimônia de posse, rea-
lizada no dia 16 de maio à tarde, no 
Clube da Aeronáutica, o Ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, elegeu 
como prioridades de gestão a geração 
de recursos para a pasta e o prosse-
guimento dos projetos estratégicos 
das três Forças Armadas. “Eles são 
essenciais para o desenvolvimento 
do Brasil”, afirmou o ministro em 
entrevista, ao final da solenidade.
 “A gente não pode ter pro-
jetos estratégicos durando décadas, 
como o submarino nuclear, como 
navios, como cibernética, como 
Astros”, ressaltou o ministro. Na 
próxima semana, Jungmann tra-
tará do fluxo de recursos para os 
projetos em encontros que mante-
rá com o ministro do planejamen-
to, Romero Jucá, e com o Ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles.
 “A estratégia orçamentária é 
você procurar fazer mais com me-
nos. Você procurar focar em projetos 
estratégicos, e obviamente, conse-
guir que a gente caminhe”, afirmou.
 O ministro destacou a ca-
pacidade que as forças têm para 
gerarem recursos e poder suprir 
uma parte de suas necessidades. 
“Nós só precisamos mudar a re-
gulamentação, mas pode ter certe-
za, nós vamos ser muito criativos 
nessa área, no sentido de ajudar o 
Governo e ajudar também os pro-
jetos estratégicos das Forças Ar-
madas. Não tenho dúvidas disso”.

 Durante discurso, o minis-
tro lembrou que a pasta é um ins-
trumento de governo indispensável 
ao exercício das políticas voltadas 
para a defesa nacional. "Qualificar 
nosso combatente como um técni-
co de alta performance e, ao mes-
mo tempo, um soldado-cidadão que 
carrega nos ombros o legado da na-
ção é uma tarefa urgente", afirmou.
 Segundo o ministro, exis-
tem desafios imediatos que de-
vem ser equacionados como a re-
alização dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016. "Evento 
de repercussão extrema no cenário 
internacional, capaz de trazer uma 
visão pacífica, ordeira e competen-
te para a nação", disse. Ele defen-
deu um monitoramento permanen-
te do processo de organização das 
olimpíadas pelo governo federal.
 “Não tenho dúvidas que 
elas vão ser realizadas, elas vão 
dar certo e vão dar orgulho aos 
brasileiros perante todo o mundo. 
Nós estamos prontos para suprir 
qualquer necessidade que se faça 
necessário para o bom desempe-
nho das Olimpíadas”, comple-
tou o ministro, durante entrevista.
 Jungmann também falou 
em seu discurso sobre os docu-
mentos que regem as atividades 
da Defesa. Para ele, o arcabouço 
legal que assegura o emprego das 
Forças em diversas missões ne-
cessita ser revisto com urgência 

Foto: G
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(MD ASCOM/ FM)

para garantir a segurança jurídica 
dos militares que atuam em ope-
rações. "Será também uma preo-
cupação premente e nos compro-
metemos em mobilizar mentes 
competentes para orientar e guardar 
nossos homens quando em ação".
 Como anfitrião e represen-
tando também os comandos da Ma-
rinha e do Exército, o Comandante 
da Aeronáutica, Brigadeiro Nivaldo 
Luiz Rossato, afirmou que, desde a 
sua criação em 1999, o Ministério 
da Defesa é importante instrumento 
de consolidação democrática ao es-
tabelecer normas e práticas que ins-
titucionalizaram a condição das três 

Forças Armadas: "Que serve a uma 
única política, em ambiente de co-
ordenação, de integração de meios e 
esforços. É o principal instrumento 
que o Estado dispõe para execução 
da politica de defesa", salientou.
 O Brigadeiro Rossato disse 
que os militares se desengajaram 
da política partidária. "Os políti-
cos, sim, devem cada vez mais se 
engajaram nesta importante e ple-
na responsabilidade dos destinos 
da nação. A missão constitucional 
das Forças Armadas não deixa dú-
vida da priorização da defesa do 
País. É para isto que existimos".
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Defesa realiza o 1º Estágio de Adidos de Defesa de Nações Amigas de 2016

 O Ministério da Defesa, por 
intermédio da Subchefia de Assun-
tos Internacionais (SCAI), realizou 
o 1º Estágio de Adidos de Defesa 
de Nações Amigas de 2016.  São 
38 militares estrangeiros de 22 
países que conhecerão os temas 
da Defesa e as atividades desen-
volvidas pelas Forças Armadas.
 No dia 17 de maio, os adi-
dos estrangeiros, creditados no 
Brasil desde dezembro de 2015, as-
sistiram no auditório do Ministério 
da Defesa (MD) a palestra do Ge-
rente do Departamento de Produtos 
de Defesa, Fábio Eduardo Madioli, 
que deu uma visão geral da indús-
tria de defesa do País. O gerente 
lembrou da legislação que dá apoio 
e fomento à base industrial, como 
a Estratégia Nacional de Defesa 
e a Política Nacional de Defesa.
 Logo após, os adidos de de-
fesa foram apresentados ao chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA), almirante Ade-
mir Sobrinho, que conversou sobre 
as ações do MD. O almirante ini-
ciou sua palestra lembrando dos Jo-
gos Olímpicos Rio 2016. "A nossa 
maior preocupação no momento é a 
segurança dos Jogos Olímpicos. Nós 
estamos providenciando um sistema 
de segurança para garantir às de-
legações estrangeiras um ambien-
te tranquilo", afirmou o almirante.
 O chefe do EMCFA descre-
veu a estrutura da Pasta e o seu fun-
cionamento. "Nós somos um Minis-
tério jovem, com 16 anos de criação, 
e nosso Estado-Maior vai completar 
seis anos." O almirante Ademir So-

brinho falou sobre a garantia dos 
poderes constitucionais, a garantia 
da lei e da ordem, as ações subsi-
diárias como apoio à defesa civil, 
monitoramento das fronteiras, das 
águas marítimas e interiores e ope-
rações de paz que o Brasil participa.
 O almirante tratou ainda 
dos projetos estratégicos de de-
fesa, como o Programa de De-
senvolvimento de Submarinos da 
Marinha (PROSUB); o Sistema 
Integrado de Monitoramento de 
Fronteiras (SISFRON), e o blin-
dado Guarani, ambos produtos 
do Exército; o projeto F-X2, que 
vai equipar a Força Aérea com ca-
ças Gripen NG, desenvolvidos em 
parceria com a Suécia e a empresa 
Embraer; e o cargueiro KC-390, o 
maior avião já produzido no Brasil.
 Ao final da explanação, ele 
explicou a participação brasilei-
ra na Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização do Haiti (Mi-
nustah) e o braço marítimo do co-
mando da Força Interina das Na-
ções Unidas no Líbano (Unifil).
 No primeiro dia do even-
to, na segunda-feira (16), coube ao 
subchefe da SCAI, General Paulo 
Sergio Nogueira de Oliveira, rece-
ber os adidos na sede do Batalhão 
de Polícia do Exercito. Os convida-
dos dos países amigos presenciaram 
uma formatura da tropa, que desfi-
lou com seus equipamentos, moto-
cicletas e cães de guarda. Em segui-
da, assistiram a uma palestra sobre 
"O Papel do Ministério da Defesa 
na Segurança dos Jogos Olím-
picos e Paralímpicos Rio 2016".

Foto: Tereza Sobreira/M
D
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(MD ASCOM/ FM)

 Para o presidente da Asso-
ciação de Adidos Militares Credita-
dos no Brasil, Coronel Fuzileiro Na-
val da Marinha espanhola, Ramon 
Pinheiro Lemos, o envolvimento e 
a integração entre as Forças Arma-
das e as forças de segurança pública 
chama a atenção pela coordenação 

e nível de detalhamento. "A cada 
realização das Olimpíadas, todo 
o legado é repassado a outro país 
sede, para aprimoramento e melho-
rias", comentou o militar. Os adi-
dos militares devem fazer visitas às 
unidades militares das três Forças.
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Marinha e Exército reúnem-se em encontro 
de Ciência e Tecnologia

 O Centro Tecnológico do 
Exército sediou, nos dias 23 e 24 de 
maio, o I Encontro das IC&T (Ins-
tituições Científicas, Tecnológicas e 
de Inovação) da Marinha do Brasil 
e do Exército Brasileiro. A ativi-
dade teve como principal objetivo 
identificar possibilidades de coope-
ração nas áreas de ensino, pesqui-
sa, desenvolvimento e inovação.
 Durante os dois dias de tra-
balho, cerca de 110 pessoas, dentre 
oficiais e servidores civis perten-
centes a onze organizações milita-
res da Marinha e cinco do Exército, 
discutiram temas de como “Projetos 
de Interesse Comum”, “Capacita-
ção em Ciência, Tecnologia e Ino-
vação (CT&I)”, “Compartilhamen-
to de Laboratórios”, “Atividades de 
Metrologia, Certificação e Acredi-
tação” e “Propriedade Intelectual”.
  Participaram do evento o 
Vice-Chefe de Ensino Pesquisa 
Desenvolvimento e Inovação do 
Departamento de Ciência e Tec-
nologia do Exército, General de 
Divisão Ubiratan de Salles; o Sub-
secretário de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha, Contra-

-Almirante (RM1) Paulo Roberto 
Xavier da Silva; o Chefe do Centro 
Tecnológico do Exército (CTEx), 
General de Brigada Hildo Vieira 
Prado Filho; dentre outros oficiais-
-generais diretores, comandantes 
e chefes de organizações militares 
da Marinha do Brasil e do Exér-
cito Brasileiro da área de CT&I.
 Ao final dos trabalhos, fo-
ram produzidos relatórios que iden-
tificaram várias oportunidades de 
troca de conhecimentos e parceria 
entre as duas Forças. Para o Chefe 
do CTEx, Gen Prado, o maior ganho 
do evento foi a aproximação entre as 
instituições: “O evento deu a opor-
tunidade para que pessoas que reali-
zam trabalhos semelhantes nas duas 
Forças se conhecessem. Eu acho que 
esse foi o marco de uma história (de 
parceria) que está se escrevendo”.
 Nos próximos dois me-
ses, os dois órgãos trabalharão 
para elaborar propostas mais con-
sistentes a curto, médio e longo 
prazo e voltarão a se encontrar 
para avançar nas discussões so-
bre as parcerias a serem firmadas.

(CCOMSEX/ FM)
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Projetos estratégicos são essenciais para 
o desenvolvimento do Brasil, afirma ministro

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, afirmou que os projetos 
estratégicos das Forças Armadas 
são indutores de desenvolvimento, 
considerando as áreas de indústria, 
tecnologia e recursos humanos. 
“Muitas vezes o projeto se inicia 
pelo campo da defesa, mas trans-
borda para outros campos e assim 
contribui para o progresso do Bra-
sil”, disse em discurso, no dia 16 
de maio, na cerimônia de posse 
realizada no Clube de Aeronáuti-
ca, em Brasília (DF). Ele substitui 
Aldo Rebelo, que esteve à frente da 
pasta nos últimos oito meses. A ce-
rimônia contou com a presença dos 
Comandantes das Forças Armadas 
(Marinha, Exército e Aeronáuti-
ca), do Estado-Maior Conjunto das 
Forças Armadas (EMCFA), Ga-
binete de Segurança Institucional 
(GSI) e dos presidentes do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) e do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
 Ao dar as boas-vindas em 
nome dos Comandantes das For-
ças Armadas, o Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato desta-
cou que o Ministério da Defesa é 
mais um instrumento de consoli-
dação democrática, ao estabelecer 
normas e práticas que institucio-
nalizaram a condução das Forças 
Armadas, que seguem uma única 
política em ambiente de coorde-
nação e integração de meios e es-
forços. O oficial-general também 
mencionou a atuação do ex-minis-
tro Aldo Rebelo que soube trazer a 

problemática da Defesa à sociedade 
e lembrou os índices de confiança 
que as Forças Armadas têm diante 
da população brasileira. “Conti-
nuaremos a insistir na necessidade 
de termos Forças Armadas mais 
bem equipadas, confiantes e confi-
áveis”, disse o Tenente-Brigadeiro 
Rossato. “A concepção estratégica 
de defesa não se materializa sem 
os equipamentos”, complementou.
 
 Currículo
 Raul Jungmann, 64 anos, 
nasceu em Recife (PE). Está no seu 
terceiro mandato como Deputado 
Federal - esteve no cargo de 2003 
a 2011 e voltou como suplente em 
2015. Foi vice-presidente da Co-
missão de Relações Exteriores e 
Defesa Nacional (2009/2010) e 
presidente da Frente Parlamentar 
da Defesa Nacional (2008/2010). 
Também ocupou o de secretário de 
Planejamento de Pernambuco, Mi-
nistro do Desenvolvimento Agrário, 
presidente do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (In-
cra), do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) e do Conselho 
de Administração do Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES). Também foi Se-
cretário-executivo do Ministério do 
Planejamento em 1993 e 1994. Pos-
sui condecorações militares, como 
as Medalhas Pacificador, Almiran-
te Tamandaré e Santos-Dumont.
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Comandante da ESG preside solenidade de início
do Curso Superior de Inteligência Estratégica 

 Em solenidade presidida 
pelo Comandante da Escola Su-
perior de Guerra (ESG), Tenente-
-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues 
Filho, o Curso Superior de Inteli-
gência Estratégica (CSIE) iniciou 
as atividades no dia 02 de março.
 Com uma turma composta 
por trinta estagiários provenien-
tes das Forças Singulares (Mari-
nha e Exército), Forças de Segu-
rança, do Judiciário e Autarquias, 
o CSIE tem por objetivo preparar 
seus integrantes para o exercício 
de funções de inteligência estra-
tégica (em seus próprios órgãos) 
que estão ligados ao Sistema Bra-

sileiro de Inteligência (SISBIN).
 Em prosseguimento, o Di-
retor Geral da Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN), Dr. Wilson 
Roberto Trezza, ministrou a Aula 
Inaugural sobre o tema "Inteligência 
no tempo e Inteligência no espaço" 
quando fez uma explanação sobre a 
trajetória de criação da ABIN e do 
SISBIN, destacando as atividades 
da Agência no Brasil, sua estrutura, 
possibilidades e limitações, e con-
cluiu com a apresentação do Plano 
Estratégico de Segurança Integrada 
para os Jogos Olímpicos e Paralím-
picos Rio 2016 (PESI RIO 2016).

Fotos: E
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(ESG ASCOM/ FM)

Comandante da Aeronáutica profere palestra 
para o Curso Superior de Defesa

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, proferiu, no 
dia 07 de março de 2016, na Es-
cola de Comando e Estado-Maior 
do Exército (ECEME) no Rio de 
Janeiro, uma palestra para o Cur-
so Superior de Defesa (CSD) so-
bre o projeto desenvolvido pela 
Aeronáutica visando à consecução 
dos objetivos futuros da Força.
 O Brigadeiro Rossato ini-
ciou sua exposição destacando a 
necessidade da concepção de um 
planejamento que leve em conside-
ração a atual situação do país, em 
face das presentes dificuldades eco-
nômicas e expectativas para os pró-
ximos anos. Citou a importância da 
valorização das Forças Armadas por 
parte da sociedade e dos setores go-
vernamentais e dos altos custos des-
pendidos para manter a soberania e 
o controle do espaço aéreo nacional.
 O Comandante discorreu 
ainda sobre as modificações estru-
turais indispensáveis para o cum-
primento da missão da Força Aérea 
Brasileira, como a redução progres-
siva no quadro de militares com 
a implementação de tecnologia e 
mão de obra terceirizada, visto que 
60% dos recursos são destinados 
ao pagamento de pessoal, à otimi-
zação de processos operacionais, 

logísticos e administrativos. E, na 
sequência, ressaltou que, em futu-
ro próximo, poderá ser utilizado 
um modelo de estruturas militares 
compartilhadas entre as Forças, 
colocando em prática a interope-
rabilidade e a adesão à utilização 
de simuladores de voo, já ampla-
mente utilizados em outros países.
 Para concluir, o Tenente-
-Brigadeiro do Ar falou sobre a 
utilização do Veículo Aéreo Não 
Tripulado (VANT) que pode, simul-
taneamente, atender as demandas 
de diversos setores, como as Forças 
Armadas, o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (IBAMA), a Po-
lícia Federal, dentre outros. E, final-
mente, lembrou da urgência de se 
recuperar o atraso de quase quaren-
ta anos na aquisição de um satélite 
nacional, como também os investi-
mentos nos sistemas espaciais, que, 
atualmente, são de apenas 0,01% 
do Produto Interno Bruto (PIB).
 Ao término do evento, o 
Comandante da Aeronáutica res-
pondeu as perguntas da audiência 
e, na ocasião, a estagiária da ESG, 
desembargadora Sônia Maria Sch-
mitz, agradeceu em nome dos Co-
mandantes das Escolas integran-
tes e da turma do CSD de 2016.

Foto: E
S

G

(ESG ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre a ESG em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Tabajara debate na ESG 
Política Externa Brasileira e Defesa

 No dia 31 de março de 
2016, a Escola Superior de Guerra 
(ESG) recebeu a visita do Ministro 
de Primeira Classe Nelson Antonio 
Tabajara de Oliveira, Assessor Es-
pecial do Secretário Geral do Mi-
nistério das Relações Exteriores 
(MRE) para assuntos de Defesa.
 Recepcionado pelo Sub-
comandante da ESG, General de 
Divisão Eduardo Diniz, o embai-
xador Tabajara ministrou confe-

rência sobre o tema "Política Ex-
terna Brasileira e Defesa" para 
os principais representantes do 
Corpo Permanente da Escola.
 O diplomata falou da par-
ceria entre o Itamaraty e as Forças 
e Armadas, dos limites territoriais 
do Brasil e seus impactos para a 
Segurança e Defesa, citou a pre-
sença de estrangeiros no país e a 
cooperação entre países vizinhos.

Foto: E
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 A preparação de líderes é 
uma das propostas da Associação 
dos Diplomados da Escola Su-
perior de Guerra (ADESG), que, 
por meio de sua Delegacia no Rio 
Grande do Sul, está desenvolven-
do mais uma edição do Curso de 
Extensão Política, Estratégia e 
Gestão (Cepeg), convênio com a 
Faculdade Luterana São Marcos, 
de Porto Alegre, que, por sua vez, 
outorga titulação universitária.
A extensão, conforme o Delegado 
da ADESG-RS, Everton Marc, es-
timula a formação de líderes com 
método de planejamento estratégico 
para que possam agir corretamen-
te para obter cenários desejados.
 Segundo Marc, o curso pro-
cura atender às expectativas, tan-
to públicas como privadas, com 
o envolvimento de todos os par-
tícipes em um processo estratégi-
co. A Adesg-RS, há vários anos, 
mantém convênios com universi-
dades e faculdades do Rio Gran-
de do Sul para o aprimoramen-
to da sociedade como um todo.
De acordo com o professor Ricar-
do Azevedo, da Escola Superior de 
Guerra (ESG), o curso tem conteúdo 
diferenciado dos demais currículos 
acadêmicos, estimulando o aperfei-
çoamento de líderes nas mais diver-
sas áreas de atuação, bem como no 
desenvolvimento da carreira profis-
sional, tornando-os mais aptos a co-
laborar na construção da sociedade.
“O pensamento básico da Escola 
Superior de Guerra é ministrado 
com base nos valores universais 
da cultura ocidental cristã”, co-
menta o professor. Deste modo, o 

curso procura dar uma visão abran-
gente e sem similaridade no País.
No conteúdo programático do cur-
so são abordados os temas: Pano-
rama Geoestratégico Mundial e o 
Brasil; A proteção ao conhecimen-
to sensível; O papel dos meios de 
comunicação na democracia; Ra-
cionalização da gestão das empre-
sas; Poder Nacional e expressões 
do poder; Logística e mobilização 
para segurança e defesa nacional; 
Reforma política no Brasil; Terro-
rismo - características, tipologia e 
globalização; A conjuntura econô-
mica atual; Segurança e defesa na-
cional; A estratégia nacional de de-
fesa; fundamentos da geopolítica; 
Aspectos da conjuntura econômica 
e economia regional; Questões so-
ciológicas da sociedade brasileira; 
Elementos teóricos da política e 
relações internacionais; O estado, 
o governo e a administração; Ges-
tão estratégica; e Competências 
gerenciais de RH. Entre os partici-
pantes estão profissionais liberais, 
executivos, funcionários públicos, 
oficiais das FFAA e BM, pesqui-
sadores, professores e acadêmicos.
A extensão, que está na 53º edição, 
é realizada na sede do Gboex, na 
Avenida Sete de Setembro, 604, 
tem um total de 225 horas/aula.
 A ADESG mantém estreita 
vinculação com a ESG, fundada em 
1949, hoje subordinada ao Minis-
tério da Defesa, que é um institu-
to de altos estudos. A ADESG-RS 
foi fundada em 1962 e já promo-
veu mais de 100 ciclos de estudos.

Delegacia da ADESG do Rio Grande do Sul
prepara líderes estratégicos no Brasil
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Defesa e Forças Armadas homenageiam os Mantenedores da Paz (Peacekeepers)

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, participou no dia 30 de 
maio da cerimônia alusiva ao Dia 
Internacional dos Peacekeepers 
(Mantenedores da Paz) das Nações 
Unidas (ONU). O evento, ocorrido 
este ano no Grupamento de Fuzilei-
ros Navais de Brasília, presta uma 
homenagem aos homens e mulhe-
res - conhecidos como boinas azuis 
- que contribuíram para a manu-
tenção da paz ao redor do mundo.
 Na sua "Ordem do Dia", 
o ministro Jungmann disse que o 
País tem participado desse proces-
so de forma significativa ao lon-
go das últimas décadas. "O Brasil 
já contribuiu para a formação dos 
contingentes de 40 missões de paz 
da ONU, com o envio de 51 mil 
militares ao exterior", destacou.
 Para o ministro Jungmann, 
um dos fatores de destaque do tra-
balho do militar brasileiro em mis-
sões de paz é a capacidade de diálo-
go com diferentes forças de várias 
nações. "É uma capacidade ímpar 
de entender, dialogar, de coorde-
nar e ao mesmo tempo estabelecer 
uma relação extremamente bem-
-vinda com as populações onde 
se realizam as missões de paz. É 
uma demonstração de profissiona-
lismo e competência, mas também 
com uma identidade brasileira de 
contribuir para a paz", afirmou.
 Jungmann lembrou ain-
da que no cenário atual, no qual 
ocorrem diversos conflitos, cerca 
de 100 mil capacetes azuis de di-

ferentes nacionalidades atuam sob 
a égide da ONU, em busca do fim 
das hostilidades por meio pacífi-
co. Atualmente, 1.200 brasileiros 
da Marinha, Exército e Aeronáu-
tica participam de missões de paz.
 Ao ler sua mensagem, Raul 
Jungmann também ressaltou a ação 
do Centro Conjunto de Operações 
de Paz do Brasil (CCOPAB), que 
"desempenha papel fundamental 
na preparação dos contingentes 
militares e policiais”. A liderança 
do Brasil na Missão de Estabili-
zação das Nações Unidas no Haiti 
(Minustah), desde 2004, segun-
do o ministro, tem sido motivo de 
largo reconhecimento internacio-
nal, assim como o comando brasi-
leiro na Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina no Líbano (Unifil).
 "Defesa para o Brasil é des-
tino. Com as nossas dimensões, 
população e com os recursos que 
nós temos, a defesa também é ne-
cessidade, e isso significa que não 
podemos nos furtar a ter um papel 
global. E, por dever e obrigação, 
atender o chamamento da ONU 
onde for necessário, contribuindo 
para a paz e estabilidade de países 
em conflito", salientou o ministro, 
em conversa com os jornalistas.
 Dirigindo-se aos mantene-
dores da paz, o ministro encerrou 
suas palavras dizendo: "Vocês, pe-
acekeepers de ontem e de hoje, são 
motivo de orgulho para a nação. É 
o seu trabalho, realizado em con-
dições extremamente adversas e 

Fotos: Tereza Sobreira

Fotos: Tereza Sobreira

(MD ASCOM/ FM)

desafiadoras, que consagra o Brasil 
como um país referência por sua 
participação em missões de paz".
 Estiveram presentes ao 
evento os Comandantes da Mari-
nha, Almirante Eduardo Leal Fer-
reira Bacellar; da Força Aérea, 
Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato; 
o Chefe do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas, Almirante 
Ademir Sobrinho; o Chefe de Ope-
rações Conjuntas do Ministério da 
Defesa, General Menandro Garcia 
de Freitas, representando também 
o comandante do Exército; além de 
outras autoridades civis e militares.
 A celebração de hoje re-
lembra o dia 29 de maio de 1948, 
quando foi enviada a primeira Mis-
são de Paz das Nações Unidas com 
o objetivo de monitorar o cessar-
-fogo, prevenir a escalada de novos 
conflitos e supervisionar os acordos 
de paz da guerra árabe-israelense.
 Desde então, os capace-
tes azuis da ONU atuaram em 71 
missões buscando não apenas o 
fim das hostilidades, mas traba-
lhando também para a criação de 
instituições políticas, na reforma 
de sistemas judiciais, na reforma 
de sistemas de segurança, no de-
senvolvimento de programas de 
desarmamento, desmobilização e 
reintegração de ex-combatentes, 
promovendo assistência humani-
tária, o respeito aos direitos huma-
nos e auxiliando na realização de 

eleições. Atualmente, os peacekee-
pers brasileiros trabalham em nove 
das 16 operações de paz da ONU.
 Para o capitão de infanta-
ria, Paulo Cezar Ferreira De Sou-
za Junior, que participou do 13º 
Contingente no Haiti em 2010, a 
experiência em participar de mis-
sões de paz é um processo de au-
totransformação porque o contato 
com o conflito de outras nações 
leva à reflexão. "É algo que nos 
faz refletir sobre a nossa realidade, 
a nossa vida, e a nossa vontade de 
servir por uma causa nobre e maior 
que vai além das nossas vontades. 
É uma oportunidade ímpar de ver 
o meu Exército Brasileiro em outro 
nível de adestramento operacional, 
cumprindo missões para manter um 
ambiente seguro e estável, possibi-
litando para que outras instituições 
da ONU ou não governamentais 
trabalhassem em prol do Haiti".
 Presente à cerimônia, o Pri-
meiro Comandante brasileiro da 
Força-Tarefa Marítima da Unifil, 
Almirante de esquadra, Luiz Hen-
rique Caroli, acrescentou que como 
missão pioneira a 1ª FTM foi mar-
cada por alguns desafios. "Essa 
homenagem aos peacekeepers pos-
sibilita relembrar as dificuldades 
que tivemos e a contribuição para a 
missão. É uma data marcante para 
todos os mantenedores da paz e fico 
muito grato em poder participar da 
Força-Tarefa Marítima", afirmou.
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Cerimônia marca despedida de militares 
que seguem para missão no Haiti

 Em 18 de maio, mais de 300 
militares do Exército Brasileiro, in-
tegrantes do 24º Contingente Bra-
sileiro de Força de Paz no Haiti – 
BRABAT 24 – participaram de uma 
cerimônia no Batalhão da Guarda 
Presidencial. O evento marcou a 
despedida de homens e mulheres 
que, em breve, seguirão para o Haiti.
 A solenidade contou com a 
presença do Comandante do Exér-
cito, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, de inte-
grantes do Alto-Comando, do Co-
mando Militar do Planalto e também 
das famílias dos militares que repre-
sentarão o Brasil na Missão de Paz.
 O General Villas Bôas des-
tacou o sucesso da participação 
do Soldado brasileiro em Opera-

ções de Paz e o compromisso que 
vem demonstrando: “o uniforme 
que vestem indica que cada um 
professa valores históricos, que 
nos identificam e nos comprome-
tem com as nossas missões. Indi-
ca também que estão preparados 
para as tarefas que vão cumprir”.
 O Comandante do 24º 
Contingente, Coronel José Ar-
non dos Santos Guerra, disse que 
a tropa está pronta e que todos os 
estágios e treinamentos previs-
tos foram realizados: “os milita-
res estão altamente treinados, dos 
soldados aos oficiais”, ressaltou.
 A tropa aguarda ape-
nas a confirmação das datas de 
embarque, para iniciar a subs-
tituição do 23º contingente.

(CCOMSEX/ FM)
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 Marco Lucchesi (Rio de Janeiro, 1963) é poeta, escri-
tor, romancista, ensaísta e tradutor, membro da Academia Brasilei-
ra de Letras, sendo o primeiro brasileiro de uma família italiana.
 

Memória da Segunda Guerra não pode terminar (trechos)
.......................................

Há quase 70 anos terminava o flagelo da Segunda Guerra, com um núme-
ro impensável de crimes contra a humanidade. Basta recorrer aos livros 
de Primo Levi ou de Imre Kertész para alcançar o horror dos campos de 

extermínio.
..........................

Ouvi desde pequeno a história da guerra contada por meus pais. Nasceram 
ambos em Massarosa, pequena cidade da Toscana, situada entre Pisa e 

Lucca.
..................................

Foi a primeira cidade libertada pela FEB, na tarde do dia 16 de setembro 
de 1944.

.....................................
Quando os nazistas começaram a retirada, para formar a conhecida linha 
gótica, tiveram o cuidado de recomendar os brasileiros, como selvagens e 

perigosos, que não respeitavam sequer velhos, mulheres e crianças.
.................................

Com a chegada dos brasileiros, as mães fizeram um cordão de isolamento, 
de mãos dadas, para proteger as crianças dos supostos canibais.

Nossos soldados gritavam, num italiano improvisado: “Venire qua! Ser 
bom!" E como as mães não baixavam a guarda, os brasileiros começaram 
a jogar chicletes, balas e chocolates e as crianças romperam, incontidas, o 

cerco materno.
........................................

No mesmo dia, o alto comando brasileiro decidiu ficar na casa de meu avô.
Ao ver o piano, o general Zenóbio da Costa fez chegar à minha mãe umas 
partituras cariocas. Os pracinhas consolidaram as relações do Brasil com a 

Itália. Oito anos depois, meus pais vieram morar no Rio de Janeiro.
..............................

A Segunda Guerra acabou, mas sua memória não pode terminar, somos 
todos, direta ou indiretamente, sobreviventes do Holocausto.

(ANVFEB ASCOM/ FM)

VI Ciclo de Encontros FEBianos 2016
25º Encontro FEBiano

CONVITE
 

O Presidente da ANVFEB, Sr. Breno Vinicius de Amorim, em nome 

dos associados e Veteranos da FEB, tem a honra de convidar V.Exa./V.Sa. 

para a Conferência do acadêmico Marco Lucchesi da ABL, «Depoimento 

de um Brasileiro de Origem Massarosesa».

Dia 24 de Maio de 2016, as 15h00 na Casa da FEB (ANVFEB).

 PROGRAMA

ANVFEB - Associação Nacional dos Veteranos
da Força Expedicionária Brasileira
Rua das Marrecas, 35 - Centro
Tel.: 2262 3609 / 2532 1933

RSVP: anvfeb@uol.com.br # tel 2532 1933

Traje: esporte

►  Conferência: «Depoimento de um Brasileiro de Origem Marrarosesa»
»►  Chá de confraternização 

(pede-se chegar com pelo menos 15 minutos de antecedência).
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Exposição Itinerante da Casa da FEB: O Brasil na II Guerra Mundial

 No final de semana de 16 a 17 
abril de 2016, a Casa da FEB – RIO 
pela primeira vez abriu ao público a 
nova Exposição Itinerante da Casa 
da FEB - O Brasil na II Guerra Mun-
dial, que doravante será levada re-
gularmente a escolas, clubes, even-
tos, inclusive fora do Rio de Janeiro.
  A exposição, composta ba-
sicamente de banners e vitrines 
com o material original utilizado 
na Itália, é totalmente desmontável, 
necessitando apenas de uma van 
ou Kombi para ser transportada.
 Pode ser totalmente mon-
tada em 2 horas, e todas as vi-
trines e suportes são modulares, 
facilitando o acondicionamento.
 Nesta primeira ocasião, o 
tema foi - 71 Anos da Vitoria Brasi-
leira na Batalha de Montese, tendo 
sido montada no CIB - Clube Israe-
lita Brasileiro, na Rua Barata Ribei-
ro, 489 - Copacabana, onde recebeu 
importante visitação da comunida-
de do bairro, sócios, filhos e netos 
de veteranos, no final de semana.
 A inauguração ocorreu 
no sábado, tendo a fita inaugural 
sido cortada pelo Veterano Tenen-
te Israel Rosenthal, e Sr Freddy 
Glatt, presidente da Associação 

dos Sobreviventes do Holocausto.
 Estavam presentes sócios 
e amigos da Casa da FEB, o Cel 
Leitão, Sub-diretor do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Exército, 
representando o Diretor Gen Vas-
concellos, Breno Amorim, presi-
dente da Casa da FEB, Altamiro 
Zimerfogel, presidente do CIB, 
Comandante Magalhães, repre-
sentando o Almirante Bittencourt, 
Diretor do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha, Major 
Luciano Rodrigues, do EM da 1ª 
DE, representando seu Comandan-
te, General Ramos, Wladimir G. 
Tokmakov, Consul Geral da Fede-
ração da Rússia no Rio de Janeiro, 
e Sra Svetlana Tokmakova, Mikhail 
Gruzdev, Consul da Rússia, Artem 
Fomim, Chefe de Protocolo do 
Consulado da Rússia, e Sra, Miguel 
Grinspan, Decano dos Veteranos 
do Btl do Imperador, Professoras 
Flora Strozenberg e Sofia Débora 
Levi, Prof. Simon Rosental da ESG, 
Luis Gabriel, do website Sentando 
a Pua, Ulisses Villela de Lima, di-
retor da AVCFN e Fuzileiro Na-
val Padrão do Brasil, entre outros.
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 Presentes os Veteranos Ten 
Rosenthal, Ten Med Dr Bessa e 
Cel Raposo, o Cônsul da Federação 
Russa no Rio de Janeiro, Sr Wladi-
mir Tokmakov, e o Chefe do Proto-
colo, Sr Artem Fomim, realizou-se 
a Palestra proferida pelo professor 
e historiador Israel Blajberg, 2º Vi-
ce-presidente da ANVFEB, sobre 
os 71 Anos da Vitória das Forças 
Aliadas na II Guerra Mundial, e 
seu significado para a humanidade.
 Na ocasião, o Cap R2 Ju-
arez Nunes da Silva, da AHI-
MTB e IHTRGS de Caixas do 
Sul, recebeu a Medalha Mare-

chal Mascarenhas de Moraes.
 Ocorreu o lançamento da 
Campanha de Novos Sócios para 
o Biênio 2016/2017 pelo Presiden-
te da ANVFEB Dr Breno Amorim, 
sendo a sessão encerrada com o 
Canto da “Canção do Expedicio-
nário”, e o tradicional momento de 
silêncio, homenageando a todos os 
Veteranos da FEB falecidos, sendo 
que no dia anterior tivemos de la-
mentar o falecimento do eminente 
intelectual e antigo Sargento de Ar-
tilharia da FEB Prof Boris Schnai-
derman, em São Paulo, aos 99 anos.

Sessão Solene Comemorativa dos 71 Anos da Vitória das Forças Aliadas na II Guerra Mundial

Israel Blajberg
 (Casa da FEB ASCOM/ FM)
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FEB recebe homenagem em João Pessoa 
na Assembleia Legislativa

 No dia 02 de maio, ho-
mens e mulheres que participaram 
direta ou indiretamente da mobi-
lização da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) foram homena-
geados no órgão representativo 
do Poder Legislativo paraibano.
 O evento teve início com 
a execução do Hino Nacional pela 
banda de música da Guarnição e, 
em seguida, procedeu-se à leitura 
do expediente, quando foi realizada 
a justificativa da Sessão Especial, 
proposta e presidida pelo Deputado 
Estadual Rubens Germano Costa.
 Durante a solenidade, o 
ex-combatente Genival Máximo 
de Oliveira, presidente da Asso-
ciação de Veteranos da FEB na 
Paraíba, discursou, enaltecen-
do aqueles que sacrificaram suas 

vidas em prol da paz mundial.
 Ao término da atividade, o 
Comandante do 1º Grupamento de 
Engenharia (1º Gpt Eng), General 
de Brigada Daniel de Almeida Dan-
tas, agradeceu a oportunidade susci-
tada pela Assembleia, que enalteceu 
os feitos dos soldados brasileiros 
durante a Segunda Grande Guerra.
 Estiveram presentes na ce-
rimônia diversos representantes da 
sociedade pessoense, dentre eles, a 
Juíza Diretora do Fórum da Comar-
ca de Bayeux (PB), Dra Conceição 
Marsicano de Brito Cordeiro; o De-
legado Estadual da Associação dos 
Diplomados da Escola Superior de 
Guerra, Sr José de Arimatéia Perei-
ra de Albuquerque; e o Presidente 
da Associação dos Boinas Azuis 
da Paraíba, Sr Hugo Lôbo Correa.

(CCOMSEX/ FM)
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FEB comemora 71 anos da Vitória 
na Batalha de Fornovo di Taro

 No dia 30 de abril, no 6º 
Batalhão de Infantaria Leve (6ª 
BIL), foram comemorados os 71 
anos da vitória da Força Expedi-
cionária Brasileira (FEB) na Ba-
talha de Fornovo Di Taro, duran-
te a Segunda Guerra Mundial.
 As comemorações tiveram 
início com o hasteamento do Pavi-
lhão Nacional e a realização de cul-
tos religiosos.  Logo após, foi reali-
zada a solenidade militar, que contou 
com a presença de 12 ex-combaten-
tes da FEB, que adentraram ao Pátio 
Marechal Nelson de Mello em um 
desfile motorizado de viaturas da 
época da Segunda Guerra Mundial.
 Na parte da tarde, o públi-
co aproveitou a visitação aberta ao 
Espaço Cultural do Regimento Ipi-
ranga, que este ano completa seus 
70 anos, e a exposição de veículos e 
de equipamentos militares antigos e 
da atualidade, além da feira gastro-
nômica com Food Truck´s. À noite, 
a banda de música do 6º BIL brin-
dou a população caçapavense com 
um belíssimo Concerto Musical e, 
na sequência, a tropa do 6º BIL e 
o Grupo Monte Castelo protagoni-
zaram uma Encenação Histórica da 
Batalha de Fornovo Di Taro, que foi 
finalizada com um show pirotécnico.
 As festividades foram pres-
tigiadas por mais de 3.000 pessoas. 
A comemoração está incorpora-

da à história do Batalhão e ao ca-
lendário festivo do município de 
Caçapava. A população local par-
ticipou com orgulho, juntamente 
com os militares e as associações 
de ex-combatentes de todo o País.
 Estiveram presentes o an-
tigo ministro do Superior Tribunal 
Militar e antigo integrante do Alto-
-Comando da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro Sérgio Xavier Ferolla; o 
Comandante da 2ª Divisão de Exér-
cito, General de Divisão Décio Luís 
Schons; o Chefe do Centro de Ope-
rações do Comando Militar do Les-
te e antigo Comandante do 6º BIL, 
General de Brigada Antonio Carlos 
de Souza; o Comandante da 12ª Bri-
gada de Infantaria Leve (Aeromó-
vel), General de Brigada Rolemberg 
Ferreira da Cunha; o antigo Coman-
dante da Brigada Aeromóvel e do 
6º BIL, General de Brigada Mario 
Antônio Ramos Antunes; e o Prefei-
to Municipal de Caçapava, Sr Hen-
rique Lourivaldo Rinco de Oliveira.
 A Pátria se enche de orgu-
lho ao relembrar a maneira heroi-
ca como seus interesses foram de-
fendidos em território longínquo e 
hostil. Aos heróis da FEB, o nosso 
agradecimento pelo exemplo de ab-
negação e heroísmo, que se eterniza 
na história e nos faz sentir o orgu-
lho de sermos soldados brasileiros.

(CCOMSEX/ FM)
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 Encontravam-se presentes 
Veteranos das três Forças, FEB e 
Marinha Mercante, destacando-se 
o mais antigo, Vice Almirante Hé-
lio Leôncio Martins, de 102 anos, 
e o Tenente da Marinha Melchise-
dec Afonso de Carvalho, Diretor da 
Associação dos ex-combatentes do 
Brasil, e Presidente do Conselho 
da SOAMAR-RIO, que comandou 
o desfile dos veteranos a bordo das 
viaturas do CVMARJ, prestan-
do a continência as Autoridades.
 A Medalha da Vitoria foi 

concedida a 61 Veteranos da 2ª 
Guerra residentes em todo o terri-
tório nacional, com idades em tor-
no de 90 anos, entretanto apenas 
alguns dos bravos heróis brasilei-
ros puderam deslocar-se ao Monu-
mento para serem condecorados.
Outras 289 personalidades civis e 
militares também foram agraciadas, 
por serviços relevantes e difusão 
da memoria dos feitos nacionais na 
2ª GM. Saudações SOAMARinas.

Marinha do Brasil realiza cerimônia alusiva ao Dia da Vitória

 No dia 08 de maio, no Mo-
numento Nacional aos Mortos da 
Segunda Guerra Mundial, no Rio 
de Janeiro, foi realizada a cerimônia 
alusiva ao 71º Aniversário do Dia 
da Vitória, organizada pela Marinha 
do Brasil, em observância ao siste-
ma de rodízio entre as três Forças 
Armadas. Nessa ocasião, ex-com-
batentes, veteranos e personalida-
des civis e militares foram conde-
corados com a Medalha da Vitória.
 O evento foi presidido pelo 
então Ministro de Estado da Defesa, 
Aldo Rebelo e contou com as pre-
senças dos: ex-ministro da Marinha, 
Almirante de Esquadra Mauro Cé-
sar; Comandante da Marinha, Almi-
rante de Esquadra Leal Ferreira; Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Villas Bôas; Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Rossato; Chefe do Estado 
Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante de Esquadra Ademir; 
e Comandante do 1º Distrito Naval, 
Vice-almirante Leonardo Puntel.
Secretário Geral do Ministério 
da Defesa Silva e Luna; Capitão 
de Longo Curso (CLC) Álvaro 
José de Almeida Junior; e demais 
personalidades civis e militares.
 A celebração homenageou 

15 ex-combatentes e contou com a 
presença de veteranos das três For-
ças Armadas e da Marinha Mercan-
te, participantes da 2ª Guerra Mun-
dial, dentre esses o Vice-Almirante 
Hélio Leôncio Martins, de 102 anos, 
que atuou à época como Comandan-
te do Caça Submarinos "Juruena".
 Compunham o grupamento 
da Marinha, militares do Coman-
do da Força de Fuzileiros da Es-
quadra; do Comando do 1º Distrito 
Naval; do Centro de Instrução Al-
mirante Alexandrino; e do Grupa-
mento de Fuzileiros Navais do Rio 
de Janeiro, portando estandartes 
históricos de navios que partici-
param da 2ª Guerra Mundial, tais 
como o Contra-Torpedeiro “Mar-
cílio Dias”, o Caça Submarinos 
“Guaíba”, e o Submarino “Humai-
tá”, além do Monitor “Parnaíba” 
e do Encouraçado “São Paulo”.
 No transcorrer da cerimô-
nia, o Aviso de Patrulha “Alba-
cora” executou uma salva de 15 
tiros em reverência ao Soldado 
Desconhecido. Os ex-combatentes 
desfilaram em continência às au-
toridades, conduzidos por veícu-
los militares antigos que foram 
usados naquele conflito mundial.
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 Durante a solenidade fo-
ram agraciados com a Medalha da 
Vitória, 289 personalidades civis e 
militares e 61 ex-combatentes, além 
de seis instituições militares, dentre 
essas o Terceiro Comando Aéreo 

Regional (III COMAR) e o Coman-
do-Geral de Apoio (COMGAP), 
que contribuem para a difusão dos 
feitos da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB) e dos combaten-
tes na Segunda Guerra Mundial.

Israel Blajberg
 (SOAMAR ASCOM/ FM)
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DHN recebe visita do Diretor da Unidade 
de Inteligência Naval da Armada do México

ComDivAnf sedia a ativação do 24° Contingente do 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais - Haiti

 No dia 11 de maio, a Dire-
toria de Hidrografia e Navegação 
(DHN) recebeu a visita do Dire-
tor da unidade de Inteligência Na-
val da Armada do México, Vice-
-Almirante Juan Espinoza Orozco 
e membros da comitiva, Capitão 
de Mar e Guerra Alejandro Estra-
da Hermandez; Capitão de Fragata 
Mario Alberto Barrera Navarro; e 
o Capitão-Tenente Luis Domin-
go Santamaría Campos, além do 
Capitão de Mar e Guerra Sílvio 
Aderne Neto, do Estado-Maior da 
Armada, que acompanhou a visita.
 Na ocasião, o Diretor de Hi-
drografia e Navegação, deu as boas-

 No dia 10 de maio de 2016, 
no Pátio Brigada Real da Marinha, 
no Comando da Divisão Anfíbia 
(ComDivAnf), sediada na Ilha do 
Governador (RJ), foi realizada 
a Cerimônia de Ativação do 24° 
Contingente do Grupamento Ope-
rativo de Fuzileiros Navais – Haiti.
 O evento foi presidido pelo 
Comandante da Força de Fuzileiros 
da Esquadra (FFE), Vice-Almiran-
te (FN) Alexandre Jose Barreto de 
Mattos, e contou com a presença 
do Chefe do Estado-Maior do Co-

-vindas ao grupo que, em seguida, 
visitou o Centro de Hidrografia da 
Marinha, e assistiu a uma palestra 
apresentada pelo Capitão de Mar e 
Guerra Carlos Augusto Chaves Leal 
Silva, que explanou sobre as ativi-
dades desenvolvidas e a relevância 
dos trabalhos das Divisões de Carto-
grafia e Meteorologia, responsáveis 
pela produção e atualização de car-
tas náuticas e a prestação de serviços 
meteorológicos, respectivamente.
 A comitiva cumpriu a pro-
gramação no Rio de Janeiro, até 
o dia 13 de maio, onde visitou 
outras Organizações Militares.

mando de Operações Navais, o 
Contra-Almirante Roberto Gondim 
Carneiro da Cunha, representando o 
Comandante de Operações Navais; 
demais Almirantes pertencentes 
à FFE e Comandantes das Orga-
nizações Militares subordinadas.
 Após um longo processo de 
seleção e treinamento, os militares 
selecionados fizeram a troca do gorro 
camuflado pelo gorro azul, símbolo 
dos Mantenedores da Paz da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU).
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Jungmann visita o Comando da Marinha

 O Ministro da Defesa, 
Raul Jungmann, esteve no dia 18 
de maio no Comando da Mari-
nha. Na oportunidade, Jungmann 
se atualizou sobre as atividades 
desenvolvidas pela Força Naval.
 O Comandante da Mari-
nha, almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, fez uma apresenta-
ção ao ministro na qual abordou 

os projetos estratégicos, a estrutu-
ra organizacional da Força, as res-
ponsabilidades da autoridade ma-
rítima, as ações desenvolvidas nas 
águas interiores e jurisdicionais.
 Também foram trata-
dos assuntos sobre o orçamento 
e o emprego das tropas em ações 
subsidiárias e missões de paz.
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Museu Naval sedia I Simpósio Nacional 
de História Militar

 De 26 a 28 de abril, o Mu-
seu Naval abriu as portas para o 
I Simpósio Nacional de Histó-
ria Militar, organizado pela Uni-
versidade Estadual de Londrina, 
Escola Superior de Guerra e Di-
retoria do Patrimônio Históri-
co e Documentação da Marinha.

 Durante três dias, acadê-
micos, docentes, militares, pesqui-
sadores e estudantes discutiram a 
história militar, relacionando-a a 
outros campos do conhecimento e 
defendendo que não se deve restrin-
gir o estudo de batalhas e biografias.
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Marinha do Brasil participa da Ecobrasil 2016

 Foi realizada nos dias 05 e 
06 de maio, no Hotel Mirador, Rio 
de Janeiro, a Ecobrasil 2016 - 12º 
Seminário Nacional sobre Indústria 
Marítima e Meio Ambiente, que 
este ano teve como tema o estágio 
atual da gestão ambiental portuá-
ria e o panorama sobre a dragagem 
nos portos públicos. A Marinha do 
Brasil (MB), por meio da Direto-
ria de Portos e Costas (DPC), este-
ve novamente presente, a exemplo 
das edições anteriores. No dia 06, 
o Capitão de Mar e Guerra (RM1) 
Tarcísio de Oliveira, da Gerên-
cia de Meio Ambiente da DPC, 
apresentou a palestra: A Autorida-
de Marítima e o meio ambiente.
 O palestrante destacou o 
papel da MB no contexto ambien-
tal e abordou questões envolven-
do preservação e ações de res-
posta em casos de poluição nas 
Águas Jurisdicionais Brasileiras. 
A DPC, as Capitanias dos Por-
tos, Delegacias e Agências atuam 
nos assuntos relacionados com a 

prevenção da poluição ambien-
tal causada por navios, platafor-
mas e suas instalações de apoio.
 O Comandante Tarcísio res-
saltou o papel da Marinha em imple-
mentar e fiscalizar o cumprimento 
de leis e regulamentos, no mar e nas 
águas interiores. Segundo ele, tais 
ações também podem ser executa-
das em coordenação com órgãos do 
poder executivo, federal ou estadu-
al sempre que se fizer necessário.
 Além da MB, também par-
ticiparam do seminário organiza-
ções como a Agência Nacional de 
Transporte Aquaviários (ANTAQ), 
Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP), 
Companhia Docas do Estado do 
Espírito Santo (Codesa), Compa-
nhia Docas do Estado de São Pau-
lo (Codesp), Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Ibama), Mi-
nistério Público de Santos e Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Hi-
droviárias (INPH), entre outras.
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Colégio Naval é destaque em Olimpíada Brasileira 
de Física das Escolas Públicas

 Estudantes do Colégio Na-
val foram destaque na Olimpíada 
Brasileira de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP). Sete alunos 
conquistaram a medalha de ouro, 
onze foram premiados com a me-
dalha de prata e quatro obtiveram 
o bronze, somando 22 medalhas 
na competição. Outros 12 alu-
nos obtiveram Menção Honrosa.
 A olimpíada é iniciativa do 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (MCTI), por meio do 
Conselho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e executada pela Socie-
dade Brasileira de Física (SBF).
 O coordenador de Física do 
Colégio, professor José Silva, ex-
plica que essa não é a primeira vez 
que seus alunos se destacam em 
competições desse nível e ressalta 
a importância da participação dos 
estudantes como forma de ampliar 
o conhecimento. “É uma maneira 
que temos para testar o conheci-
mento dos alunos com relação ao 
meio externo, sem ficarmos restri-
tos ao nosso ambiente”, explica.
 Há vinte anos no Colégio 
Naval, o professor afirma que o di-
ferencial da escola é que os alunos 
já passam por uma prova antes de 

entrar, em uma espécie de concur-
so em que cerca de 6.000 candida-
tos disputam, por ano, em torno de 
230 vagas. Os que são selecionados, 
idade mínima de 15 e máxima de 
18 anos, são preparados para entrar 
na Escola Naval, de nível superior.
 José Silva explica que, para 
atrair a atenção dos jovens, é pre-
ciso mostrar a eles que a Física faz 
parte do cotidiano de todos nós. 
“O segredo é associar a disciplina 
ao dia a dia deles, mostrar que ela 
está nas tecnologias geradas diaria-
mente, fazendo um link com o que 
é aplicado no dia a dia”, afirma.
 O estudante Gabriel San-
tos Nicolau, de 18 anos, entrou no 
Colégio Naval em 2014 e atual-
mente está no 3º ano. Nessa com-
petição, Nicolau conquistou me-
dalha de ouro no nível nacional e 
menção honrosa no nível estadual.
 Ele conta que as provas 
– tanto a teórica, quanto a práti-
ca – são “bem difíceis”, mas afir-
ma que vale a pena participar. “É 
difícil porque são vários alunos 
e tem duas fases, mas, ao mesmo 
tempo, é empolgante ver como 
você vai evoluindo, e as notas, 
melhorando”, conta o estudante.
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Comando do 9º Distrito Naval recebe 
Medalha do Mérito Cultural Péricles Moraes 2016

 O Comando do 9° Distrito 
Naval (Com9°DN) recebeu, no dia 
06 de maio de 2016, a Medalha do 
Mérito Cultural Péricles Moraes 
2016, como reconhecimento à con-
tribuição artística e cultural prestada 
pela Marinha em Manaus (AM). A 
solenidade foi realizada no Salão do 
Pensamento Amazônico da Acade-
mia Amazonense de Letras (AAL).
 O Comandante do 9º 
DN, Vice-Almirante Luís Antô-
nio Rodrigues Hecht, e a Direto-
ra das Voluntárias Cisne Branco 
- Seccional Manaus, Vânia Mara 
Martins Hecht, receberam em 
nome do Com9ºDN a condeco-
ração pelas ações desenvolvidas.
 Durante a solenidade, o 
Vice-Almirante Hecht destacou a 
satisfação de receber a Medalha, 
em nome do Com9ºDN. “É uma 
alegria poder receber esta Meda-
lha, instituída em 12 de maio de 
2004 e que congratula, anualmente, 
personalidades e instituições en-
volvidas no campo das Letras, das 
Artes e do Mecenato. Em 2015, 
o Comando do 9º Distrito Naval 
resgatou o Salão de Artes, exposi-

ção que reuniu 34 obras em nosso 
Salão Nobre, valorizando os artis-
tas locais e a arte amazônica, bem 
como nos aproximando da comuni-
dade artística da cidade”, ressaltou.
 Além do Com9°DN, re-
ceberam as homenagens: a es-
critora Neide Gondim na cate-
goria Letras; e a violinista Maria 
Grigorova Georgieva, em Artes.
 A programação do evento 
contou com a apresentação da vio-
linista Maria Georgieva em solo de 
violino e um recital em duo com o 
violinista Fernando Lima da Ama-
zonas Filarmônica e a apresentação 
da Banda de Música do Com9ºDN.
 A Medalha do Mérito Cul-
tural Péricles Moraes, instituída 
por meio da Resolução nº 02, de 12 
de maio de 2004, em homenagem 
ao escritor e pensador, fundador 
e presidente daquela Casa, é con-
ferida anualmente para expressar 
o reconhecimento da AAL a per-
sonalidades que se tenham desta-
cado nos estudos e na interpreta-
ção da Amazônia no campo das 
Letras, das Artes e do Mecenato.
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Fuzileiros Navais encerram a preparação 
do 24º Grupamento Operativo-Haiti

 No dia 05 de maio, foi en-
cerrado o exercício Adest Batalhão 
de Proteção I, um treinamento mili-
tar envolvendo cerca de 500 milita-
res com emprego de tropas e blinda-
dos na região de Itaóca e Itapemirim 
(Praia de Itaipava), no Espírito San-
to. O treinamento teve como objetivo 
a preparação final dos 175 militares 
que irão compor o 24º Grupamen-
to Operativo de Fuzileiros Navais 

da Missão das Nações Unidas para 
a Estabilização do Haiti (MINUS-
TAH) nos procedimentos pertinen-
tes a uma Força de Paz da ONU.
 O Adest Batalhão de Prote-
ção I foi realizado em duas fases, 
sendo a primeira sob a responsa-
bilidade do Comando a Divisão 
Anfíbia (ComDivAnf) e a segunda 
a cargo do Comando da Força de 
Fuzileiros da Esquadra (ComFFE).
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Comando-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais 
promove 42º Encontro de Veteranos

 O Comando-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais (CGCFN) 
promoveu, no dia 21 de maio, o 42º 
Encontro de Veteranos, realizado 
no Centro de Instrução Almiran-
te Sylvio de Camargo (CIASC), 
na Ilha do Governador (RJ).
 A cerimônia, presidida 
pelo Comandante-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Almirante 
de Esquadra (FN) Fernando An-
tonio de Siqueira Ribeiro, contou 
com a presença de representações 
das Seções Regionais da Asso-
ciação de Veteranos do Corpo de 
Fuzileiros Navais (AVCFN), das 
Alas Femininas da AVCFN e da 
Associação de Fuzileiros Navais 
Coreanos Reformados no Brasil.
 De acordo com o Coman-
dante do Desenvolvimento Dou-
trinário do Corpo de Fuzileiros 
Navais e Presidente Nacional da 
Associação de Veteranos, Contra-
-Almirante (FN) Nélio de Almeida, 
o encontro é uma oportunidade de 
transmitir a experiência dos Fuzi-
leiros Navais que estão na inativi-
dade aos militares da ativa e aos 
“Fuzileiros do amanhã”, que são 
os filhos e netos dos veteranos.
 “É um evento de grande im-
portância para todos os Fuzileiros 
Navais. Sem dúvida, uma oportu-
nidade de promover a integração 
da família naval e de apresentar 
um pouco das atividades desenvol-
vidas pela nossa corporação. Além 
disso, os veteranos e a família na-

val aproveitam para se atualizar 
em relação ao que o CFN tem de 
novo”, declarou o Almirante Né-
lio, em entrevista à TV Marinha.
 Na programação, os con-
vidados puderam visitar a expo-
sição do Museu e de mostruários 
de equipamentos e materiais, além 
de conhecer um pouco das ativi-
dades das organizações militares 
do CFN. Também houve apresen-
tação da Banda Marcial e partici-
pação de um destacamento do Pe-
lotão de Motociclistas Militares.
 As crianças contaram com 
uma programação especial, com 
brincadeiras e recreação infantil, 
participando do desfile em continên-
cia ao Comandante-Geral do CFN 
como os “Fuzileiros do Amanhã”.
 Uma homenagem espe-
cial foi prestada ao Primeiro-
-Tenente (Refº-FN) Cyrillo Fer-
reira Barbosa, de 99 anos de 
idade, o Veterano Fuzileiro Na-
val mais idoso presente à festa.
 AVCFN - Criada em 04 de 
maio de 1972, a Associação é se-
diada na cidade do Rio de Janeiro e 
desenvolve suas atividades também 
por meio das Seções Regionais em 
Belém (PA), Brasília (DF), Curitiba 
(PR), Florianópolis (SC), Fortale-
za (CE), Itapemirim (ES), Ladário 
(MS), Magé (RJ), Manaus (AM), 
Natal (RN), Nova Friburgo (RJ), 
Porto Alegre (RS), Recife (PE), Re-
gião dos Lagos (RJ), Salvador (BA), 
São Paulo (SP) e Uruguaiana (RS).

Foto: C
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Bandas Marciais se apresentam em encontro 
na Base Naval do Rio de Janeiro

 No dia 13 de maio, a 
Base Naval do Rio de Janeiro 
(BNRJ) promoveu o 1º Encon-
tro de Bandas Marciais da BNRJ.
 O evento contou com a par-
ticipação das bandas do Corpo dos 
Fuzileiros Navais; da Polícia Mili-
tar do Estado do Rio de Janeiro; do 
Corpo de Bombeiros do Rio de Ja-
neiro; da Brazilian Piper (maior ban-

da de gaita de fole) e da Base Naval. 
 O evento foi prestigiado 
pelo Comandante em Chefe da 
Esquadra, Vice-Almirante Cel-
so Luiz Nazareth, e contou, ain-
da, com a presença da tripulação e 
seus familiares; e da Escola Espe-
cial Municipal Professora Maria 
Therezinha de Carvalho Machado.
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Comandante do Exército realiza coleta biométrica 
para nova Carteira de Identidade Militar com Chip

Visita do Comandante do Exército 
à Escola de Instrução Especializada

 No dia 03 de maio, nas 
dependências do Forte Caxias, 
em Brasília (DF), o Comandan-
te do Exército, General de Exér-
cito Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, realizou a coleta biométrica 
para a obtenção da nova Cartei-
ra de Identidade Militar com chip.
 A tecnologia que está sen-
do utilizada possibilitará uma nova 
gama de serviços para a Força, 
com o incremento tecnológico de 
oferecer maior segurança contra 
fraudes, armazenamento de da-
dos, certificação digital e outras 
funcionalidades que poderão ser 
colocadas em prática a partir de 

 No dia 28 de abril, a Escola 
de Instrução Especializada (EsIE) 
recebeu a visita do Comandante 
do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
 O Comandante da Força 
constatou as diversas expertises 
conduzidas pela Escola, vanguar-
deira na capacitação de recursos e 
no emprego de modernas técnicas 
de ensino, bem como verificou o alto 
grau de comprometimento no con-
texto de transformação do Exército.
 A visita constituiu-se, tam-
bém, na oportunidade de o Co-

suas características embarcadas.
 Atualmente, estão em es-
tudos as funções auxiliares de li-
beração de catracas, controle de 
acesso e arranchamento, atendi-
mento em Hospitais Militares em 
substituição aos cartões do Fusex 
e demais aplicabilidades destina-
das aos militares que servem no 
Quartel-General do Exército – For-
te Caxias – na Capital federal.
 A distribuição dessa nova 
identificação com chip será efetuada 
por fases, por intermédio dos Gabi-
netes de Identificação Regionais e 
Postos de Identificação em todas as 
Guarnições do território brasileiro.

mandante dirigir-se diretamente 
aos Quadros da Escola, visando 
incentivá-los a manter a excelência 
ante a atual conjuntura nacional. 
Participaram do evento o Chefe de 
Educação e Cultura do Exército, 
General de Exército João Camilo 
Pires de Campos; o Comandante da 
Brigada de Infantaria Paraquedista, 
General de Brigada Willian Geor-
ges Felippe Abrahão; o Diretor de 
Educação Técnica Militar, General 
de Brigada Marcos André da Silva 
Alvim; dentre outras autoridades.

(CCOMSEX/ FM)
(CCOMSEX/ FM)
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Comandante do Exército, Gen Ex Villas Bôas visita 
Projeto dos Postos de Recrutamento e Mobilização

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, visitou, no dia 
04 de maio, as instalações da Direto-
ria do Serviço Militar (DSM), onde 
assistiu ao painel interativo sobre 
peculiaridades na implantação dos 
Postos de Recrutamento e Mobili-
zação (PRM), dentro do Projeto de 
Racionalização do Serviço Militar.
 Durante sua visita, foram 
apresentados ao Comandante do 
Exército aspectos importantes so-
bre economicidade de recursos, 
racionalização de pessoal, uso da 
tecnologia da informação, mo-

bilidade, conforto e serviços ao 
cidadão, bem como sobre a im-
plantação da Escola de Instrução 
Militar (EsIM) em estabelecimen-
to de Ensino Superior na Guarni-
ção de Brasília a partir de 2016.
 A visita foi acompanhada 
pelo Chefe do Departamento-Geral 
do Pessoal (DGP), General de Exér-
cito Francisco Carlos Modesto; pelo 
Chefe do Estado-Maior do Exérci-
to, General de Exército Sergio Wes-
tphalen Etchegoyen; pelo Diretor de 
Serviço Militar, General de Brigada 
Afonso Henrique Ignacio Pedro-
sa; e por oficiais-generais do DGP.

(CCOMSEX/ FM)
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1ª Reunião de Adjuntos de Comando 
do Alto-Comando do Exército

 O Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias 
da Costa Villas Bôas, realizou a 
abertura da 1ª Reunião de Adjuntos 
de Comando do Alto-Comando do 
Exército, em 09 de maio, declaran-
do que a criação do cargo de Ad-
junto de Comando foi uma decisão 
acertada do Exército Brasileiro.
 Para corroborar sua de-
claração, o Gen Villas Bôas infor-
mou que o atual comandante do 
Batalhão Brasileiro na Missão das 
Nações Unidas para Estabiliza-
ção no Haiti (MINUSTAH) levou 
um Adjunto de Comando e sem-
pre lhe está reportando as van-
tagens do trabalho desse profis-
sional para o sucesso da Missão.
 O General lembrou, ain-
da, que os valores da hierarquia e 
da disciplina cultuados pela Força 
Terrestre, nestes momentos difíceis 
pelos quais o Brasil passa, neces-
sitarão do trabalho dos Adjuntos 
de Comando no apoio à gestão do 
pessoal. Tudo isso para que o mo-
ral da tropa continue elevado, para 

que o espírito de corpo seja reflexo 
da ação dos indivíduos e a discipli-
na seja fortalecida, pois são fatores 
importantes para se aumentar a efi-
ciência operacional da Instituição.
 O precursor desse projeto 
e atual Chefe do Estado-Maior do 
Exército, General de Exército Sér-
gio Westphalen Etchegoyen, lem-
brou aos Subtenentes e Sargentos, 
Adjuntos do Alto-Comando, que 
eles terão acesso às informações 
mais atualizadas sobre os proje-
tos estruturantes do Exército nessa 
reunião pioneira. Em virtude dis-
so, precisam utilizar esses recur-
sos de maneira a colaborar com 
o desenvolvimento de suas fun-
ções e, ao mesmo tempo, contri-
buir com a proteção do Exército.
 O Gen Etchegoyen alertou 
que um adjunto de um general de 
exército é um assessor de mais alto 
nível da cadeia de comando da For-
ça, o que os coloca como exemplos 
a serem seguidos pelos Subtenen-
tes e Sargentos, uma condição que 
exige uma responsabilidade impar.

(CCOMSEX/ FM)
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Festa Nacional da Cavalaria 2016 
no Rio Grande do Sul

 No dia 07 de maio, ocor-
reu a Festa Nacional da Cavalaria 
nas instalações do Parque Históri-
co Marechal Manoel Luis Osório, 
em Tramandaí (RS). A cerimônia 
foi presidida pelo Ministro de Es-
tado da Defesa, Aldo Rebelo, que 
foi acompanhado pelo Comandan-
te do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas.
 Mais de oito mil pessoas as-
sistiram a uma encenação relativa à 
vida do patrono da Cavalaria, Ma-
rechal Osório, e a uma apresentação 
do Pelotão de Carros de Combate, do 
Pelotão de Cavalaria Mecanizado, do 
Pelotão de Fuzileiros Blindado e do 
Esquadrão de Cavalaria Hipomóvel.

 O momento mais aguardado 
pelo público foi a tradicional “Car-
ga de Cavalaria”: em meio a toque 
de clarins e explosões, cavalarianos 
ao galope somaram-se ao avanço de 
viaturas blindadas e mecanizadas e 
a uma seção de helicópteros de re-
conhecimento e ataque, para, em 
ação de choque, representar a inte-
gração da história com o presente.
 Fizeram-se presentes, tam-
bém, ao evento, o Comandante 
Militar do Sul, General de Exér-
cito Edson Leal Pujol; o General 
de Exército R1 Fernando Sérgio 
Galvão; além de oficiais-generais 
da ativa e da reserva e convidados.

(CCOMSEX/ FM)
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 O Colégio Militar de Ma-
naus (CMM) obteve o 1º lugar na 
categoria Proposta Pedagógica e Di-
dática do 3º Concurso Latino-Ame-
ricano de Excelência Educativa. A 
premiação foi recebida, no dia 13 de 
abril, na cidade de Quito, Equador.
 Os trabalhos foram ava-
liados por um júri internacional, 
composto por membros da Orga-
nização dos Estados Americanos 
(OEA), da Organização das Na-
ções Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (UNESCO) e 
da Fundação FIDAL. Foram, num 
total, 106 estabelecimentos de en-
sino públicos e privados de vários 
países que participaram do concur-
so, no entanto, somente oito foram 
premiados, sendo cinco equatoria-
nos e três da América Latina. Essas 
instituições receberam a estatueta 
NÔUS de excelência educativa.
 Em visita realizada ao CMM 
no dia 24 de março, a Ex-Presidente 

do Equador e atual Diretora da Fun-
dação FIDAL, a Sra Rosalía Arte-
aga Serrano, ressaltou: “Acredita-
mos que a educação é fundamental 
para o desenvolvimento dos países. 
O Concurso tem como objetivo me-
lhorar a qualidade da educação, por 
intermédio do reconhecimento dos 
professores que implementaram ex-
periências inovadoras e de qualida-
de na educação básica e que possam 
ser replicadas em outros lugares”.
 O projeto de apoio pedagó-
gico do CMM, elaborado pela seção 
de Apoio pedagógico, juntamente 
com a equipe de professores, peda-
gogos, orientadores educacionais e 
psicólogos, visa criar condições para 
que os alunos com histórico escolar 
deficiente tenham condições de me-
lhorar seu rendimento escolar, usan-
do uma fórmula aparentemente sim-
ples, porém infalível: a participação 
dos pais na vida escolar dos filhos.

CMM conquista o 1º lugar no 3° Concurso
 Internacional de Excelência Educacional
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Guarnição de Brasília comemora
Semana Nacional das Comunicações

 Foram desenvolvidas diver-
sas atividades, de 03 a 06 de maio, 
na Guarnição de Brasília, em Co-
memoração à Semana Nacional 
das Comunicações. O Centro de 
Comunicações e Guerra Eletrôni-
ca do Exército (CCOMGEX) foi o 
responsável pela organização dos 
eventos, como o Painel de Guer-
ra Eletrônica e Guerra Cibernéti-
ca, a solenidade militar e o Jan-
tar Dançante das Comunicações.
 O Painel de Guerra Eletrô-
nica e Guerra Cibernética ocorreu 
no Centro de Instrução de Guerra 
Eletrônica, no dia 03 de maio. O 
Comandante de Comunicações e 
Guerra Eletrônica, General de Bri-
gada Luis Gonçalves, iniciou os 
trabalhos e, na continuação, pro-
cedeu-se as palestras das empresas 
Motorola, Savis/Embraer e Ro-
ckwell Collins, além de apresenta-
ções do Comandante da Escola de 
Comunicações e do Comandante 
do Centro de Instrução de Guer-
ra Eletrônica. Nesse período, os 
participantes puderam, ainda, visi-
tar uma exposição de materiais de 
comunicações e guerra eletrônica 
de última geração, que foi organi-
zada na parte externa do auditório.
 A solenidade militar, rea-

lizada em 05 de maio, foi presidi-
da pelo Vice-Chefe de Material do 
Departamento de Ciência e Tecno-
logia, General de Divisão Cláudio 
Coscia Moura. Diversas autorida-
des da ativa e da reserva prestigia-
ram o evento, dentre as quais o Ge-
neral de Exército R1 Camara Sena e 
o General de Exército R1 Ferrarezi. 
Um dos pontos altos da formatura 
foi quando a bisneta do Marechal 
Rondon, a Sra Sigorety Rondon, 
juntamente com outras autorida-
des, realizou a aposição da corbelha 
de flores no busto de seu bisavô.
  Finalizando as comemo-
rações, houve, no dia 06 de maio, 
o Jantar Dançante das Comunica-
ções, na Associação de Esporte e 
Lazer dos Subtenentes e Sargentos 
do Exército em Brasília (ASSEB). 
O evento contou com a participa-
ção de militares de comunicações 
e de diversas autoridades, dentre as 
quais o Chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia, General de 
Exército Juarez Aparecido de Paula 
Cunha. No início do evento, houve a 
exibição de um vídeo, com imagens 
da vida e do legado do Marechal 
Rondon, em uma justa homenagem 
ao patrono da Arma do Comando.

(CCOMSEX/ FM)
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Escola de Sargentos das Armas comemora 
o aniversário da Arma de Comunicações

 A Escola de Sargentos 
das Armas (EsSA) realizou, no 
dia 04 de maio, uma formatura 
em comemoração ao aniversá-
rio da Arma de Comunicações.
 Em momento solene, foi 
prestada homenagem ao Marechal 
Cândido Mariano da Silva Rondon, 
Patrono da Arma de Comunicações 
e herói nacional que completaria 
151 anos no dia 5 de maio. O Ma-
rechal Rondon, grande sertanista 
e desbravador, teve seu reconhe-
cimento nacional revelado por sua 
promoção a Marechal Honorário, 
ocorrida em 05 de maio de 1955, e 
pela designação como patrono da 
Arma de Comunicações, na data de 
26 de abril de 1962, após mais de 
8.000 km de linhas telegráficas por 
ele implantadas em todo o Brasil.
 A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante da EsSA, Ge-
neral de Brigada Vinícius Ferreira 
Martinelli, que esteve acompanha-
do dos oficiais e praça mais an-
tigos da Arma de Comunicações 

servindo na Escola e pelos recém-
-promovidos da mesma Arma.
 Durante a solenidade, os 
militares selecionados para o co-
mando de organizações militares 
em nível Unidade e Subunidade 
também foram parabenizados, as-
sim como foram destacados, igual-
mente, os militares concludentes 
do Curso Básico de Montanhismo, 
ocorrido no período de 18 de mar-
ço a 29 de abril, no 11º Batalhão de 
Infantaria de Montanha, sediado na 
cidade de São João Del Rei (MG).
 A atividade foi acompanha-
da por familiares, em especial as es-
posas e os filhos dos alunos do Cur-
so de Formação de Sargentos (CFS) 
2016, e por convidados em geral.
 Além da formatura, o Cur-
so de Comunicações desenvolveu 
diversas atividades comemorati-
vas ao aniversário da Arma, como 
celebração nos credos católico, 
evangélico e espírita; uma ex-
posição de material de comuni-
cações; e uma confraternização.

(CCOMSEX/ FM)
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 Realizou-se, em 17 maio 
2016, no Clube Militar, Auditório 
Sena Madureira, a Sessão Sole-
ne de Posse do Comandante Mi-
litar do Leste, General Ex Fer-
nando Azevedo e Silva como 1º 
Presidente de Honra da Academia 
de História Militar Terrestre do 
Brasil/Rio de Janeiro (AHIMTB/
RIO), Título Acadêmico outor-
gado nos termos do Estatuto em 
vigor, concedido ao Comandante 
Militar do Leste, que foi recebido 
em nome do Colégio Acadêmi-
co pelo presidente da AHIMTB/
RIO, Professor Israel Blajberg.
 Em seguida, verificou-se a 
posse como Acadêmico na Cadei-
ra Especial General Plínio Pitalu-
ga do General de Divisão Gilberto 
Rodrigues Pimentel, 1º Titular da 
Cadeira Especial, que foi recebido 
pelo Presidente da FAHIMTB, Cel 
Claudio Moreira Bento; A mesa foi 
composta pelo Cel Claudio Morei-
ra Bento, Presidente FAHIMTB, 
Resende, Acadêmico Emérito Gen 

Ex Paulo Cesar de Castro, antigo 
Chefe do DECEX, Gen Ex Fernan-
do Azevedo e Silva, Comandante 
Militar do Leste, Gen Div Gilberto 
Rodrigues Pimentel, Presidente do 
Clube Militar, e Engº Israel Bla-
jberg, Presidente AHIMTB/RIO.
 Autoridades civis e milita-
res e amigos dos empossados pres-
tigiaram o evento, entre os quais o 
Vice-Almirante (EN-RM1) Arman-
do de Senna Bittencourt, Diretor do 
Patrimônio Histórico e Cultural da 
Marinha, General de Brigada Kle-
ber Nunes de Vasconcellos, Diretor 
do Patrimônio Histórico e Cultural 
do Exército, General Durval de An-
drade Nery, Acadêmicos Cel Ma-
noel Cambeses, Cel César Lacerda, 
Cel José Spangenberg Chaves e Ten 
Sergio Pinto Monteiro, Presiden-
te do CNOR, Profa e Historiadora 
Laila Vils, Conselheira do Instituto 
Cultural Dona Isabel I A Redentora 
- IDII, Diretores e Sócios do Clu-
be Militar, e demais autoridades.

Sessão Solene da Academia de História Militar Terrestre do Brasil no Clube Militar

Saiba mais sobre o EXÉRCITO 
em nossos sites:

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Israel Blajberg
(ANVFEB ASCOM/ FM)
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Mais um passo em direção à aeronave 
de superioridade aérea, afirma Comandante

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, afirma que a 
apresentação do Gripen NG é "mais 
um passo em direção à aeronave de 
superioridade aérea almejada nos 
últimos 20 anos". O oficial-general 
participou do rollout realizado no dia 
18 de maio, em Linköping, na Sué-
cia. Trata-se da apresentação oficial 
da versão mais recente da aeronave 
de combate adquirida pela Força 
Aérea Brasileira (FAB). A primeira 
unidade deve ser entregue em 2019.
 O evento foi realizado na 
sede principal da Saab, onde a ae-
ronave está sendo desenvolvida, e 
pode ser acompanhado on line pelo 
endereço www.gripen.com/evolu-
tion. Estiveram presentes também o 
Ministro da Defesa da Suécia, Peter 
Hultqvist; o presidente e CEO da 
Saab, Håkan Buskhe; e o Coman-
dante da Força Aérea da Suécia, 
Major-General Mats Helgesson. 
 "A partir desta quarta-feira 
o nosso avião já será uma realidade. 
Certamente o nosso terá algumas di-
ferenças como o biplace (aeronave 
com dois lugares), WAD (do inglês, 

Wide Area Display) e outros equi-
pamentos que serão inseridos como 
armamentos específicos", afirmou 
o Tenente-Brigadeiro Rossato, que 
desembarcou, no dia 17 de maio, 
em Estocolmo, capital da Suécia. 
 Segundo o comandante, as 
36 aeronaves encomendadas fa-
rão a diferença na defesa aérea do 
Brasil. "Será uma Força Aérea di-
ferente da que temos hoje. Há mui-
to tempo não tínhamos um avião 
com essa capacidade, com essa 
superioridade aérea. Ele se com-
para a um dos melhores aviões que 
existe hoje no mundo", comenta.
 O Adido de Aeronáutica na 
Suécia, Coronel Ramiro Kirisch 
Pinheiro, que acompanha o pro-
jeto destaca a importância desse 
estreitamento de laços do Brasil e 
Suécia. "Ter o Comandante aqui 
consolida a participação da FAB, 
na ótica do governo sueco, como 
grande parceiro estratégico", afir-
ma. "A nossa participação (Brasil) é 
que permite, também para a Suécia, 
ter esse avião", complementa sobre 
o desenvolvimento do novo caça.
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Jungmann tem reunião de trabalho com o Alto 
Comando da Aeronáutica

 O Ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, reuniu-se no dia 24 de 
maio com o Comandante da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, e seu Alto Comando, para 
tratar de assuntos da Força. De 
acordo com o ministro foi uma ma-
nhã produtiva de trabalho. "A Aero-
náutica consegue reunir uma iden-
tidade nacional e uma preocupação 
com o País, ao lado de uma ousadia 
de procurar oferecer o melhor, de se 
transformar, de ser criativa e ino-
var. O que é uma característica de 
uma Força moderna e que pretende 
cumprir seus compromissos com 

o Brasil", comentou Jungmann.
 No encontro, o Brigadeiro 
Rossato fez uma apresentação geral 
ao ministro Jungmann sobre a insti-
tuição, e explicou as novas diretri-
zes de reestruturação da Força Aé-
rea. Também foram tratados temas 
como os projetos do avião cargueiro 
KC-390 e aeronave de combate Gri-
pen.  A nova geração da aeronave 
foi apresentada semana passada, em 
Linköping, na Suécia. A cerimônia 
contou com as presenças dos Co-
mandantes da Aeronáutica, Briga-
deiro Rossato, e da Força Aérea da 
Suécia, General Mats Helgesson.

Foto: Sargento Johnson Barros/FAB
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Ministério da Defesa realiza reunião de interação 
dos Sistemas de Saúde das Forças Armadas

 No dia 05 de maio, o Minis-
tério da Defesa realizou uma reu-
nião para discutir sobre a interação 
dos sistemas de saúde das Forças 
Armadas. O encontro aconteceu no 
Hospital das Forças Armadas (HFA) 
e foi coordenado pelo Secretário de 
Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto 
(SEPESD) do Ministério da Defe-
sa (MD), o Tenente-Brigadeiro do 
Ar R/1 Ricardo Machado Vieira. 

Estavam presentes, dentre outros, 
o Chefe do Departamento-Geral 
do Pessoal do Exército, General de 
Exército Francisco Carlos Modes-
to; o Comandante-Geral do Pessoal 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadei-
ro do Ar Antonio Carlos Moretti 
Bermudez; e o Diretor-Geral do 
Pessoal da Marinha, Almirante de 
Esquadra Ilques Barbosa Júnior.
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Saiba mais sobre a FAB  
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Comandantes das Forças Aéreas do Brasil e da Suécia destacam 
vantagens da nova aeronave

 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, e o Coman-
dante da Força Aérea da Suécia, 
Major-General Mats Helgesson, 
destacaram as vantagens da nova 
geração da aeronave de combate 
Gripen durante a apresentação da 
versão E/NG, chamado de "smar-
tfighter" (caça inteligente). O novo 
avião foi apresentado no dia 18 de 
maio, em Linköping, na Suécia.
 O comandante sueco en-
fatizou o incremento de novas ca-
pacidades por meio de sistemas de 
comunicação e eletrônicos. Para 
ele, a máquina permitirá aos pilotos 
tomarem melhores decisões e tam-
bém terá mais recursos para atacar 
e defender-se. O Major-General 
Helgesson destacou que a aerona-
ve está “preparada para o combate 

do futuro em diferentes cenários”.
 O comandante brasilei-
ro explicou que a apresentação da 
aeronave Gripen é um divisor de 
águas para a indústria de defesa e 
que o projeto é estratégico para o 
País. “A qualificação de recursos 
altamente especializados, acom-
panhada pelo processo de trans-
ferência de conhecimentos pro-
porcionará um novo impulso ao 
desenvolvido do nosso  complexo 
científico tecnológico, o que jul-
go ser um dos mais importantes 
legados desse projeto promissor”.
 O oficial-general relembrou 
que a proposta apresentada pela Su-
écia no processo seletivo chamado 
de Projeto FX-2 foi a que melhor 
“consubstanciou” a intenção da 
Força Aérea Brasileira de absorver 
tecnologia, mas participar do desen-
volvimento. O Tenente-Brigadeiro 
Rossato também afirmou que, ao 
lado da nova aeronave de trans-
porte KC-390, a Força Aérea Bra-
sileira aprimora suas capacidades 
operacionais e fortalece os alicerces 
necessários para a garantia da so-
berania do espaço aéreo brasileiro. 
 
 Caça Inteligente
 O rollout do “smartfighter” 
(caça inteligente), como é chamado, 
finaliza a fase de desenvolvimento 
da aeronave de combate - considera-
da uma das mais modernas do mun-
do - para dar início à fase de ensaios 
em voo. O Brasil é considerado o 
maior cliente externo da empresa 
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sueca, uma vez que foram enco-
mendadas 36 aeronaves que come-
çam a ser entregues a partir de 2019.
 Diferente do Gripen C/D, 
aeronave atualmente operada na 
Suécia, África do Sul, República 
Tcheca, Hungria e Tailândia, a nova 
versão apresenta um sistema aviô-
nico mais moderno e adaptável a 
vários cenários de guerra. Entre as 
novidades apresentadas pela em-
presa, estão o aumento da potência 
do motor e da capacidade de trans-
portar armamentos. O Gripen E 
está equipado com um conjunto de 
sensores altamente integrado e so-
fisticado, incluindo um radar ativo 
de varredura eletrônica (AESA, do 
inglês Active Electronically Scan-
ned Array), sistema de detecção e 
rastreamento de alvos por infra-
vermelho (IRST, Infra Red Search 
and Track), e tecnologia datalink 
que, quando combinado, dá ao pi-
loto exatamente a informação ne-
cessária em todos os momentos.
 Uma das vantagens desta-
cada pelo o CEO da Saab, Håkan 
Buskhe, é a economia de recursos. 
"As nações precisam de defesas 
aéreas modernas para defender a 
soberania do espaço aéreo nacio-
nal. Por isso, a Saab desenvolveu 
métodos de concepção e produ-
ção para o Gripen E para atender 
tanto a alta capacidade quan-
to à redução de custos", afirma.
 O Comandante da Aero-
náutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Nivaldo Luiz Rossato, considerado 
como um dos grandes protagonis-
tas do evento, falou da importân-
cia da aeronave – considerada um 
divisor de águas para a FAB. “O 
Gripen NG representará um fator 
preponderante para a dissuasão de 
qualquer ameaça a soberania do es-
paço aéreo, cumprirá ações de de-
fesa aérea e realizará atividades de 
reconhecimento aéreo. A médio e 
longo prazo, a aeronave constituirá 
a espinha dorsal da aviação de caça 
brasileira”, declara o Comandante.


