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FEB comemora 71 anos da Tomada de Monte 
Castelo na 2ª Guerra Mundial

Foto: Tereza Sobreira/M
D

 Os veteranos da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) que 
combateram durante a 2ª Guer-
ra Mundial foram homenageados 
em solenidade de comemoração 
ao 71° aniversário da Tomada de 
Monte Castelo, no centro-norte 
da Itália, no Batalhão da Guar-

da Presidencial, em Brasília.
 Os ex-combatentes Coro-
nel Nestor da Silva, 98 anos, e o 
Tenente Vinicius Vênus Gomes da 
Silva, 90, desfilaram em continên-
cia ao Comandante Militar do Pla-
nalto, General Cesar Leme Justo. 

(MD ASCOM/ FM)

Pesquisa da FGV identificou as Forças Armadas
como instituição de maior credibilidade do País

 Durante as atividades de con-
scientização da população sobre o 
mosquito Aedes aegypit, a favorável 
recepção por parte da população 
aos militares confirma a confiança 
dos brasileiros nas Forças Armadas.
 Essa recepção ilustra clara-
mente a pesquisa realizada pela 
Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
que, em 2015, identificou as For-
ças Armadas como instituição de 
maior credibilidade do País. De 

acordo com a análise, as Forças 
Armadas possuem o maior ín-
dice de confiança dentre as insti-
tuições públicas ou privadas do 
Brasil, com 68% de credibilidade.
  A confiança da população 
no Exército Brasileiro faz com que a 
atuação dos militares no combate ao 
mosquito seja efetiva, já que a presen-
ça do cidadão fardado na abordagem 
às residências tranquiliza o morador.

(CCOMSEX/ FM)
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Comissão Desportiva do Brasil 
comemora 60 anos
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Lançada, no Chile, a pedra fundamental da nova 
Estação Antártica Comandante Ferraz

O Ministro da Defesa do Chile, José Antônio Gômez Urutia, realçou a importância da cooperação 
com o Brasil para levar ao continente (Antártica) a paz, a ciência e a tecnologia.

 No dia 29 de fevereiro, foi 
lançada a Pedra Fundamental da 
nova Estação Antártica Coman-
dante Ferraz (EACF). O evento 
foi realizado em Punta Arenas, no 
Chile, no Instituto Antártico Chile-
no e contou com a participação do 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo; 

do Ministro da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Celso Pansera; do Co-
mandante da Marinha do Brasil, Al-
mirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; do Comandante 
da Força Aérea Brasileira, Tenente-
-Brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato.

Foto: M
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Gestão ambiental nas Forças Armadas será 
mais ágil por meio de nova Portaria do MD

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, assinou uma Por-
taria, no Quartel-General do 
Exército, em Brasília, no dia 23 
de fevereiro, que regulamenta a 
alínea f, inciso XIV, Art 7º da Lei 
Complementar Nº 140. O novo 
instrumento legal define o cará-
ter militar de atividades e empre-
endimentos das Forças Armadas.
 Dentre outros aspectos, 
a nova Portaria estabelece que 
os empreendimentos de caráter 
militar envolvem a construção, 
a instalação, a ampliação, a mo-
dificação e a produção e ma-
nutenção dos meios orgânicos 
necessários ao cumprimento da 
destinação constitucional e atri-
buições subsidiárias, pelas For-
ças Armadas, ou por terceiros 
contratados por elas, nas organi-
zações militares. Além disso, ela 
define que as atividades de cará-
ter militar envolvem a instrução 
e o adestramento, o planejamen-
to, os exercícios operacionais, a 
operação dos empreendimentos 
de caráter militar, a organização 
e a articulação, o desenvolvimen-
to de doutrina e pesquisas espe-

cíficas, a inteligência e a estrutu-
ração, bem como a logística e a 
mobilização das Forças Armadas.
 A Portaria possibilita o 
marco legal para que as Forças Ar-
madas possam normatizar a gestão 
ambiental das atividades e empre-
endimentos militares destinados 
ao preparo e emprego das Forças.
 Segundo o Chefe do Depar-
tamento de Engenharia e Constru-
ção do Exército, General de Exér-
cito Oswaldo de Jesus Ferreira, “a 
assinatura é um passo fundamen-
tal, porque, a partir do momento 
em que o Ministério da Defesa 
estabelece o que deve ser preparo 
e emprego, nós ganharemos em 
tempo e respaldo legal para fazer-
mos as nossas obras militares”.
 Além do Ministro da De-
fesa, participaram do ato de assi-
natura o Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira; o Coman-
dante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas; e o Comandante da 
Força Aérea, Tenente-Brigadei-
ro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.

(CCOMSEX/ FM)
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Mobilização militar contra o Aedes Aegypti
alcançou 428 municípios 

 Durante mobilização nacio-
nal de combate ao mosquito Aedes 
aegypti, realizada no dia 13 de fe-
vereiro, os 220 mil militares das 
Forças Armadas estiveram em 428 
municípios de todo o País, número 
superior ao previsto inicialmente 
de cerca de 350. Foram mais de 2,8 
milhões de residências visitadas. 
 O trabalho dos militares tam-
bém foi mais amplo no sábado em 
relação à expectativa inicial. Além 
da mobilização da população com a 
entrega de folhetos e orientações de 
como combater focos do mosquito, 
parte dos militares, já capacitados e 
treinados por órgãos de saúde, tam-
bém fez vistorias em residências 
identificando possíveis criadouros 
do Aedes e aplicando, quando ne-
cessário, produtos contra as larvas.
 Do total de imóveis visita-
dos, entre casas e terrenos, 295 mil 
estavam fechados e, em outros 15 
mil, houve recusa à entrada dos mi-
litares e agentes de saúde que parti-
cipavam da ação. Os números foram 
apresentados em 15 de fevereiro pelo 
governo, durante entrevista coletiva 
no Palácio do Planalto, em Brasília, 
sob o alerta de que as ações de com-
bate ao mosquito precisam ser pe-
renes e executadas, de preferência, 
pelo menos uma vez por semana.
 “A mobilização alcançou 
plenamente os objetivos, integrou 
a ação das Forças Armadas com as 
ações do Ministério da Saúde e das 
secretarias estaduais e municipais 
de saúde e de todos os outros minis-
térios, além dos governos estaduais 
e municipais”, afirmou o Ministro 

da Defesa, Aldo Rebelo, destacan-
do o aspecto de integração, que 
reuniu todos os níveis de governo, 
em todas as 27 unidades da federa-
ção. “Essa ação foi importante para 
elevar o nível de mobilização das 
famílias, o esforço dentro de casa 
na remoção dos focos”, ressaltou.
 O ministro lembrou que, 
nessa mesma data, foi iniciada a 
terceira etapa da mobilização das 
Forças Armadas, com a ação de 
55 mil militares que, sob a coor-
denação do Ministério da Saúde, 
atuarão no combate ao mosquito. 
“São 55 mil militares treinados, 
capacitados para a aplicação dos 
produtos de combate as larvas ou 
de apoio aos agentes de saúde en-
carregados dessa tarefa”, explicou.
 Nessa fase, que seguiu 
até o dia 18, os militares da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica 
deram apoio aos agentes de saú-
de percorrendo as cidades endê-
micas e, quando for necessário, 
fazendo a aplicação de produtos.

 Quarta fase
 Aldo Rebelo lembrou ainda 
que, no dia 19, na quarta etapa da 
mobilização do Ministério da Defe-
sa, iniciaram as ações de mobiliza-
ção nas escolas e faculdades de todo 
o país. “A ação será coordenada pelo 
Ministério da Educação e pelas se-
cretarias estaduais e municipais de 
educação, com o objetivo de levar 
orientação aos alunos que, por sua 
vez, levarão as informações para 
suas famílias sobre a importância 
do combate ao mosquito”, afirmou.

Foto: Agência Brasil

(MD ASCOM/ FM) (MD ASCOM/ FM)

Governador do Maranhão fala sobre nova 
esquadra da Marinha e investimentos em C&T

 A implantação de uma se-
gunda esquadra da Marinha do Brasil 
e investimentos em pesquisas cien-
tíficas e tecnológicas no Maranhão 
foram assuntos abordados no encon-
tro entre o Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, e o governador do Estado, 
Flávio Dino, no dia 11 de fevereiro.
 Na ocasião, o governador 
solicitou ao Ministério da Defesa 
apoio em medidas políticas e ad-
ministrativas para o andamento 
dos pedidos. Um é a continuidade 
dos estudos visando à implantação 
de uma nova esquadra da Mari-
nha, tendo como sede o Maranhão. 

"Já houve há alguns anos esta de-
finição, em âmbito técnico. Agora, 
precisamos de apoio para avançar 
nessa questão", disse o governador.
 O outro é referente ao desen-
volvimento científico e tecnológico 
para o Estado do Maranhão: “Em 
razão de sediarmos a base aeroespa-
cial de Alcântara, nosso pleito é de 
que haja investimentos nesse setor, a 
partir da extensão dos trabalhos aca-
dêmicos do ITA, levando em con-
ta a possibilidade da instalação de 
uma unidade desse instituto em nos-
so Estado”, defendeu Flávio Dino.

Foto: Tereza Sobreira/M
D

(MD ASCOM/ FM)

Ministro Aldo e o governador de MT discutem 
preservação histórica da Guerra da Tríplice Aliança

 A preservação histórica da 
Guerra da Tríplice Aliança foi assun-
to do encontro, no dia 02 de fevereiro, 
entre o Ministro da Defesa, Aldo Re-
belo, e o governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques. Na conversa, o gover-
nador falou sobre a proposta de criar, 
na capital Cuiabá, um complexo cul-
tural em homenagem ao conflito e ao 
lendário sertanista Marechal Cândido 
Mariano da Silva Rondon, que desbra-

vou o território nacional no século XX.
 O objetivo do governo do 
Mato Grosso é fazer uma permuta 
onde hoje está localizado o 44º Bata-
lhão de Infantaria Motorizado (Ba-
talhão Laguna), na área central de 
Cuiabá (MT). Em troca, o governo do 
Estado ofereceria um outro local para 
a instalação do batalhão. O ministro 
analisará a viabilidade da proposta.

Foto: G
ilberto Alves/M

D
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Comissão Desportiva do Brasil comemora 60 anos

 A Comissão Desportiva Mi-
litar do Brasil (CDMB) comemo-
rou, em 26 de fevereiro, os 60 anos 
de sua criação, que aconteceu no 
dia 27 de fevereiro de 1956, com a 
entrega da Medalha Mérito Despor-
to Militar. O evento, com a partici-
pação do Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, e de comandantes militares 
aconteceu no Centro de Capacita-
ção Física do Exército (CCFEx), no 
Rio de Janeiro. Na ocasião, foi lan-
çado o selo comemorativo dos 60 
anos da CDMB pelo diretor regio-
nal dos Correios no Rio de Janeiro, 
Márcio Miranda Vieira da Rosa.
 O presidente da CDMB, 
Major Brigadeiro do Ar Carlos Au-
gusto Amaral Oliveira, destacou 
realizações da entidade, como nos 
5ºs Jogos Mundiais Militares no 
Rio de Janeiro, em 2011, “quan-
do o desporto militar brasileiro foi 
catapultado para um novo capítulo 
de sua história, ocupando posição 
de destaque no desporto militar 
mundial”. Saudou o sucesso dos 
atletas militares, que conquista-
ram 48% das medalhas brasileiras 
no Pan Americano de Toronto, de 
2015, ano em que também ocorreu 
“a muito exitosa campanha dos 6ºs 
Jogos Militares na Coreia, quan-
do foi obtida a segunda colocação 
no quadro geral de medalhas, con-
firmando o protagonismo do des-
porto militar nacional dentro do 
Conselho Internacional do Esporte 
Militar, órgão que congrega 134 pa-

íses, terceira entidade esportiva do 
mundo, superada apenas pela Fé-
dération Internationale de Football 
Association (FIFA) e pelo Comi-
tê Olímpico Internacional (COI)”.
 O ministro Aldo informou 
que, na cerimônia, estavam sendo 
agraciados com a Medalha Méri-
to Desporto Militar representantes 
de diversos segmentos, como atle-
tas militares de alto desempenho, 
competidores, medalhistas, treina-
dores, instituições e servidores de 
diversas áreas que trabalham para 
o aprimoramento do desporto mi-
litar. Ele lembrou que o Tenente 
Guilherme Paraense (1884–1968) 
foi o primeiro atleta brasileiro a 
conquistar uma medalha de ouro 
olímpica para o país, na modalidade 
tiro esportivo, nos VII Jogos Olím-
picos de Verão, em Antuérpia (Bél-
gica), em 1920. Junto com outros 
20 esportistas, o tenente fez parte 
da primeira delegação brasileira 
a disputar uma edição dos Jogos. 
Mencionou também que o primei-
ro Ministro da Guerra do Brasil re-
publicano, Benjamin Constant, foi 
quem introduziu a prática esportiva 
no currículo escolar do país, quando 
foi Ministro da Instrução Pública.
 O titular do Ministério da 
Defesa anunciou que pretende “am-
pliar a participação dos atletas mili-
tares nas Olimpíadas do Rio de Ja-
neiro. Temos a intensão de dar ainda 
mais incentivo ao esporte nas For-
ças Armadas, e não apenas para o 

Foto: Felipe Barra

(MD ASCOM/ FM)

alto rendimento. Temos um progra-
ma chamado Força no Esporte, que 
tem 16 mil crianças participando”.
 Foram agraciados com a 
Medalha 252 pessoas e instituições, 
das quais 133 atletas (62 são mili-
tares medalhitas). Foram dedicadas 
também comendas post mortem a 
Vilmar Romera – tradicionalista 
gaúcho e Comandante da Cavalga-
da do Mar; Coronel Guilherme Pa-
raense (citado acima); Capitão R/1 
Cláudio Pêcego de Moraes Couti-
nho, que treinou a Seleção Brasi-
leira na década de 1970; Tenente 
Luiz Almeida Farias, fundador, co-
ordenador e professor do curso de 
educação física da Universidade 
Federal de Alagoas (UFAL); Te-
nente Edgar Augusto Santos, duas 
vezes recordista sul-americano 
em atletismo e técnico de atletis-
mo da FAB, das Forças Armadas, 
do Flamengo e da Seleção Brasi-
leira de Atletismo; Sargento João 
Carlos de Oliveira (João do Pulo), 
recordista mundial de salto triplo 
por uma década – a família autori-
zou a utilização do nome “João do 
Pulo” para o Projeto de Integração 
para Militares Portadores de De-
ficiência do Ministério da Defesa.
 A comemoração dos 60 
anos teve início dia 21, com a Cor-
rida da Paz (CISM Day Run), que 
anualmente celebra o aniversário 
do Conselho Internacional de Es-

porte Militar (CISM). Também foi 
realizada a 3ª edição do workshop 
“O Desporto Militar Brasileiro e o 
Esporte Nacional”, de 23 a 25 de 
fevereiro, na Escola Superior de 
Guerra (ESG), no Rio de Janeiro.

 Sobre a CDMB
 A comissão foi criada em 
27 de fevereiro de 1956, pelo de-
creto n° 38.778, com o nome de 
Comissão Desportiva das Forças 
Armadas (CDFA), passando, em 
1976, com o decreto nº 88.072, à 
atual denominação. A CDMB in-
tegra o Departamento de Desporto 
Militar do Ministério da Defesa e 
é filiada à União Desportiva Mi-
litar Sul-Americana (UDMSA) e 
ao Conselho Internacional do Es-
porte Militar (CISM) - este último, 
sediado em Bruxelas, na Bélgica.
 A CDMB atua em várias 
frentes em prol da prática do espor-
te. Entre elas, a parceria com o Mi-
nistério do Esporte na elaboração, 
planejamento e execução do apoio 
aos atletas militares brasileiros por 
meio do Projeto Atletas de Alto 
Rendimento e a realização de um 
calendário esportivo anual para mi-
litares em mais de 27 modalidades, 
tais como natação, judô e pentatlo 
militar. A entidade proporciona aos 
atletas militares condições para par-
ticipação em mundiais como Olim-
píadas e Jogos Pan-americanos.

Foto: Felipe Barra
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Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, visita Regimento Deodoro em Itu

 Fotografias, pinturas e itens 
de decoração. Objetos espalhados 
por corredores e salas contam a 
história deste quartel que, por ape-
lo do povo ituense, recebeu o his-
tórico nome de Regimento Deodo-
ro. Aliás, a ligação da comunidade 
local com a instituição é uma das 
marcas desta unidade militar. O Mi-
nistro da Defesa, Aldo Rebelo, este-
ve no local no dia 03 de fevereiro.
 O prédio abriga o 2º Grupo 
de Artilharia de Campanha Leve. 
Para o ministro, o Regimento De-
odoro é um patrimônio não apenas 
militar, mas uma instituição com 
serviços prestados ao Brasil: “Parti-
cipou do esforço, não só do País, mas 
da humanidade durante a Segunda 
Guerra Mundial. Foi uma das unida-
des mobilizadas para aquela luta”.
 A visita foi guiada pelo atual 
Comandante do Regimento, Tenen-
te-Coronel Erb, que relatou detalhes 
de sua história, arquitetura e mis-
sões. Para ele, o que mais se destaca 

é a proximidade com a população 
local. “O quartel é muito querido. 
As pessoas o consideram como par-
te da cidade. Trabalhamos juntos, 
com os mesmos ideais” explicou ele.
 O Grupo participa ativa-
mente de missões dentro e fora do 
País. Em 2012, enviou militares 
para participar da Força de Pacifi-
cação do Exército que atuou no Rio 
de Janeiro e também tem contribu-
ído, com frequência, com militares 
para a missão de paz que ocorre no 
Haiti, sob coordenação da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU).
 O General Francisco Rober-
to de Albuquerque, que comandou a 
unidade de 1984 a 1986 e também 
recepcionou o ministro Aldo, conta 
que esta missão marcou muito a sua 
vida. “Você cuida do quartel duran-
te 24 horas ao longo de dois anos. 
Essa é a maior lembrança que eu te-
nho: o cuidado com ele durante todo 
esse período”, destacou o general.

Foto: G
ilberto Alves/M
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(MD ASCOM/ FM)

  Histórico
 Esta tradicional unidade mi-
litar do Exército Brasileiro, situada 
em Itu, São Paulo, está subordinada à 
11ª Brigada de Infantaria Leve. Suas 
origens estão no Corpo de Artilharia 
da Bahia, criado em 1625, durante 
a União Ibérica (Portugal-Espanha). 
Passou por sucessivas denomina-
ções e transformações ao longo de 
quase três séculos e foi prevista para 
se instalar em Itu por decreto de 
fevereiro de 1915. Sua denomina-
ção era 7º Regimento de Artilharia 
Montada (7º RAM) e seu aquarte-
lamento passou a ser o antigo e tra-
dicional Colégio São Luiz, edifício 
construído em 1867 pelos jesuítas.
 Desde o início, tem conta-

do com o apoio da população local. 
Quando o Pavilhão Nacional foi 
hasteado pela primeira vez na fa-
chada do quartel, em 20 de janeiro 
de 1918, a comunidade esteve em 
peso para conferir e, 30 anos mais 
tarde, foi atendendo a uma solici-
tação do povo ituense que recebeu 
a denominação histórica de Regi-
mento Deodoro, em homenagem ao 
Marechal Manuel Deodoro da Fon-
seca, proclamador da República.
 Desde março de 2005, após 
uma reestruturação da Força Terres-
tre, o Regimento Deodoro foi reno-
meado como 2º Grupo de Artilharia 
de Campanha Leve. Seu material 
passou a ser o moderno e versátil 
obuseiro Otto Melara, de 105 mm.

 Nelson Werneck Sodré
 No início da tarde, o minis-
tro Aldo Rebelo e o prefeito de Itu, 
Antônio Tuíze, estiveram no cemi-
tério da cidade, onde depositaram 
flores no túmulo do General Nelson 

Werneck Sodré. “A visita é uma for-
ma de reconhecer e valorizar a sua 
obra como historiador e como inte-
lectual. Ele foi um militar patriota, 
defensor do Brasil”, afirmou Aldo.
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Memorial binacional homenageará 
combatentes da Batalha dos Guararapes

 Com o intuito de proteger 
e preservar a história na área de 
defesa do Brasil, o Ministro Aldo 
Rebelo propôs, no dia 20 de janei-
ro, ao embaixador da Holanda no 
País, Han Peters, uma cooperação 
cultural, com a possível parceria 
para criação de um memorial bi-
nacional que homenageie os com-
bates da Batalha dos Guararapes.
 A ideia é que o memorial 
seja instalado no Parque dos Gua-
rarapes, no Recife (PE). “Quere-
mos preservar a memória dos sol-
dados e oficiais que faleceram em 
combate. Para isso, precisamos ter 
acesso a arquivos, documentos, 
montar um acervo com equipa-
mentos e até proteger os sítios his-
tóricos como forma de preservar a 
memória comum”, explicou Aldo.
 A Batalha dos Guararapes, 
ocorrida no século XVII, foi tra-
vada em dois confrontos entre o 

exército da Holanda e os defenso-
res do Império Português no Mor-
ro dos Guararapes, atual município 
de Jaboatão dos Guararapes, situ-
ado na Região Metropolitana do 
Recife, no estado de Pernambuco.
 O memorial receberia bus-
tos dos combatentes e preservaria 
a lista com os nomes dos protago-
nistas da Batalha. “A ideia é óti-
ma. Vamos trabalhar e continuar 
desenvolvendo esse projeto. Fazer 
a ligação com o passado e enten-
der o presente”, disse Han Peters.
 O ministro falou ainda sobre 
a oportunidade de envolver a comu-
nidade, criar um espaço interativo 
e educativo que permita atividades 
escolares e para pesquisadores den-
tro do Parque dos Guararapes. “Po-
demos também fazer uma exposi-
ção itinerante por algumas cidades 
brasileiras com os equipamentos 
utilizados na Batalha”, concluiu.

Foto: Tereza Sobreira/ M
D
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Militares brasileiros se preparam 
para integrar contingente no Haiti

 O Ministério da Defesa re-
cebeu, na última semana de janei-
ro, 32 militares que irão integrar 
o 24° contingente da Missão das 
Nações Unidas para Estabilização 
do Haiti (Minustah), para uma sé-
rie de palestras sobre as futuras 
atividades que irão desempenhar. 
No dia 25 de janeiro, eles conhe-
ceram a estrutura do Ministério 
da Defesa, as atribuições da pasta, 
as subchefias e a situação da po-
lítica externa brasileira no Haiti.
 “É uma missão extrema-
mente complexa, estamos fora de 
casa e algumas intercorrências 
acontecem. Mas, estamos lá para 
participar e resolver os problemas 
do Haiti”, afirmou o Vice-Chefe 
de Operações Conjuntas (Choc), 
Brigadeiro Carlos Augusto Ama-
ral Oliveira, na abertura do evento.
 Amaral acrescentou que a 
missão de paz no Haiti é um suces-
so. “Nós cumprimos a missão, com 
parcimônia, equilíbrio e profissiona-
lismo e possuímos uma boa integra-
ção com a sociedade local”, disse.
 O Subchefe de Operações 
de Paz, Brigadeiro Tarcisio de Aqui-
no Brito Veloso, destacou, em sua 
palestra, a estrutura do Ministério 
da Defesa e os principais aspectos 
vinculados à participação brasilei-
ra nas Operações de Paz no Haiti.
 Para ele, a tropa brasileira é 
um diferencial na missão. “Além do 
bom preparo, a tropa brasileira é fra-
ternal. Hoje, nós brasileiros partici-
pamos de 11 missões de paz, e as que 
nos colocam em maior evidência é a 
Minustah e a da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (Unifil).”

 Após a semana de reuniões 
no Ministério da Defesa, os mili-
tares vão participar de um estágio 
preparatório no Centro Conjun-
to de Operações de Paz do Brasil 
(CCOPAB), no Rio de Janeiro. A 
instituição prepara brasileiros e es-
trangeiros para missões no exterior.
 O contingente brasileiro é 
composto por 970 militares do Ba-
talhão Brasileiro de Força de Paz 
(Brabat),  que conta com um Grupa-
mento Operativo de Fuzileiros Na-
vais (GptOpFuzNav), da Marinha 
do Brasil, e da Companhia de En-
genharia (Braengcoy). A partir de 
junho, a tropa estará sob a coorde-
nação do Coronel do Exército José 
Arnon dos Santos Guerra. É a se-
gunda vez que ele passará pelo Haiti.
 Os rodízios entre os con-
tingentes são realizados a cada 
seis meses, e o grupo que está em 
preparação iniciará a troca no dia 
16 de maio deste ano. O Brasil 
participa da Minustah desde 2004.

 Características
 O Haiti tem uma área de 
27.750 Km², aproximadamente do 
tamanho do Estado de Alagoas. 
O país possui 360 km de frontei-
ra com a República Dominicana. 
Atualmente, é a nação mais pobre 
do hemisfério ocidental com uma 
população de 10,3 milhões de habi-
tantes, sendo que 80% deles vivem 
na pobreza absoluta e a expecta-
tiva de vida local é de 60 anos. A 
língua oficial do país é o creole-
-dialeto que mistura as línguas afri-
cana, francesa, inglesa e espanhola.

Foto: G
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Instituto Pandiá debate a revisão das operações de paz da ONU

 O Ministério da Defesa, 
por meio do Instituto Pandiá Caló-
geras (IPC), promoveu no dia 25 
de fevereiro, a Consulta Informal 
Latino-Americana para o Debate 
Temático de Alto Nível da ONU so-
bre Paz e Segurança Internacionais. 
O objetivo do encontro é debater 
ideias e trocar experiências latino-
-americanas sobre a revisão de con-
ceitos e das Operações de Paz Orga-
nização das Nações Unidas (ONU) 
para subsidiar o Debate Temático 
da Assembleia Geral da ONU, com 
foco em paz e segurança internacio-
nais, que será realizado em maio.
 Durante todo o dia, foram 
apresentados quatro painéis que en-
volveram diversos pontos de aten-
ção e tensões sobre paz e segurança, 
que deverão subsidiar a revisão das 
operações de paz da ONU. Para o 
chefe de gabinete do IPC, Juliano 
da Silva Cortinhas, o debate reuniu 
visões distintas. “Hoje aprofunda-
mos pontos e visões dos analistas 
que compõem os países latino-ame-
ricanos para verificar o que está 
faltando na mesa de debates e so-
bre como podemos mudar o olhar 
sobre estes temas. Esta reunião é 
importante para levar a perspecti-
va da América Latina, uma região 
relativamente estável, a diferentes 
contextos internacionais”, disse.
 Ele ressaltou a necessi-
dade de enfatizar a prevenção de 
conflitos. “É muito mais eficiente 
você prevenir o conflito antes que 
ele ocorra, quando ainda não cau-
sou um número grande de mortes. 
Para isso falamos sobre o siste-
ma de alerta prévio. Ele deve atu-
ar nesta prevenção”, acrescentou.

 Essa reestruturação dos 
processos de paz e segurança da 
ONU será fundamentada a partir 
dos temas distribuídos nos quatro 
painéis apresentados. O painel in-
trodutório, que contou com uma 
mensagem do Presidente da Assem-
bleia Geral da ONU, o Sr. Mogens 
Lykketoft, ressaltou os objetivos da 
consulta regional e da importância 
da visão latino-americana para os 
processos de revisão de Operação 
de Paz, por exemplo. O segundo 
painel tratou das oportunidades 
e desafios para as Operações de 
Paz, especialmente nas necessida-
des de mudanças da própria ONU.
 O terceiro tratou da conso-
lidação da paz, assunto muito de-
batido no âmbito da ONU, o qual 
orienta que, em regiões de confli-
tos, se busque soluções locais en-
volvendo principalmente a popula-
ção para que a paz seja sustentada, 
mesmo após guerras ou distúrbios.
 O quarto e último painel 
tratou da agenda de mulheres, paz 
e segurança que aborda a proteção 
de mulheres, meninas e crianças 
em conflitos armados. O grupo de-
bateu aspectos gerais, conceituais e 
medidas que podem ser implemen-
tadas e compartilhadas entre os paí-
ses. Perspectivas latino-americanas 
em operações de paz e como estes 
países têm contribuído para esta 
agenda. Um ponto comum no de-
bate foi a constatação da pouca ou 
da inexpressiva participação das 
mulheres em operações de paz.
 Atualmente, cerca de 3% de 
mulheres de várias nacionalidades 
estão distribuídas nessas missões. 
E 1% de militares brasileiras.“Ter 

Foto: Tereza Sobreira/ M
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mulheres peacekeepers é muito 
importante porque a população lo-
cal, principalmente as mulheres, 
se sente muito mais confiante e 
protegida em ter outras mulheres 
como pontos de interlocução para 
tratar das necessidades específicas 
das mulheres e meninas, especial-
mente, quanto a na missão para 
cuidar de questões de violências e 
assédios”, defendeu a pesquisado-
ra do IPC, Mariana Fonseca Lima.
 A situação do Brasil com 
relação à agenda de gênero, paz e 
segurança foi um dos tópicos da dis-
cussão. Foi mencionado que o País 
tem avançado no tema, mas ainda há 
alguns desafios a serem superados. 
O Brasil está elaborando o Plano 
Nacional de Ação que vai incorporar 
os preceitos da Resolução 1325 do 
Conselho de Segurança da ONU que 
trata dos aspectos de proteção, pre-
venção e participação de mulheres 
e meninas em situação de conflito.
 Ainda segundo Mariana, 
“no âmbito do Ministério da Defe-
sa, houve avanço na incorporação 
das mulheres em muitos postos e 
na criação e atuação da Comissão 
de Gênero”. Após o encontro do 
colegiado será formulado um do-
cumento com propostas e concei-
tos que deverão ser levados para 
a assembleia geral da ONU, que 
acontece em maio deste ano, em 
Nova York. Essa reestruturação vai 
atingir todas as instituições que es-
tão sob responsabilidade da ONU.
 Além do instituto Pandiá, 
o debate teve como órgão orga-
nizador e articulador, o instituto 
Igarapé e mais dois institutos: o 
norueguês Norwegian Institute of 
International Affairs (NUPI) e o 
inglês International Institute for 
Strategic Studies (IISS). Partici-
param, também, representantes do 
Ministério das Relações Exterio-
res (MRE), da Chefia de Assuntos 
Estratégicos (CAE), e de embaixa-
das como a do Uruguai, Guatema-
la, Chile, Argentina e Colômbia.
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Defesa e segurança são valores civilizatórios, afirma Aldo Rebelo

 Durante palestra aos alunos 
da Escola de Comando do Estado-
-Maior do Exército, no dia 26 de 
fevereiro, o Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, debateu os desafios 
atuais do setor e a inserção do Bra-
sil no cenário internacional. Ele 
abordou os três principais docu-
mentos estratégicos da Defesa, a 
Política Nacional de Defesa, a Es-
tratégia Nacional de Defesa e o Li-
vro Branco da Defesa Nacional, que 
estão em processo de atualização.
 Para o ministro, a Defesa é 
embasada em dois fatores: o destino 
e a opção. "Recebemos da natureza 
e da nossa construção histórica uma 
geografia, um espaço geopolítico, 
uma população, uma economia, e 
temos que contemplar essa heran-
ça. Mas temos a opção de darmos 
continuidade a essa formação ou in-
terrompê-la; de nos apetrecharmos, 
com equipamentos, com tecnologia, 
ciência e capacitação de pessoal, ou 
fugirmos à nossa responsabilidade 
histórica e perante as outras nações. 
Nossa opção é clara - Vamos ser 
consequentes com as nossas obriga-
ções, estamos construindo uma na-
ção economicamente desenvolvida 
e socialmente justa, com soberania".
 Lembrando que o Brasil é 
chamado para ações internacionais 
da Organização das Nações Unidas 
(ONU), como no Haiti e no Líba-
no, "devido à nossa qualificação 
profissional para exercer comandos 
das missões de paz, além das nossas 
características resultantes da nossa 
formação cultural e nacional", o mi-
nistro alertou: "Para que continue-
mos garantindo as nossas fronteiras 
e nossas missões internacionais, 
é preciso manter o estado de arte 
das nossas captações de Defesa".
 Referindo-se às ações das 
Forças Armadas, em conjunto com 
outras áreas do Governo Federal 
e da sociedade, na preservação da 
saúde pública e combate ao mosqui-
to Aedes aegypti, Aldo ressaltou que 
a missão finalística das Forças Ar-
madas é a preparação para a defesa 
do Brasil. "Mas os fortes desajustes 
sociais e econômicos do País fazem 

com que as Forças tenham uma mis-
são dual. Nós somos a instituição 
que ajuda o País economicamente, 
socialmente, cientificamente. Essa 
relação integrada com as univer-
sidades, com os institutos, com as 
agências governamentais é essen-
cial para que as Forças cumpram 
esse papel subsidiário de ajudar a 
desenvolver, a construir o Brasil.”
 Tratando do orçamento para 
a Defesa, o titular da Pasta infor-
mou que, "embora este ano esteja 
marcado pelo contingenciamen-
to duro, os últimos 12 anos viram 
crescimento do orçamento de Defe-
sa dedicado aos investimentos. En-
tre 2003 e 2015, os gastos com in-
vestimento em Defesa saltaram de 
R$ 1,7 bilhão para R$ 11,5 bilhões". 
E pontificou: "O financiamento da 
Defesa não pode ficar sujeito à sa-
zonalidade e instabilidade dos re-
cursos. Assim como Educação e 
Saúde, precisamos de regularidade 
no orçamento, com fontes perma-
nentes. Ao longo dos últimos anos, 
a média da participação da Defesa 
no PIB tem permanecido no pata-
mar médio de 1,5%. Os países dos 
BRICS têm média de gasto com De-
fesa de 2,3%. A média dos países da 
América do Sul, que vivem, como 
nós, em um continente pacífico e 
não são alvo de ameaças ou estão 
envolvidos em conflitos armados, 
está acima da brasileira. Os países 
da região gastam, aproximadamen-
te, 1,7% de seus PIBs com Defesa. 
Queremos uma porcentagem do 
PIB da ordem de 2%. É o percen-
tual adequado para que as Forças 
Armadas possam desenvolver seus 
programas estratégicos com pre-

Foto: Felipe Barra/ M
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visibilidade, de maneira estável".
 Aldo também tratou das 
questões de defesa das frontei-
ras, referindo-se em especial à 
Amazônia, onde "nossa preocu-
pação se fundamenta em amea-
ças reais que a região já sofreu, e 
que até hoje permanecem atuais".
 Ao tratar da realização das 
Olimpíadas e Paraolimpíadas, neste 
ano, no Rio de Janeiro, o ministro 
afirmou que o Brasil já acumulou 
experiência significativa com os 
Grandes Eventos anteriores: Jorna-
da Mundial da Juventude, Copa das 
Confederações e Copa do Mundo. 
"O excelente nível de integração 
que conseguimos alcançar entre 
a Defesa e a Polícia Federal nos 
protocolos e propostas de condu-
ta de segurança é um dos grandes 
legados desses eventos anteriores, 
principalmente a Copa do Mundo, 
e será plenamente aproveitado nes-
te ano para os Jogos Olímpicos.”
 Sobre a atual conjuntura in-
ternacional, Aldo considerou que 
existem traços marcantes de insta-
bilidade. “Os conflitos que o mundo 
vive hoje têm sua origem na dis-
puta dos Estados nacionais por in-
fluência geopolítica, por matérias-
-primas, por mercado e poder. Além 
disso, há também a questão da frag-
mentação de Estados nacionais que, 
por aspirações próprias internas ou 
por influências exteriores, conti-
nuam a estimular conflitos tribais 
e rivalidades étnicas históricas". 
Diante dessa realidade, continuou 
o ministro, a inserção internacional 
do Brasil "deve continuar a pautar-
-se pelo respeito às normas interna-
cionais e pelo multilateralismo, mas 

de maneira pragmática e realista".
 Após a palestra, os estu-
dantes fizeram perguntas e o ma-
jor Brandão, em nome dos alunos 
brasileiros e estrangeiros (origi-
nários da Argentina, Chile, Esta-
dos Unidos, Namíbia, Paquistão, 
Paraguai, Peru, Suriname, Togo e 
Venezuela), agradeceu à presen-
ça e ao diálogo com o ministro: 
"Aqui, deixamos um pouco de lado 
a tática, para abordar a política es-
tratégica do nosso país. O senhor 
conhece nosso país e nossas insti-
tuições. Por sua palestra, pudemos 
compreender um pouco mais dos 
desafios que teremos pela frente".
 Assistiram à palestra e ao 
debate todos os oficiais da ECE-
ME, ou seja, aproximadamente 
100 oficiais instrutores, 130 oficiais 
alunos e 15 oficiais estrangeiros 
(instrutores e alunos), da Argenti-
na, Paraguai, Uruguai, Chile, Peru, 
Equador, Venezuela, EUA, Namí-
bia e Togo. O Secretário-geral do 
Ministério da Defesa, General Jo-
aquim Silva e Luna, e o Tenente 
Brigadeiro Rafael Rodrigues Filho, 
Comandante da Escola Superior 
de Guerra, acompanharam o mi-
nistro. Na oportunidade, Aldo Re-
belo visitou a Biblioteca Marechal 
Castelo Branco, abrigada na ESG.

 Sobre a ECEME
 Fundada em 1955, a Eceme 
é um dos mais tradicionais estabe-
lecimentos de ensino do país e pre-
para oficiais superiores do Exército 
para o exercício de funções de Esta-
do-Maior, Comando, Chefia, Dire-
ção e Assessoramento aos mais ele-
vados escalões da Força Terrestre.
 Em 2012, criou o Institu-
to Meira Mattos, voltado para os 
estudos em Ciências Militares e 
Defesa, possibilitando a realiza-
ção de cursos de pós-graduação 
e a maior integração entre milita-
res e civis nas áreas de pesquisa.
 Os alunos são oficiais superio-
res (majores, tenentes-coronéis e coro-
néis) com mais de 20 anos de carreira.
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Lançada, no Chile, a pedra fundamental da Nova Estação Antártica Comandante Ferraz

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, e os Comandantes da Ma-
rinha, Almirante Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, e da Aeronáutica, 
Brigadeiro Nivaldo Rossato, lança-
ram, no dia 29 de fevereiro, a pe-
dra fundamental da reconstrução 
da nova Estação Antártica Coman-
dante Ferraz (EACF), em cerimônia 
ocorrida em Punta Arenas (Chile), 
no Instituto Antártico Chileno (Ina-
ch). A nova base substituirá a an-
tiga estação, incendiada em 2012.
 “O governo brasileiro man-
tém elevado o seu compromisso de 
dar a esse projeto prioridade, recur-
sos e atenção correspondentes às 
melhores expectativas da ciência, da 
pesquisa e do Brasil”, disse o minis-
tro Aldo Rebelo. “Por meio dos mi-
nistérios da Defesa, da Ciência, Tec-
nologia e Inovação, da Marinha e da 
Força Aérea Brasileira, o governo 
se propõe a compreender, analisar, 
proteger e retirar da Antártica todo 
o conhecimento necessário para as 
principais necessidades e preocu-
pações da humanidade”, continuou.
 O evento contou com a pre-
sença dos ministros chilenos da 
Defesa, José Antônio Gômez Uru-
tia, e de Relações Exteriores, Ed-
gardo Riveros, além do ministro 
brasileiro da Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Celso Pansera. Também 
participaram o embaixador do Bra-

sil no Chile, Georges Lamazière, 
o chefe de gabinete do Itamaraty, 
embaixador Júlio Bitelli, a presi-
dente da Comissão de Relações 
Exteriores e de Defesa Nacional da 
Câmara dos Deputados, Jô Moraes.
 “Nós julgamos fundamen-
tal para a ciência brasileira que a 
estação antártica continue pesqui-
sando, fornecendo dados impor-
tantes para o meio ambiente, para 
a geopolítica e nossa economia. O 
MCTI não é só parceiro, mas um 
participante ativo dessa empreita-
da”, disse o ministro Celso Pansera.
 Originalmente, o lançamen-
to da reconstrução da nova EACF 
deveria ser realizado na estação an-
tártica, mas as condições meteoroló-
gicas não permitiram a viagem das 
comitivas brasileira e chilena até o 
local. Por isso, a cerimônia teve de 
ser transferida para Punta Arenas.
 A nova estação EACF com-
portará 64 pessoas e contará com 17 
laboratórios, setor de saúde, biblio-
teca e sala de estar. As edificações 
configurarão uma área de cerca de 
4.500 m2.  O contrato para a re-
construção foi assinado com a em-
presa China Electronics Imports 
and Exports Corporation (CEIEC), 
vencedora da licitação. Os execu-
tivos da CEIEC também participa-
ram da cerimônia em Punta Arenas.
 Em discurso, o Comandante 

Foto: M
arinha do Brasil/ Sg M

onteiro

(MD ASCOM/ FM)

da Marinha acentuou a importância 
do Programa Antártico Brasileiro 
(PROANTAR) para a geopolítica 
da região e para a ciência brasileira. 
Segundo ele, o território antártico é 
um laboratório natural que permi-
te estudar e desvendar nuances da 
atmosfera, dos oceanos e da terra.
 “Ao lançarmos a pedra fun-
damental de reconstrução da EACF, 
nos orgulhamos com o passo inicial 
que coroa todo o esforço desenvol-
vido em manter o PROANTAR ope-
racional e vislumbramos que, em 
breve, o Brasil ampliará sua capaci-
dade em realizar estudos de qualida-
de e rigor científico naquele impor-
tante continente”, disse o almirante.
 Segundo Rebelo, a re-
construção da base numa escala 
mais ambiciosa e com equipa-
mentos mais adaptados às neces-
sidades de pesquisas, permitirá 
o recebimento de pesquisadores 
em condições mais favoráveis.
 “É um projeto executivo 
de arquitetura genuinamente bra-
sileira e execução de construção 
pela empresa chinesa. Tudo isso 
dentro do mais alto nível de co-
operação científica e ambiental 
multilateral”, disse o secretário 
da Comissão Interministerial para 
os Recursos do Mar, Almiran-
te José Augusto Vieira da Cunha 
Menezes, ao abrir a solenidade.
 O Ministro da Defesa do 
Chile realçou a importância da coo-
peração com o Brasil. “Vamos coo-
perar sempre com o Brasil para levar 
a esse continente (Antártica) a paz, 
a ciência e a tecnologia”, disse. Se-
gundo o Ministro de Relações Exte-
riores chileno, o trabalho antártico é 
de cooperação que requer “uma polí-
tica compartilhada entre os países”. 
Riveros disse ainda que o trabalho 
antártico com o Brasil “tem uma 
enorme importância e significado”.
 O ministro Rebelo tam-
bém destacou a cooperação com 
o Chile e agradeceu todo o apoio 
do governo chileno ao Programa 
Antártico Brasileiro. E destacou 

o trabalho de instituições de pes-
quisas, como o CNPq, pelo apoio 
e cooperação que viabilizaram a 
presença brasileira na Antártica.
 “O Brasil tem o propósito 
de, junto às demais nações presentes 
nesse continente, preservar todos os 
princípios que norteiam os acordos 
em torno da Antártica: a proteção, 
a preservação, o uso pacífico do 
espaço físico, o uso para a ciência 
de todos os recursos disponíveis e 
o uso da pesquisa exclusivamente 
para os interesses humanitários e 
a defesa da paz”, afirmou Rebelo.
 No verão austral de 
1983/1984, um grupo liderado pelo 
capitão Edison Martins foi respon-
sável pela implantação da Estação 
Antártica Comandante Ferraz. An-
tes não havia nenhuma presença 
brasileira no continente gelado. 
Para concretizar a nova estação, 
Martins trabalhou com sua equipe 
durante nove meses, de feverei-
ro de 1983 até dezembro. E levou 
pouco mais de um mês para insta-
lar o primeiro módulo que marcou 
a presença brasileira em solo antár-
tico. Foi o primeiro chefe da EACF.
 O trabalho de Edison foi 
continuado pelo Almirante José 
Henrique Salvi Elkfury, que foi o 
chefe de Ferraz em 1986. E depois 
de Elkfury, o então capitão Antônio 
Teixeira, responsável pelo levanta-
mento hidrográfico das proximida-
des da futura área da estação, foi 
chefe da estação em 1986 e em 1987.
 Hoje, os três pioneiros par-
ticiparam da solenidade. “Depois 
de mais de três décadas, é com 
muita emoção que eu vejo que o 
programa se amplia, depois do 
infortúnio em 2012. Agora será 
construído um novo complexo 
muito mais capacitado, mais con-
fortável e bem dotado para o de-
senvolvimento do programa daqui 
pra frente. Eu represento o passado 
e agora a comunidade atual repre-
senta o futuro da estação antártica”, 
disse o primeiro chefe da EACF.
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Brasil e Suécia realizam encontro bilateral na área de Defesa

 Com o intuito de fortale-
cer e estreitar as relações técnico-
-militares entre Brasil e Suécia, in-
tegrantes das três Forças Armadas 
dos dois países participaram no dia 
15 de fevereiro do 3º Encontro Bila-
teral do Grupo de Defesa Brasil-Su-
écia, no Ministério da Defesa (MD), 
em Brasília. O principal objetivo é 
identificar possibilidades de coo-
peração e de trocas de experiências 
entre as forças de ambos os países. 
 As operações de paz das 
quais o Brasil participa foram ci-
tadas no encontro. Na palestra "As 
operações de Paz e Perspectivas 
Brasileiras", o Subchefe de Assun-
tos Internacionais do Ministério da 
Defesa, General Fernando Rodri-
gues Goulart, expressou uma visão 
positiva em relação à Missão das 
Nações Unidas para Estabilização 
do Haiti (Minustah) e à Força-Ta-
refa Marítima da Força Interina das 
Nações Unidas no Líbano (FTM-
-UNIFIL). “Tanto a Minustah, no 
Haiti, desde 2004, quanto o com-
ponente marítimo no Líbano fazem 
parte do nosso histórico de missões 
de paz das Nações Unidas. Eles evo-
luíram para um mandato ambicioso 
e de estratégia política”, afirmou.
 Ainda segundo o general, 
estas missões tinham, inicialmente, 
um propósito de pacificação, mas 
com o tempo, evoluíram para mis-
sões multifuncionais. Ele destacou 
também a importância de um plane-
jamento para gestão de conflitos em 
operações desse tipo. “Deve haver 
uma paz, que deve ser mantida. A 
gestão de conflitos existe para pro-
teger os civis e, ao mesmo tempo, 
gerir desordens e ter certos cuida-

dos na utilização de abordagem em 
locais complexos, como aqueles 
onde estão nossas tropas”, disse.

 Rio 2016
 O assessor especial para 
Grandes Eventos do MD, General 
Luiz Felipe Linhares Gomes, falou 
sobre o planejamento de segurança 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e 
os desafios do evento. Na ocasião, 
ele citou a grandiosidade e comple-
xidade do projeto, que será reali-
zado este ano pela primeira vez na 
América do Sul, no Rio de Janeiro.
 As ações de defesa nos Jo-
gos Olímpicos e Paraolímpicos 
para este ano estão destacadas no 
planejamento para o enfrentamento 
contraterrorismo e nos treinamen-
tos conjuntos para que a atuação 
das Forças esteja coordenada nos 
eventos. Por meio destas operações, 
é possível verificar, também, quais 
deficiências precisam ser corrigidas, 
como mudanças de planejamentos e 
aquisição de novos equipamentos.
 
 Cooperação bilateral
 Os militares da Suécia ofe-
receram ao Brasil cursos na Unida-
de de Defesa Sueca, que funciona 
como um departamento de pesquisa 
conjunto e atende às três Forças do 
país. Uma dessas unidades é o “Nor-
dic Center for Gender in Military 
Operations (NCGM)” - Centro Nór-
dico de Gênero em Operações Mi-
litares –, que já tem parcerias com 
Finlândia, Noruega e Dinamarca.
As primeiras reuniões exploratórias 
entre Brasil e Suécia começaram 
ainda em 2014, em solo brasileiro. 
Em junho de 2015, ocorreu a segun-
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da reunião do grupo de trabalho em 
Estocolmo, capital sueca. Durante 
os encontros anteriores, foram de-
batidos diversos pontos de interes-
se em possíveis áreas cooperações. 
No atual estágio, os dois países já 
realizam trocas de experiências em 
áreas específicas, como, por exem-
plo, a de defesa cibernética, quan-
do uma delegação sueca visitou o 
Centro de Defesa Cibernética (CD-
Ciber) do Exército, em Brasília.
 Além disso, novos eventos 
estão sendo programados, como 
destaca o Coronel Werner Wilhelm 
Bonnet, gerente da sessão de co-
operação internacional do Minis-
tério da Defesa: “Estamos progra-
mando visitas com o objetivo de 
conhecer os centros de simulação 
e os jogos de guerra que a Suécia 

tem desenvolvido. A Suécia ofe-
receu ao Brasil a oportunidade de 
conhecer equipamentos de radares 
que operam em baixa frequência. 
É interessante estudar o caminho 
de pesquisa que o país adotou”.
 Na reunião, também foi de-
batida a participação brasileira no 
exercício conjunto de forças de paz 
“Viking 18 Exercise – Peace Sup-
port” (Exercício Conjunto de Apoio 
à Paz). “Para isso, vamos participar 
do planejamento, que deverá ocor-
rer ainda esse ano. Pretendemos 
enviar militares para as reuniões 
de planejamento do exercício, que 
envolve não só as forças armadas 
suecas, mas também vários ór-
gãos, inclusive a Organização das 
Nações Unidas”, afirmou Bonnet.

Ministro Aldo Rebelo recebe embaixadora 
de Cuba no Brasil, Marielena Capote 

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, recebeu, em 1º de fevereiro, 
das mãos da embaixadora de Cuba 
no Brasil, Marielena Ruiz Capote, 
uma carta saudando-o pela função 
assumida. O documento é assinado 
pelo Ministro da Defesa de Cuba, 
General Leopoldo Cintra Frias, e 
felicita o ministro brasileiro, em seu 
nome e também em nome dos com-
batentes das Forças Armadas Revo-
lucionárias da República de Cuba.
 Em um trecho da carta, o 
ministro cubano dá os parabéns 
ao Ministro da Defesa do Bra-
sil: “Receba, com satisfação pela 

sua nomeação, os meus melho-
res votos de sucesso no exercício 
das suas altas responsabilidades. 
Felicidade pessoal e boa saúde”.
 Na ocasião, a embaixado-
ra Marielena Ruiz agradeceu ao 
ministro Aldo o apoio do gover-
no brasileiro. Segundo ela, 2016 
é um ano comemorativo e positi-
vo, pois poderá aumentar, ainda 
mais, o intercâmbio entre os dois 
países: “Este ano é muito impor-
tante para o Brasil e para Cuba, 
pois completamos 30 anos do re-
atamento das relações entre os 
dois países”, disse a embaixadora. 
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Ministro Aldo Rebelo recebe embaixador 
da Rússia no Brasil, Sergey Akopov

  A ampliação da cooperação 
técnico-militar foi um dos temas 
abordados no encontro entre o Mi-
nistro da Defesa, Aldo Rebelo, e o 
embaixador da Rússia no Brasil, 
Sergey Pogóssovitch Akopov, no dia 
04 de fevereiro."O Brasil e a Rússia 
têm muito a ganhar no intercâmbio 
de Defesa. O Brasil é um espaço de 
cooperação aqui no Ocidente, te-
mos nos esforçado para desenvol-
ver nossa indústria de defesa e man-
ter as Forças Armadas no estado 
da arte", garantiu o ministro Aldo. 
 Para Aldo, a confiança mútua 
estabelecida permite mais avanços: 
"Seria interessante a Rússia conhe-
cer nossa doutrina militar de forma 
mais próxima e o reconhecimento 
do terreno, que é difente". Neste 
sentido, ele fez um convite para que 
o Ministro da Defesa russo, Sergei 
Shoigu, venha ao Brasil e conheça 
unidades militares e visite a região 
Amazônica, por exemplo. O minis-
tro brasileiro enfatizou a parceria 
no setor aeroespacial com a expan-
são, no Brasil, do projeto Sistema 
de Navegação Global por Satélite 
Glonass, desenvolvido pela Rússia. 
 Aldo também lembrou da 
instalação no País, em 2015, do es-
critório da empresa estatal atômica 
Rosatom. A cooperação russo-brasi-
leira no setor nuclear é regida por um 
acordo sobre a utilização pacífica da 
energia nuclear, assinado em 1994.

 Para Akopov, existem pon-
tos de grandes interesses e coinci-
dências entre os dois países. "Es-
tamos absolutamente certos de que 
o Brasil deseja sua independência 
tecnológica para defender seus re-
cursos naturais. Nós também temos 
essa tarefa", salientou. Ele apontou 
algumas áreas nas quais já ocor-
rem cooperação militar bilaterais, 
como médica, formação militar e 
engenharia. "O contrato dos heli-
cópteros MI-35M foi praticamen-
te cumprido com a entrega das 12 
unidades", informou o embaixador. 
Segundo ele, também serão instala-
dos centros de treinamento de pilo-
tos e de manutenção das aeronaves. 
 O embaixador russo falou, 
ainda, que seu país tem interesse 
em cooperar no desenvolvimento 
e lançamento de veículos lançado-
res de satélites, no fornecimento de 
peças para submarinos e sistemas 
de defesa antiárea. Akopov apro-
veitou o encontro para convidar o 
ministro Aldo Rebelo para parti-
cipar, em abril, da 5ª Conferência 
Internacional de Segurança, que 
ocorrerá em Moscou, e do Fó-
rum Técnico-Militar Internacional 
Army 2016, em setembro, na cidade 
de Kubinka, também na Rússia. O 
ministro Aldo recebeu um convite 
para participar dos II Jogos Inter-
nacionais Militares, que tem início 
em julho, na Rússia e Cazaquistão.
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Chefe do Estado-Maior da Força Terrestre 
de Autodefesa do Japão visita o Brasil

 Com o objetivo de aprimo-
rar a relação de cooperação na área 
de defesa, o Chefe do Estado-Maior 
da Força Terrestre de Autodefesa do 
Japão, General de Exército Kiyo-
fumi Iwata, conversou, em 22 de 
fevereiro, no Ministério da Defe-
sa, com o Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas, Al-
mirante Ademir Sobrinho. Essa é a 
primeira vez que um Chefe de Es-
tado-Maior japonês visita o Brasil.
 Os dois países possuem 121 
anos de relações diplomáticas e, des-
de outubro de 2014, quando o pri-
meiro-ministro japonês Shinzo Abe 
esteve no Brasil, iniciou-se uma re-
lação de cooperação na área de de-
fesa. “Temos interesse em aprofun-
dar essa cooperação, principalmente 
no que tange os produtos de defe-
sa”, ressaltou o Almirante Ademir.
 O General Iwata lembrou 
que as Forças Armadas possuem 
ações comuns ligadas à defesa e 

à integridade de seus territórios. 
“Em visita ao Comando do Exér-
cito Brasileiro, pudemos conhecer 
alguns projetos estratégicos brasi-
leiros e perceber como podemos 
integrar com o Exército japonês”, 
disse o Chefe da Força Terrestre.
 Atento aos grandes eventos 
mundiais e a perspectiva de futuro, 
o general também acrescentou a im-
portância do intercâmbio de conhe-
cimento e experiência com o Brasil. 
“Nos Jogos Olímpicos, as Forças 
Armadas brasileiras terão um papel 
preponderante e nós temos mui-
to que aprender, porque daqui a 
quatro anos o Japão irá sediar os 
jogos”, concluiu Kiyofumi Iwata.
 Após passagem por Brasília, 
a comitiva japonesa seguiu viagem 
para Manaus e Dourados (MS), 
onde visitou, respectivamente, o 
Centro de Instrução de Guerra na 
Selva e o Sistema de Monitoramen-
to de Fronteiras do Brasil (Sisfron).
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 Em Sessão Solene de 21 ja-
neiro 2016, realizou-se no auditório 
da Casa da FEB, na Rua das Mar-
recas –Lapa – RIO, a posse da nova 
Diretoria Central e Conselho Fiscal 
- Gestão 2016/2017. O General de 
Divisão Marcio Rosendo de Melo 
passou o cargo ao empresário Dr 
Breno Amorim, Diretor do CHGrupo 
e da Technolac, empresa de Curitiba 
que vem apoiando a Casa da FEB 
desde 2009. Pela segunda vez desde 
a fundação da ANVFEB em 1963, 
não será um Veterano o ocupante da 
presidência. Num quadro em que há 
muito poucos bravos ex-combatentes 
entre nós, o Dr Breno Amorim é o 
primeiro civil a ocupar a presidên-
cia, sucedendo ao Gen Marcio Ro-
sendo de Melo, filho de Veterano.
 Em principios de 2009 a Casa 
da FEB chegou a ser fechada, todos 
os empregados foram demitidos e os 
telefones desligados. Foi quando se 

apresentou espontaneamente o gene-
roso oferecimento de apoio por parte 
da Technolac, materializado na com-
pleta renovação do prédio da Rua das 
Marrecas, suas instalações e mobiliá-
rio, em projeto que vem se desenvol-
vendo deste então, em diversas etapas 
nos últimos 7 anos, seja com novos 
aportes complementares, seja cola-
borando na formulação de estraté-
gias e atividades para a Casa da FEB.
 Dr Breno é Bacharel em Di-
reito e empresário, 53 anos, ex-dire-
tor e mantenedor do IPRA – Instituto 
de Prevenção da AIDS, mantenedor 
do INFA – Instituto da Família do 
Rio de Janeiro, sendo associado e 
conselheiro da Casa da FEB desde 
2009. A Tecnolach planejou e exe-
cutou a reforma e modernização da 
Casa da FEB, aportando todos os 
recursos necessários, móveis, equi-
pamentos, serviços próprios e ter-
ceirizados, desde meados de 2009. 

Pela sua atuação voluntária e rele-
vantes serviços prestados, cumprindo 
com devoção o dever de memória da 
participação do Brasil na 2ª. Guerra 
Mundial, Dr Breno foi agraciado com 
a Medalha Marechal Mascarenhas de 
Moraes e Medalha do Pacificador.
 Suas propostas de atuação 
à frente da Casa da FEB incluem 
dinamizar a internalização da me-
mória Febiana junto aos diversos 
segmentos da sociedade, destacan-
do-se as ações junto a escolas de 
nível médio, universidades e ou-
tros públicos a serem atingidos.
 Entre suas iniciativas, con-
tam-se ainda brindes e peças de di-
vulgação, a Medalha do Mérito Fe-
biano, o Museu Itinerante e o novo 
pavimento de exposições no 5º. andar, 
com nicho de áudio e vídeo, o projeto 
da fachada, e lançamento de revista. 
 A nova presidente do Con-
selho Fiscal, Sra Adalgisa do Vale 
André, é empresária e há muitos 
anos vem atuando na área contábil 
e fiscal da ANVFEB, a principio co-
laborando com seu saudoso genitor, 
Veterano Major Antonio André, fale-
cido em 2012, 3 dias após ter aberto 
o Desfile de 07 de Setembro no Rio 
de Janeiro, conduzindo o Pavilhão 
Nacional em uma viatura histórica 
meia-lagarta da 1ª. DE. O Maj An-
dré foi Membro do Cons Fiscal AN-
VFEB - 83/85, Diretor de Patrimônio 
e Diretor Tesoureiro em varias ges-
tões, Sócio Benemérito e Conselheiro 
Nato desde 1966, tendo falecido no 

exercício do cargo de presidente do 
CD, gestão do Gen Div Marcio Ro-
sendo de Melo, 2012/2013. Incorpo-
rado em 1942 ao 1.° Btl Transm - Btl 
Vilagran Cabrita na Vila Militar, era 
um dos últimos Veteranos da Arma 
de Comunicações, tendo recebido a 
Cruz de Combate de 2ª Classe. Au-
tor do livro “As Comunicações da 1ª 
Divisão de Infantaria Divisionária da 
FEB na Itália 1944/45”, onde sinte-
tizou sua atuação nas Transmissões 
da FEB, a futura Arma de Comuni-
cações. Foi sepultado no Mausoléu 
da FEB do Cemitério S. J. Baptista, 
com honras militares prestadas pelo 
BEsCom, à frente o seu comandante.

 Diretoria Central
Presidente: Dr Breno Vinicius Amo-
rim, empresário.
1º. Vice-Presidente: Sergio Pinto 
Monteiro, Professor e Ten R/2 ART.
2º. Vice-Presidente: Israel Blajberg, 
Professor e Ten R/2 ART.

 Conselho Fiscal
Presidente: Sra Adalgisa do Vale An-
dré, empresária.
Membro Efetivo: Cel R/1 Gilberto 
G. Pereira.
Membro Efetivo: Capitão-de-Lon-
go-Curso Francisco C. M. Gondar
Conselho Deliberativo.
Presidente: Veterano Tenente Dr Is-
rael Rosenthal.
Os Conselheiros foram empossados na 
reunião do CD de 12 novembro de 2015.

Empresário Breno Amorim assume presidência da ANVFEB

Empresário Breno Amorim

Gen Rosendo entrega o distintivo da FEB ao presidente eleito Dr Breno Amorim, 
durante a inauguração do retrato na Galeria dos Presidentes

Gen Div BRASIL, Chefe do CCFEx Centro de Capacitação Física do Exército, 
e Comandante da Fortaleza de São João, com o presidente eleito, Dr Breno Vinicius Amorim
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FEB comemora 71 anos da Tomada de Monte Castelo na 2ª Guerra Mundial

 Os veteranos da Força Ex-
pedicionária Brasileira (FEB) que 
combateram durante a 2ª Guerra 
Mundial foram homenageados no 
dia 18 de fevereiro em solenidade 
de comemoração ao 71° aniver-
sário da Tomada de Monte Cas-
telo, no centro-norte da Itália. A 
conquista do Brasil foi relembra-
da em solenidade no Batalhão da 
Guarda Presidencial, em Brasília.
 A cerimônia teve início com 
um minuto de silêncio em respeito 
aos integrantes da FEB mortos du-
rante a batalha. No evento, também 
houve a execução da canção do ex-
pedicionário. Os ex-combatentes 
Coronel Nestor da Silva, 98 anos, 
e o Tenente Vinicius Vênus Gomes 
da Silva, 90, desfilaram em conti-
nência ao Comandante Militar do 
Planalto, General Cesar Leme Jus-
to. Outros quatro ex-combatentes 
também estiveram presentes: Coro-
nel Mário Raphael Vannuteli, Capi-
tão Severino Francisco de Oliveira, 
Tenente Vasco Duarte Ferreira e 
Tenente Vinicius Vênus Gomes da 
Silva. O 2° Sargento Timoteo Dias 
de Souza foi representado pela fa-
mília, que compareceu à solenidade.
 A Tomada de Monte Castelo 
é lembrada pela ocasião em que as 
tropas brasileiras escreveram uma 
importante página da história dos 
aliados na 2ª Guerra Mundial. O 
papel da FEB foi desalojar os ale-
mães de Monte Castelo, até então 
impenetrável e bem defendida, com 
o inimigo em posição dominante. 

A batalha teve início pela manhã, 
com o emprego da 1ª Divisão de 
Infantaria Expedicionária, que en-
frentou todo tipo de dificuldades, 
como minas terrestres, frio extre-
mo, terra lamacenta e fogo inimigo. 
Compondo o IV Corpo do Exército 
dos Estados Unidos, sob o coman-
do do General Willis D. Crittenber-
ger, a FEB tomou o monte, tornan-
do possível a vitória dos aliados.
No total, 20,4 mil alemães foram 
capturados pelas tropas brasileiras.
 Um dos homenageados, o 
pracinha da FEB Coronel Nestor da 
Silva contou que o êxito na batalha 
veio somente depois de várias ten-
tativas. Com muita vitalidade, Nes-
tor, que foi paraquedista da Arma 
de Infantaria, lembrou a estratégia 
utilizada por brasileiros e aliados: 
“Nós tomamos Monte Castelo por-
que viemos por cima da serra, pe-
gando o monte pela retaguarda”.
 Presidente da Associação 
Nacional dos Veteranos da FEB 
- Seção Regional de Brasília, Vi-
nicius Gomes esteve em Monte 
Castelo pelo 1° Grupo de Aviação 
de Caça. Ele expressa a alegria de 
poder presenciar a solenidade e des-
taca que a participação dos aviado-
res brasileiros foi decisiva para o 
êxito da batalha. “A participação da 
FAB na segunda Guerra foi muito 
decisiva, porque ela bombardeava 
as frentes de combate e também e a 
parte posterior do Exército alemão, 
facilitando as investidas da infanta-
ria do Exército Brasileiro”, contou.
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 A partir dessa importan-
te vitória, os pracinhas brasilei-
ros passaram a ser reconhecidos 
mundialmente por valores como 
abnegação, bravura, forte espíri-
to de cumprimento de missão, fé 
inquebrantável e perseverança.
 A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante Militar do Planal-
to, General Cesar Leme Justo e teve 
participação de generais, coman-
dantes de organizações militares 
e de autoridades civis e militares.

  FEB na Itália
 A FEB chegou à Itália com 
o primeiro contingente em julho de 
1944, o qual entrou na fase final de 
preparação e teve seu batismo de 
fogo em 16 de setembro daquele 
ano, atuando com êxito contra po-
sições avançadas alemãs diante da 
cadeia de montanhas dos Apeninos.

 Naquele momento, o norte 
da Itália estava nas mãos da Wehr-
macht (forças armadas da Alema-
nha), que vinha conduzindo uma 
eficaz ação retardadora de nível 
estratégico, desde a Sicília, aprovei-
tando as sucessivas linhas de altu-
ras ao longo da península italiana, 
onde eram excelentes as condições 
de defesa. Seu objetivo era impedir 
o acesso ao sul da Alemanha, já en-
gajada em uma luta mortal, ao leste, 
contra a antiga União Soviética, e 
ao oeste, contra os demais aliados.
Os aliados tinham o 5° Exérci-
to dos Estados Unidos, a oeste, 
e o 8° Exército Britânico, a les-
te, os dois enquadrando tropas de 
seus países e de outros aliados. A 
FEB foi enquadrada pelo 4° Cor-
po de Exército do 5° Exército de 
Campanha dos Estados Unidos.
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Exército incorpora novos atletas 
ao Programa de Alto Rendimento

 A menos de 200 dias para os 
Jogos Olímpicos Rio 2016, o Exér-
cito Brasileiro dá oportunidade para 
que novos desportistas brasileiros 
sejam incorporados ao Programa 
de Atletas de Alto Rendimento, 
vinculado ao Ministério da Defesa.
O edital prevê a oferta de 21 vagas, 
nas modalidades de atletismo, boxe, 
judô, natação, orientação, penta-
tlo militar e vôlei. A seleção inclui 
avaliação curricular, entrevista, ins-
peção de saúde e exame físico. O 
candidato que estiver apto à vaga 
integrará a Força Terrestre com a 
patente de sargento temporário.
 O Programa Atletas de Alto 
Rendimento (PAAR) é uma parce-
ria dos ministérios da Defesa e do 
Esporte e tem o objetivo de for-
talecer a equipe militar brasileira 
em eventos esportivos de alto ní-

vel. Os esportistas têm à disposi-
ção todos os benefícios da carrei-
ra militar, como salários, plano de 
saúde, férias e assistência médica, 
incluindo nutricionista e fisiotera-
peuta, além de disporem de todas 
as instalações esportivas milita-
res adequadas para treinamento.
 Atualmente, 668 militares 
fazem parte do Programa Atletas 
de Alto Rendimento, sendo que 74 
são militares de carreira e outros 
594 temporários. Desse total, 251 
são da Marinha, 230 do Exército 
e 187 da Força Aérea Brasileira.
 Para participar do processo 
seletivo, o atleta deve se inscrever 
no período de 1º a 11 de março. 
Mais informações estão disponíveis 
no portal www.cde.ensino.eb.br ou 
pelo e-mail cde.brasil@gmail.com.
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Atletas do Exército são melhores do ano 
em premiação do Comitê Olímpico do Brasil

 Cinco atletas do Exér-
cito Brasileiro foram escolhidos 
pelo Comitê Olímpico do Bra-
sil (COB) como os melhores de 
suas modalidades no ano de 2015. 
Como destaques, foram aponta-
dos como ganhadores do Prêmio 
Brasil Olímpico o Major Cássio 
Rippel, do tiro esportivo; os Sar-
gentos Renzo Agresta, da esgri-
ma; Íris Sing, do taekwondo; João 
Victor Oliva, do hipismo; e Yane 
Marques, do pentatlo moderno. Os 
ganhadores foram selecionados por 
um júri de jornalistas, dirigentes, 
ex-atletas e personalidades do es-
porte, que analisaram as principais 
conquistas desses atletas no ano.
 A homenagem foi realizada 
durante um evento na Barra da Ti-
juca, na noite de 15 de dezembro de 
2015, e os atletas que participaram 
dos Jogos Pan-Americanos de To-
ronto, no Canadá, também foram 
destacados durante o evento. Os 

militares das Forças Armadas foram 
responsáveis por quase a metade 
de todas as medalhas obtidas pela 
Delegação Brasileira em Toronto.
 Na mesma solenidade, 
foi realizada, ainda, a entrega da 
medalha de ouro da maratona dos 
Pan-Americanos à Sargento Adri-
ana Aparecida da Silva, que herdou 
a premiação e tornou-se bicampeã 
da prova depois que a vencedora, a 
peruana Gladys Tejeda, teve resul-
tado positivo em teste antidoping.
 O Prêmio Brasil Olímpico 
foi criado em 1999 pelo COB, em 
reconhecimento à determinação e 
ao talento dos atletas brasileiros. 
A Sargento Yane Marques também 
concorreu na categoria “Atleta 
da Torcida”, em votação aberta 
pela internet. Em 2015, ela con-
quistou o ouro no Pan de Toronto 
e o bronze no Mundial de Pen-
tatlo Moderno, garantindo vaga 
para os Jogos Olímpicos de 2016.

(CCOMSEX/ FM)
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Gen Villas Bôas participa do 
Dia do Esclarecimento em Garanhuns

 No dia 13 de janeiro, o Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, participou do Dia Na-
cional de Esclarecimento na cidade 
de Garanhuns. O General recebeu 
uma explanação sobre a execu-
ção das atividades de combate ao 
Aedes aegypti, na área de respon-
sabilidade do 71º Batalhão de In-
fantaria Motorizado (71º BI Mtz). 
Em seguida, verificou o trabalho 
realizado pelos militares do Bata-
lhão, em conjunto com os agentes 
de saúde do município, por ocasião 
da Operação Zero Aedes, coorde-
nada pela 10ª Brigada de Infanta-
ria Motorizada (10ª Bda Inf Mtz).

 Durante essa Operação, 
no Dia do Esclarecimento, foram 
distribuídos folhetos informativos 
à população, a fim de conscienti-
zar acerca dos problemas causa-
dos pelo mosquito transmissor da 
dengue, da chikungunya e da zika.
 Participaram das ativida-
des o Comandante Militar do Nor-
deste, General de Exército Manoel 
Luiz Narvaz Pafiadache; o Prefeito 
de Garanhuns, Sr Izaías Régis; o 
Secretário Nacional de Aeroportos, 
Sr Leonardo Cruz; o Comandante 
da 10ª Bda Inf Mtz, General de Bri-
gada Antonio Eudes Lima da Silva; 
e outros integrantes da comitiva.

(CCOMSEX/ FM)
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Exército Brasileiro inaugura na AMAN
Sistema de Simulação de Apoio de Fogo

 O Comandante do Exérci-
to Brasileiro, General de Exérci-
to Eduardo Dias da Costa Villas 
Bôas, esteve na Academia Militar 
das Agulhas Negras (AMAN), no 
dia 19 de fevereiro, para a inau-
guração do Sistema de Simula-
ção de Apoio de Fogo (SIMAF). 
Também esteve presente à ceri-
mônia o Sr Luiz Furnell Abaunz, 
presidente da Tecnobit, empresa 
de origem espanhola responsável 
pelo desenvolvimento do sistema.
  Baseado no Simulador de 
Artilharia (SIMACA) utilizado 
pelo Exército de Terra da Espanha 
na Academia de Artilharia de Se-
govia, o SIMAF está destinado ao 
treinamento conjunto ou modular 
de todos os subsistemas da Arti-
lharia de Campanha do Exército 
Brasileiro – meteorologia, topo-
grafia, observação, busca de alvos, 
logística, comunicações, direção 
e coordenação de tiro e linha de 
fogo – em uma tríplice vertente: 
ensino, adestramento e doutrina. 
As demais armas que compõem o 
apoio de fogo também podem ser 
plenamente atendidas pelo SIMAF.
 O sistema facilita o treina-
mento em condições que imitam o 
combate em diversas áreas, como a 
preparação e a análise de missões, 
o reconhecimento do terreno, o le-
vantamento de alvos, a preparação 
e a execução das ordens de tiro, 
além da observação e de corre-
ções do desencadeamento de fogo.
 Utilizando a simulação 
como um complemento de instru-

ção para a realização do tiro real de 
artilharia, o SIMAF também pos-
sibilitará a economia no emprego 
dos recursos humanos, materiais e 
financeiros, uma vez que trará uma 
significativa redução do consumo 
de munição e combustível para os 
deslocamentos até as posições de 
tiro, no desgaste dos materiais de 
emprego militar e dos riscos à se-
gurança. Contribuirá, ainda, para a 
preservação do meio ambiente junto 
às áreas destinadas à execução dos 
tiros reais, em virtude da redução 
do número de granadas lançadas.
 Na AMAN, o simulador 
foi instalado em um complexo 
construído para esse fim, com au-
ditório, sala de reunião, posto do 
instrutor, central de tiro, centro 
de coordenação de apoio de fogo, 
três postos de observação (com 
cenários inspirados em regiões de 
caatinga, terreno convencional e 
urbano) e linha de fogo (com oito 
obuseiros), dentre outros espaços.
 Além do Sistema inaugu-
rado na AMAN, outro centro de 
simulação foi construído em San-
ta Maria, no Rio Grande do Sul. O 
projeto surgiu a partir da Diretriz 
para Implantação do Sistema de Si-
mulação para o Ensino (SIMENS), 
do Departamento de Educação e 
Cultura do Exército (DECEx). O 
contrato, firmado com a Tecnobit 
em 2010, permitiu a realização de 
um dos projetos de simulação mais 
abrangentes do mercado de defe-
sa e pioneiro na América Latina.

(CCOMSEX/ FM)
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Presidente da SOAMAR-Brasil em Portugal
assina protocolo de cooperação

 No dia 26 de fevereiro, o 
presidente da SOAMAR-Brasil 
em Portugal, Artur Victoria, e o 
presidente da Câmara Municipal 
de Braga, Ricardo Rio, assinaram 
protocolo de cooperação, a fim de 
contribuir para difundir e reforçar 
a mentalidade marítima nos jovens 
e na população, encorajando os 
investimentos nas indústrias rela-
cionadas com os assuntos do mar.
 Na mesma cerimônia, foi 
inaugurada a primeira delega-
cia da SOAMAR-Brasil em Por-
tugal, responsável pela Região 

do Minho, e como delegado, to-
mou posse o Dr. José Dantas, e 
como seus adjuntos, a Dra. Raquel 
Dantas e o professor José Pinto.
 Essa delegacia será respon-
sável por somar esforços no proces-
so de comunicação e esclarecimento 
da sociedade local sobre os diversos 
campos de atuação da Marinha do 
Brasil, permitindo maior proximi-
dade com as cidades ao norte de 
Portugal, dentre as quais se desta-
cam Viana do Castelo, Braga, Por-
to, Guimarães, Barcelos, Vila Nova 
de Gaia e Vila Nova de Famalicão.
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Voluntárias Cisne Branco Seccional Rio de Janeiro 
realizam transmissão de cargo

 No dia 28 de janeiro, Leoni-
za Barbosa passou a direção das Vo-
luntárias Cisne Branco (VCB), Sec-
cional Rio de Janeiro, para Mônica 
Puntel. A transmissão de cargo acon-
teceu na sede das VCB, no centro da 
cidade do Rio de Janeiro, e reuniu 
autoridades navais e voluntárias.
 Recém-chegada do Rio 
Grande (RS), onde dirigia a Sec-
cional VCB do 5° Distrito Naval, 
Mônica Puntel agradeceu pela 
oportunidade de poder continuar 
contribuindo. “Eu acredito que não 
existe salvação fora da caridade. 
Nós temos uma missão de ajudar o 
próximo, que aqui é a nossa Famí-
lia Naval”, declarou a nova diretora 
após assinatura do Termo de Posse.
 Além de prestigiar a pos-
se, Christiani Prisco Leal Ferrei-
ra, Diretora Nacional do Departa-

mento VCB, nomeou, na ocasião, 
a senhora Leoniza Barbosa como 
Vice-diretora Nacional do Depar-
tamento VCB. “Ajudei a Seccional 
Rio com carinho, junto às minhas 
amigas voluntárias, e acredito que 
fizemos um bom trabalho. Pre-
tendo continuar contribuindo com 
a Diretora Nacional e enrique-
cer, no que for possível, o traba-
lho das Voluntárias Cisne Bran-
co nos demais Distritos Navais”, 
afirmou a Vice-diretora Leoniza.
 Estiveram presentes na ceri-
mônia o Assessor Especial para As-
sistência Social da Diretoria-Geral 
do Pessoal da Marinha, Vice-Almi-
rante (RM1-FN) Leitão; o Diretor 
de Assistência Social da Marinha, 
Contra-Almirante Nôga; e as volun-
tárias Sheyla Royo Soares de Moura, 
Norma Garcia e Heloísa Marques.
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Militares do Com9ºDN participam do lançamento do Prêmio Qualidade Amazonas 2016

 No dia 26 de fevereiro de 
2016, militares do Comando do 
9º Distrito Naval (Com9ºDN) e 
do Centro de Intendência da Ma-
rinha em Manaus participaram do 
lançamento do Prêmio Qualidade 
Amazonas 2016 (PQA), realiza-
do pela Federação das Indústrias 
do Estado do Amazonas (FIEAM).

 O PQA, considerado pela 
classe empresarial como o “Oscar da 
Qualidade no Amazonas”, tem ser-
vido como indicador do nível de ex-
celência das organizações privadas e 
públicas. Fator essencial é, também, 
a oportunidade de compartilhamen-
to de melhores práticas durante a 
realização das etapas do evento. 

(CCSM/ FM)
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Diretor-Geral de Navegação visita 
a Procuradoria Especial da Marinha 

 O Diretor-Geral de Navega-
ção, Almirante de Esquadra Paulo 
Cezar de Quadros Küster e o Dire-
tor de Portos e Costas, Vice-Almi-
rante Wilson Pereira de Lima Filho, 
visitaram, no dia 29 de fevereiro 
de 2016, as instalações da Procura-
doria Especial da Marinha (PEM).
 Durante a visita, o Almi-
rante de Esquadra Küster e o Vice-
-Almirante Lima Filho conheceram 
in loco os procedimentos adotados 
pela Divisão Processual, no trato 
dos processos recebidos, analisados 
e o seu encaminhamento ao Tribu-
nal Marítimo. Em seguida, foi pro-
ferida uma palestra sobre as ativi-
dades exercidas pela Procuradoria, 
como Assessoria direta à Autorida-
de Marítima Brasileira, semelhante 
ao que o Ministério Público exe-
cuta nas instâncias penal ou cível.

 Competências da PEM
 
 Síntese - Lei 7642/1987
 I- Promotor da Ação e Fis-
cal da Lei (Dominus Litis e Custos 
Legis)
- a Procuradoria Especial da Mari-
nha (PEM) é um órgão de assessoria 
ao Comandante da Marinha em suas 

atribuições de “Autoridade Maríti-
ma Brasileira”, na fiscalização do 
cumprimento das leis e regulamen-
tos, no mar e nas águas interiores;
- como tal, tem o encargo de atuar 
como órgão acusador na promo-
ção da ação e na fiscalização da 
lei nos acidentes e fatos de nave-
gação marítima, nos termos da Lei 
2180/1954 – Lei Orgânica do TM;
- a “PEM” atua junto ao Tribu-
nal Marítimo, onde exerce um 
papel semelhante ao que o Mi-
nistério Público executa nas 
instâncias Penal ou Cível; e
- é “Especial” porque promo-
ve e acompanha somente pro-
cessos concernentes aos aci-
dentes e fatos de navegação, 
definidos na lei nº 2.180, de 1954.
 
 II - Atividade Cartorária
- Fiscaliza todos os processos de 
Registro de Propriedade Marítima; 
de Armador; de Hipoteca e demais 
ônus reais sobre embarcação; e
 
 III – Consultiva
- Oficiar em todas as consul-
tas feitas ao Tribunal Marí-
timo, atinentes aos proces-
sos administrativos marítimos.
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Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br

Comemoração do dia da Assistência Religiosa 
no Comando Militar do Planalto

 No dia 16 de fevereiro, 
no Oratório do Soldado, foi re-
alizada uma celebração em ação 
de graças ao Dia do Serviço de 
Assistência Religiosa do Exér-
cito (SAREx) no âmbito do Co-
mando Militar do Planalto (CMP), 
transcorrido em 13 de fevereiro.
 Em seguida, foi realizada 
a formatura em homenagem ao 
Capelão Antônio Álvares da Silva, 
o Frei Orlando, Patrono do Quadro 
de Capelães Militares. Durante a 
solenidade, foi depositada uma cor-
belha de flores ao pé da imagem 
do Frei Orlando e dado o Toque 
de Patrono. Ao término da cerimô-
nia, foi realizado o desfile da tropa.
 A cerimônia foi presidida 
pelo Chefe do Departamento-Geral 
do Pessoal, General de Exército 

Francisco Carlos Modesto, e con-
tou com a presença do Coman-
dante Militar do Planalto, General 
de Divisão Cesar Leme Justo; do 
Arcebispo Militar do Brasil, Dom 
Fernando Guimarães; de capelães 
militares das Forças Armadas; e de 
outras autoridades civis e militares.
 O  SAREx tem por missão 
prestar assistência religiosa e es-
piritual aos militares e aos civis 
em serviço nas organizações mili-
tares, bem como às suas famílias. 
Além disso, também executa ações 
relacionadas a atividades de edu-
cação moral realizadas no Exér-
cito. Espelhando-se na figura de 
seu Patrono, os clérigos da Força 
Terrestre têm o exemplo autên-
tico de como se dedicar à assistên-
cia espiritual, moral e psicológica.

(CCOMSEX/ FM)
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Empresa francesa inaugura 
Centro de Excelência em Sonares

 No dia 29 de janeiro, a em-
presa francesa Thales Underwa-
ter Systems, inaugurou um Cen-
tro de Excelência em Sonares, em 
São Bernardo do Campo (SP).
 No evento estiveram pre-
sentes o vice-presidente da Tha-
les na América Latina, Ruben 
Lazo, a diretoria da Thales no 
Brasil e o Comandante do 8º Dis-
trito Naval, Vice-Almirante Glau-
co Castilho Dall’Antonia, que 
representou o Comandante da 
Marinha, Almirante-de-Esquadra 

Eduardo Bacellar Leal Ferreira.
 A empresa Thales opera no 
Brasil por meio da Omnisys, que for-
nece produtos de alta tecnologia para 
os segmentos civil, espacial e militar.
 O Programa de Reapare-
lhamento da Marinha prevê a cons-
trução no Brasil de quatro corvetas 
CV03 Classe Tamandaré, e a Tha-
les propõe o sonar de casco Kin-
gKlip para os novos navios e para 
a modernização das corvetas Classe 
Inhaúma e fragatas Classe Niterói.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Embaixador da França no Brasil visita obras 
do Programa de Submarinos

 O Embaixador da França no 
Brasil, Laurent Henri Bili, acom-
panhado do Cônsul-Geral Adjunto, 
Jean-François Laborie, e comitiva, 
visitou, no dia 28 de janeiro, o Com-
plexo Naval do Programa de Desen-
volvimento de Submarinos (PRO-
SUB), no município de Itaguaí (RJ).
 Na ocasião, o Embai-
xador foi recepcionado pelo 
Coordenador-Geral do Progra-
ma de Desenvolvimento de Sub-
marino com Propulsão Nuclear, 
Almirante-de-Esquadra (RM1) 
Gilberto Max Roffé Hirschfeld.
 Durante a visita, a comiti-
va assistiu a uma palestra sobre o 
PROSUB e percorreu as instalações 
do complexo. Os visitantes conhe-

ceram o prédio principal da Uni-
dade de Fabricação de Estruturas 
Metálicas e as obras dos Estaleiros 
e Base Naval, onde funcionarão 
os Estaleiros de Construção e Ma-
nutenção dos submarinos, a Base 
Naval e o Complexo Radiológico.
 O PROSUB surgiu em 
2008, a partir de um acordo firma-
do entre os governos do Brasil e 
da França. Um dos principais as-
pectos do Programa diz respeito 
ao crescimento tecnológico a ser 
vivido pelo País, em função da 
transferência de tecnologia, que 
garantirá ao Brasil a capacidade de 
projetar, construir, operar e manter 
seus próprios submarinos conven-
cionais e com propulsão nuclear.
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Militar do Esquadrão HS-1 se destaca em curso na United States Navy

 Durante três semanas, o 2° 
Sargento (AV-HV) Santos Junior, do 
Esquadrão HS-1, participou do cur-
so Advanced Composite Materials 
Repair, promovido pela United Sta-
tes Navy, em Oceana, na Virginia.
 Para conseguir a vaga, o 
militar passou por um processo se-
letivo de língua inglesa, o mesmo 
que é exigido para que os pilotos 
do Esquadrão realizem o simu-

lador de voo da aeronave SH-16.
 Ao longo do curso, o 2° 
Sargento Santos Junior conquistou 
um ótimo aproveitamento, conse-
guindo expressivas notas nas três 
provas que realizou. Tal fato ren-
deu elogios da United States Navy, 
o que demonstrou o profissionalis-
mo e a dedicação do militar com 
o HS-1 e a Marinha do Brasil.
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Contingente brasileiro da UNIFIL é condecorado 
com a Medalha da ONU

 No dia 08 de janeiro, a tri-
pulação da Corveta “Barroso” e 
os componentes do 10º contingen-
te da Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina das Nações Unidas 
no Líbano (FTM-UNIFIL) foram 
condecorados com a Medalha das 
Nações Unidas para a UNIFIL.
 A cerimônia ocorreu a 
bordo da Corveta “Barroso” e 
foi presidida pelo Contra-Al-
mirante Flávio Macedo Brasil, 
Comandante da FTM-UNIFIL.
 A medalha é outorgada a 
todo militar pertencente à UNIFIL 
que tenha integrado a missão por 
um período mínimo de seis meses. 
Sua fita possui as cores das bandei-
ras do país da missão e também o 
azul celeste característico da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU).
 Na ocasião, o Contra-Al-
mirante Brasil enalteceu o desem-
penho da Corveta “Barroso”, res-
saltando também a importância da 
Resolução 1.701 do Conselho de 
Segurança das Nações Unidas, que 

criou a FTM-UNIFIL, e seu impac-
to positivo para a sociedade libanesa 
e a estabilidade do Oriente Médio.

 Novo Comandante da Ma-
rinha do Líbano 
 No dia 11 de janeiro, o 
Contra-Almirante Brasil rece-
beu a visita do novo Comandante 
da Marinha do Líbano, Contra-
-Almirante Majed Alwan, empos-
sado no dia 14 dezembro de 2015.
 A visita teve como principal 
intuito dar as boas vindas ao novo 
Comandante da Marinha libanesa, 
bem como manter os laços vigentes, 
fundamentais para a implementação 
da Resolução 1.701 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas.
 Durante a visita, foram 
abordados temas iniciais para a or-
ganização da próxima “Flag Talks”, 
reunião bilateral entre os Estados-
-Maiores, na qual são discutidos 
temas relacionados ao cumprimen-
to da missão da FTM-UNIFIL e 
à segurança marítima do Líbano.
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CIAW forma 150 Oficiais Médicos 
da Reserva de 2ª Classe

 O Centro de Instrução Al-
mirante Wandenkolk (CIAW) re-
alizou, em 26 de fevereiro, na Ilha 
das Enxadas, no Rio de Janeiro, a 
Cerimônia Militar de Juramento 
à Bandeira dos Guardas-Marinha 
da Reserva de 2ª Classe da Mari-
nha (RM2-Md), do Serviço Mi-
litar Obrigatório (SMO/2016).
 O evento, presidido pelo 
Diretor Geral do Pessoal da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Ilques 
Barbosa Junior, marcou a formatura 
dos 150 novos Oficiais Médicos da 
Marinha do Brasil, que atuarão na 
jurisdição do Comando do 1° Dis-
trito Naval (Com1oDN), com sede 
no Rio de Janeiro, em Hospitais 
Navais, policlínicas, ambulatórios, 
juntas de saúde, navios e tropas, 
e também em pesquisas médicas.
 Primeiro colocado do Está-
gio de Adaptação e Serviço (EAS), 
o Guarda-Marinha (Md) Eduardo 
Pelegrineti Targueta foi premiado 
pelo Comandante do 1° Distrito Na-
val, Vice-Almirante Leonardo Pun-
tel. Além dele e do Diretor Geral do 
Pessoal da Marinha, compuseram 
a mesa da formatura o Diretor de 
Saúde da Marinha, Vice-Almirante 
(Md) Sérgio Pereira; o Diretor de 

Ensino da Marinha, Vice-Almirante 
Renato Rodrigues de Aguiar Freire; 
o Diretor do Hospital Naval Marcí-
lio Dias (HNMD), Contra-Almiran-
te (Md) Edmar da Cruz Arêas; e o 
Comandante do CIAW, Contra-Al-
mirante Paulo Cesar Demby Corrêa.
 Também estiveram presen-
tes na cerimônia, o Comandante da 
Escola Naval (EN), Contra-Almi-
rante Marcelo Francisco Campos; o 
Comandante do Centro de Instrução 
Almirante Alexandrino (CIAA), 
Contra-Almirante Carlos Eduardo 
Machado dos Santos Dantas; o Di-
retor do Centro de Perícias Médicas 
da Marinha (CPMM), Contra-Al-
mirante (Md) Antonio Barra Torres; 
e o ex-Diretor do Centro Médico 
Assistencial da Marinha (CMAM), 
Contra-Almirante (RM1-Md) José 
Luiz de Medeiros Amarante Júnior.
 O Curso de Formação de 
Oficiais da Reserva de 2ª Clas-
se da Marinha, Guarda-Marinha 
(RM2), tem como objetivo pro-
porcionar a instrução militar-naval 
aos militares convocados, capaci-
tando-os para o exercício das ati-
vidades técnico-administrativas 
correlatas à profissão de nível supe-
rior para a qual possuem formação.
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Professor Doutor Anderson Ribeiro Correia assumiu em São José dos Campos
a reitoria do Instituto Tecnológico de Aeronáutica 

 O professor Anderson rece-
beu no dia 26 de fevereiro o cargo do 
professor doutor Fernando Toshinori 
Sakane, que esteve à frente da insti-
tuição interinamente nos últimos 11 
meses. A cerimônia foi acompanha-
da pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, pelo Diretor-Geral do 
Departamento de Ciência e Tecnolo-
gia Aeroespacial (DCTA), Tenente-
-Brigadeiro Alvani Adão da Silva, 
por representantes de indústrias do 
segmento aeronáutico, universidades, 
institutos de pesquisa, agências fi-
nanciadoras de pesquisa, professores, 
técnicos, alunos e ex-alunos do ITA.
 “Acredito que minha contri-
buição neste período foi garantir que 
as obras de expansão não fossem inter-
rompidas”, avalia o professor Sakane, 
que acumula 52 anos de experiência na 
instituição, contabilizados os cinco de 
aluno da instituição. Sakane também 
acompanhou o trabalho da comissão 
de alto nível que selecionou três dos 
11 candidatos ao cargo de reitor. A lis-
ta tríplice foi enviada ao Comandante 
da Aeronáutica que efetuou a escolha. 
De acordo com Sakane, esta meto-
dologia é um processo mais eficien-
te na seleção de quem estará à frente 
da instituição nos próximos quatro 
anos. “É bem transparente e melhor 
que outras formas de seleção porque 
o grupo é formado por profissionais 
com um objetivo específico”, analisa.
 No discurso, o novo reitor, pro-
fessor Anderson, expressou a “profun-
da satisfação e alegria” em assumir o 
cargo. “O ITA é amplamente reconhe-

cido como expoente em suas áreas de 
atuação, por ter continuamente presta-
do elevada contribuição para a evolução 
tecnológica e industrial do Brasil, além 
de ter gerado inovações nas áreas de 
graduação e pós-graduação”, afirmou.
 Anderson destacou a necessi-
dade de modernizar a instituição. “Os 
valores da escola são incontestáveis, 
mas a engenharia dos próximos 30 
anos é diferente da engenharia que era 
desenvolvida em 1950”, ressaltou. A 
continuidade das obras de expansão, 
a contratação de novos professores e 
técnicos, a manutenção física da esco-
la, a renovação do ensino, as parcerias 
estratégicas relevantes, o incentivo a 
internacionalização e a busca de maior 
alinhamento com o Comando da Ae-
ronáutica foram listados pelo reitor 
como as prioridades para a sua gestão, 
2016-2019. Para este ano, ele projeta 
já ter resultados como concretizar par-
cerias de atividades de inovação com 
o Cecompi e o Parque Tecnológico de 
São José dos Campos, novos acordos 
de dupla titulação com universidades 
europeias e norte-americanas, ofertas 
de novos cursos online, entre outros. 
 Para o Comandante da Aero-
náutica, o ITA concentra “os melhores 
cérebros” do País de uma área envol-
vida diretamente com o crescimento 
brasileiro. Por isso, o projeto de ex-
pansão da instituição - uma decisão do 
governo, que prevê aumento de núme-
ro de vagas e ampliação da estrutura, 
entre outras iniciativas - tem relevân-
cia não apenas para o ITA, o DCTA, 
a Força Aérea, mas para todo o Brasil.
 “O ITA é essencial para o 
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futuro do País. Se considerarmos o 
passado, o que vimos ontem no lan-
çamento do E-2 e os aviões sobrevo-
ando, este é o futuro dos precursores 
do ITA. Mas certamente temos outros 
desafios à frente e que os brasileiros 
deverão sentir orgulho dessa turma 
que hoje está passando pelo ITA”, ex-
pressou o Tenente-Brigadeiro Rossato.
 Idealizado pelo Marechal do 
Ar Casimiro Montenegro Filho, o 
Instituto Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) foi criado em janeiro de 1950 
para apoiar o desenvolvimento aero-
náutico no País. É um dos institutos do 
Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA), subordinado 
ao Comando da Aeronáutica, locali-
zado em São José dos Campos (SP).
 Na graduação, oferece seis 
cursos de engenharia aeronáutica, ae-
roespacial, mecânica, civil aeronáutica 
e computação. O ensino é integral e a 
instituição oferece alimentação e mo-
radia para os alunos. Aqueles que op-
tam pela carreira militar também rece-
bem remuneração durante os estudos.
 No último vestibular, cerca de 
12 mil candidatos disputaram as 140 
vagas, contabilizando uma competi-
tividade de 90 candidatos por vaga.

Brasil reduz número de 
acidentes aéreos em 2015

 De acordo com o Centro 
de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (CENI-
PA), o número de acidentes re-
gistrados no Brasil em 2015 foi 
o menor em quatro anos, uma 
redução de 16% frente a 2014.
 Foram 123 acidentes aero-
náuticos envolvendo aeronaves ho-
mologadas com matrícula brasileira, 
contra 146 acidentes no ano anterior. 
Em 2013, foram 160 casos. E em 
2012, 179. Também houve redução 
de 18% no número de fatalidades, 
de 70, em 2014, para 57, em 2015.
 De acordo com o órgão, 
subordinado ao Comando da Ae-
ronáutica, a queda no número de 
acidentes é resultado de ações de 
prevenção realizadas continuamen-
te pelo CENIPA com a participação 

do Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo (DECEA), Agência 
Nacional de Aviação Civil (ANAC), 
indústria aeroespacial, entidades do 
Comitê Nacional de Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (CNPAA), 
empresas e operadores aeronáuticos.
 No último ano, 1.459 pes-
soas participaram de cursos reali-
zados pelo CENIPA. Um público 
superior a 13 mil pessoas também 
participou de eventos como sim-
pósios, seminários e palestras.
 Em 2015, o CENIPA tam-
bém publicou em seu site um total 
de 187 Relatórios Finais, que visam 
a difundir ensinamentos que auxi-
liaram órgãos públicos e privados 
para melhor gerenciamento dos pro-
gramas de prevenção de acidentes.
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Centro de Comunicação Social da Aeronáutica tem novo chefe

 O Coronel Aviador Ary So-
ares Mesquita assumiu no dia 11 
de fevereiro a Chefia do Centro de 
Comunicação Social da Aeronáu-
tica (CECOMSAER). A unidade, 
ligada ao Gabinete do Comandante 
da Aeronáutica, é responsável por 
atividades como o relacionamen-
to com a imprensa, a produção de 
conteúdo sobre a Força Aérea Bra-
sileira e o relacionamento com os 
públicos interno e externo, entre 
outras. Em dezembro do ano passa-
do, o oficial foi indicado pelo Alto-
-Comando da Aeronáutica para pro-
moção ao cargo de oficial-general.
 O CECOMSAER também 
orienta o trabalho de cerca de 250 
oficiais de comunicação que atu-
am como “elos” do Sistema de Co-
municação Social da Aeronáutica 
(SISCOMSAE) em todo o Brasil. 
Entre os veículos de comunicação 
da unidade estão o canal na inter-
net da FAB TV, a Rádio Força Aé-
rea FM, com emissoras em Brasília 
e Foz do Iguaçu - além da internet, 
portais internet e intraer, jornal No-
taer e revista Aerovisão. A unidade 
também gerencia os canais oficiais 
de mídias socias da FAB como o 
Instagram, Twitter e Facebook.
 "Nunca ficou tão fácil es-
tar perto da Aeronáutica", desta-
cou o Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, que presidiu a ce-
rimônia de passagem de coman-

do. O Comandante elencou os di-
versos produtos de comunicação 
desenvolvidos pelo CECOMSA-
ER e destacou os novos recursos 
de acesso à informação, como os 
aplicativos para Android e iOS.
 A solenidade realizada em 
Brasília (DF) contou com a presen-
ça de membros do Alto-Comando da 
Aeronáutica, da Marinha do Brasil, 
do Exército Brasileiro, de adidos mi-
litares, além de profissionais de im-
prensa e representantes dos poderes 
executivo, legislativo e judiciário.  
 O Coronel Ary substitui o 
Brigadeiro do Ar Pedro Luis Far-
cic, que assumirá a Primeira Força 
Aérea (I FAE), sediada em Natal 
(RN). A unidade coordena a espe-
cialização operacional dos pilo-
tos da FAB nas aviações de caça, 
transporte e helicópteros. Em suas 
palavras de despedida, o Brigadei-
ro do Ar Pedro Luis Farcic falou 
sobre a missão da comunicação de 
colocar a FAB no cotidiano do cida-
dão brasileiro mostrando a atuação 
operacional. “A comunicação é fun-
damental. A área operacional pre-
cisa da comunicação para ter a re-
levância que ela merece”, afirmou.
 No balanço de gestão 
dos últimos dois anos, o oficial-
-general também ressaltou o pro-
fissionalismo da equipe do CE-
COMSAER, que qualificou como 
“eclética, vitoriosa e comprome-
tida”, e a qualidade ascenden-
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te dos produtos de comunicação.
  Para o Coronel Ary, a expectati-
va do novo cargo é grande. “Será 
um ano intenso, começando com a 
batalha contra o mosquito”, afirma 
sobre os eventos que a FAB esta-
rá envolvida neste ano, como os 
Jogos Olímpicos Rio 2016. Para o 
oficial, a comunicação hoje é peça 
essencial em qualquer instituição 
para mostrar o trabalho realizado. 
“É fundamental para atingirmos os 
objetivos de apresentar aos públicos 
externo e interno o valor do traba-
lho realizado pela FAB”, finaliza.
 Currículo
 O novo Chefe do CECOM-
SAER, Coronel Ary Soares Mes-
quita, é natural do Rio de Janeiro 

(RJ) e ingressou na Força Aérea em 
31 de janeiro de 1984. Nesse perí-
odo acumulou mais de 4,6 mil ho-
ras de voo em aviões de transporte. 
Possui especialização (MBA) em 
Gestão de Processos pela Univer-
sidade Federal Fluminense (UFF) 
e em Gestão Internacional pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Entre os cargos 
mais recentes estão: Vice-Chefe do 
Gabinete do Comandante da Aero-
náutica, Adido Aeronáutico junto à 
Embaixada do Brasil na África do 
Sul, Comandante da Base Aérea de 
Salvador; Subcomandante da Base 
Aérea de Brasília e Comandan-
te do Esquadrão Guará (6º ETA).

(CECOMSAER/ FM)

Militares da FAB vencem torneio internacional 
de paraquedismo no Uruguai

 A equipe de paraquedis-
mo da Força Aérea Brasileira con-
quistou, entre os dias 12 a 14 de 
fevereiro, a medalha de ouro no 
Torneio Internacional de Paraque-
dismo – Precisão de Aterrissagem. 
A prova aconteceu na cidade uru-
guaia de Fray Bentos, localizada 
às margens do Rio Uruguai pró-
ximo à fronteira com a Argentina.
 Batizada como Falcões, o 
grupo de atletas que conquistou o 
prêmio na categoria em equipe foi 
representada pelo Major Diego Ga-
briel da Silva, Capitão Thomas Ro-
drigues de Oliveira e Sargento An-
tônio Augusto Batista dos Santos. A 

competição foi disputada com atle-
tas da Argentina, Chile e Uruguai.
 Líder da equipe, Major Ga-
briel afirma que a medalha de ouro 
se deve ao empenho de todos. "Via-
jamos ainda no carnaval para que 
tivéssemos tempo de treinar o sufi-
ciente. Com trabalho e dedicação, 
conseguimos o título de Campeões 
do Torneio Internacional, consoli-
dando a supremacia do Brasil na 
América Latina." revelou o oficial.
 Além do título por equi-
pe, o Brasil também faturou 
a medalha de prata no indivi-
dual com o Sargento Antônio.
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No rollout do E-2, Comandante destaca política 
que colocou Brasil na era da tecnologia

 O KC-390, maior avião pro-
duzido pelo Brasil, acompanhado 
por sete aeronaves da Esquadrilha 
da Fumaça, abriu o evento que apre-
sentou no dia 25 de fevereiro a nova 
geração de jatos comerciais com 
até 130 passageiros. Batizado de 
E-2 190, a aeronave tem asas mais 
alongadas – aerodinamicamente 
mais avançadas, motores maiores 
e deve reduzir em 16% o consumo 
de combustível e de emissão de ga-
ses poluentes, além de 20% de eco-
nomia nos custos de manutenção.
 “É uma satisfação muito 
grande ver o E-2 fazer o seu rollout, 
apresentação, hoje. Isso comprova 
que os conceitos e a estratégia que 
nasceram lá no tempo do Brigadei-
ro Montenegro, Marechal do Ar Ca-
semiro Montenegro – fundador do 
Instituto Tecnológico de Aeronáuti-
ca nos anos 50, foram corretas. Vi-
mos pelos aviões que sobrevoaram 
aqui, desde o Ipanema, o Legacy, o 
jato 190 e o KC-390 escoltado pe-
los A-29, Super Tucano, que isso 
foi uma política correta e o Brasil 
entrou definitivamente na era da 
tecnologia”, afirmou o Comandan-

te da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. 
 A tecnologia de coman-
dos eletrônicos do avião, o fly by 
wire na versão completa, e trem 
de pouso em aço e titânio, por 
exemplo, são alguns dos itens que 
estão no KC-390 e também fo-
ram incorporadas à aeronave E-2.
 O presidente da Embraer, 
Frederico Curado, definiu como 
“simbiose positiva” o uso dual de 
tecnologias na aviação para uso 
em aeronaves civis e militares. O 
que ocorre desde o projeto AMX 
da década de 80, cujas tecnologias 
foram empregadas nos jatos 145 
e 170. O KC-390 se beneficiou da 
experiência em desenvolvimento 
de aeronaves comercias. “É uma 
evolução. A cada produto novo va-
mos incorporando tudo de bom que 
foi aprendido, seja militar ou civil. 
O KC-390 está nesse processo de 
evolução. Hoje, ele é o avião, junto 
com o E-2, mais moderno que te-
mos, de última geração”, afirmou. 
De acordo com Curado, o proces-
so de certificação do KC-390 será 
no final de 2017 e do E-2 em 2018.
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Major-Brigadeiro Jordão assume Comando 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro

 O Major-Brigadeiro do Ar 
Mário Luís da Silva Jordão assu-
miu, no dia 22 de fevereiro, o car-
go de Comandante do Comando 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(COMDABRA). O oficial-gene-
ral substitui o Major-Brigadeiro 
do Ar Antonio Carlos Egito do 
Amaral, que ficou à frente da pas-
ta por um ano e dez meses e ago-
ra assume o Departamento de Ci-
ência e Tecnologia Aeroespacial 
(DCTA). A solenidade, presidida 
pelo Comandante da Aeronáuti-
ca, Tenente-Brigadeiro do Ar Ni-
valdo Luiz Rossato, contou com a 
presença de diversas autoridades.
 O COMDABRA é um ór-
gão ligado ao Comando-Geral de 
Operações Aéreas (COMGAR) 
com a atribuição de ser o principal 
suporte de defesa da pátria. Além 
da Defesa Aérea e Antiaérea, a uni-
dade planeja e controla as ações re-
lacionadas ao Poder Aeroespacial.
 Em discurso, o Major-Bri-

gadeiro Egito destacou as inúme-
ras missões enfrentadas à frente do 
COMDABRA, entre elas, a realiza-
ção da Copa do Mundo e as opera-
ções Ágata e Anhanduí, entre  ou-
tras. “Nessa fase de reestruturação, 
fizemos um planejamento operacio-
nal e diversas transformações orga-
nizacionais. Tornamos a estrutura de 
comando e controle eficaz para a re-
alização desses eventos”, declarou.
 Novo Comandante - O 
Major-Brigadeiro Jordão é pilo-
to de caça e possui mais de 4.100 
horas de voo. Ele deixou a vice-
-chefia do Estado Maior da Aero-
náutica (EMAER) para assumir o 
COMDABRA. Entre as responsa-
bilidades, o oficial-general vai co-
ordenar as ações de policiamento 
do espaço aéreo durante a realiza-
ção das Olimpíadas no Brasil. “A 
experiência adquirida com a Copa 
do Mundo e a Jornada Mundial 
da Juventude deixaram um lega-
do muito importante”, acrescenta.
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Helicópteros mais modernos incorporam 
novas possibilidades de atuação na FAB

 Em dezembro de 2015, a 
Força Aérea Brasileira (FAB) rece-
beu o primeiro helicóptero da Amé-
rica Latina que pode ser reabastecido 
em pleno voo. Este é um dos moti-
vos para comemorar o Dia da Avia-
ção de Asas Rotativas, celebrado no 
dia 03 de fevereiro pela instituição. 
A capacidade, antes disponível ape-
nas para aviões caça no Brasil, vai 
ampliar o raio de ação de diversas 
missões, entre elas, as de resgate.
 Também em dezembro, o 
Esquadrão Falcão (1°/8° GAV), se-
diado em Belém (PA), que emprega 
o H-36 Caracal, realizou dois im-
portantes resgates, que evidenciam 
o trabalho desta aviação. O primei-
ro foi de um homem de 53 anos que 
havia sofrido um acidente vascular 
cerebral a bordo de um navio pes-
queiro a cerca de 180 km de Belém 
(PA). A segunda ação envolveu o 
resgate de um homem de origem fili-
pina que sofria intensas dores abdo-
minais e no peito, além de vômitos. 
Um dos pilotos, Capitão Izan Ribei-
ro de Alencar, conta que a operação 
exigiu muito cuidado da tripulação. 
“Havia muita turbulência e o vento 
estava a aproximadamente 40 km/h, 
o que dificultou o resgate”, disse.
Essas missões remetem ao dia 03 de 
fevereiro de 1964, data maior para 
os pilotos de helicóptero da Força 
Aérea. Naquele dia, um helicóptero 
H-19 da FAB resgatou tripulantes e 
missionários prestes a serem captu-
rados por rebeldes armados na Re-

pública do Congo. Na incerteza da 
guerra, a operacionalidade dos mili-
tares brasileiros garantiu o cumpri-
mento daquela importante missão 
de resgate, se tornando um mar-
co da Aviação de Asas Rotativas.
 
 Asas Rotativas da FAB
 Atualmente, oito unidades 
da FAB operam helicópteros e são 
responsáveis por atuar em missões 
de operações especiais, de ajuda 
humanitária, de busca e salvamen-
to a embarcações e aeronaves aci-
dentadas, de ataque, supressão de 
defesa aérea inimiga, apoio aéreo 
aproximado e, também, na defesa 
de áreas estratégicas de todo o país.
 A chegada da versão ope-
racional do H-36 Caracal é um 
exemplo do processo de moderni-
zação pelo qual passa as unidades 
aéreas que empregam helicópte-
ros. Na última década, foram in-
corporados os H-60L Black Hawk, 
em Manaus (AM) e Santa Maria 
(RS); o AH-2 Sabre, em Porto Ve-
lho (RO); e o H-36 Caracal, em 
Belém (PA) e no Rio de Janeiro 
(RJ). Este ano o Esquadrão Pelica-
no (2º/10º GAV), sediado em Cam-
po Grande (MS), se prepara para o 
início das operações com o H-36.
 Saiba mais
 O H-36 Caracal é resul-
tado do projeto H-XBR, que en-
volve Marinha, Exército e Ae-
ronáutica, prevê a compra de 50 
helicópteros. Já foram entregues 22.

(CECOMSAER/ FM)
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Instituto de Aeronáutica e Espaço recebe certificado de cooperação com Alemanha
 O Instituto de Aeronáutica 
e Espaço (IAE), sediado em São 
José dos Campos (SP) recebeu do 
Centro Espacial Alemão (DLR), o 
"Certificate of Appreciation" (Cer-
tificado de agradecimento). A ho-
menagem marca os dez anos de co-
operação entre as duas instituições 
no lançamento de foguetes de son-
dagem com cargas úteis científicas.
 A entrega foi realizada no 
dia 24 de janeiro durante o lança-
mento do foguete de sondagem 
VSB-30 V23, no Campo de Lan-
çamento de Esrange, na Suécia.
 A cooperação entre Brasil e 
Alemanha está pautada na operação 
de foguetes de sondagem no progra-
ma científico europeu, relacionado 
à pesquisa nas altas camadas da at-
mosfera. Em dez anos de parceria 
foram realizados 27 lançamentos de 
foguetes brasileiros (VSB-30, VS-
30, VS-30/IO e VS-31/IO) na Eu-
ropa, a partir dos campos de lança-
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mento de Esrange (ESC), na Suécia, 
e de Andoya (ASC), na Noruega.
 O VSB-30 é um foguete de 
dois estágios sem controle ativo, 
ou seja, sua trajetória é mantida por 
meio de dois conjuntos de superfí-
cies fixas, chamados de empenas. 
O aparelho foi lançado com suces-
so no programa europeu de fogue-
tes de sondagem em experimentos 
relacionados à microgravidade.
 "Os voos bem sucedidos do 
VSB-30 ressaltam a excelente per-
formance do veículo e fortalecem 
a validade e eficácia dos processos 

de certificação aos quais o veículo 
foi submetido, consolidando uma 
relevante conquista para o Brasil – 
que possui um produto certificado e, 
portanto, aceito pelas agências espa-
ciais em qualquer lugar do mundo, 
o que abre novas possibilidades por 
meio da transferência de tecnolo-
gia", explica o Diretor do IAE, Co-
ronel Augusto Luiz de Castro Otero.
 Histórico - O primeiro fo-
guete VSB-30 lançado no Campo de 
Lançamento de Esrange, na Suécia, 
foi o VSB-30 V02, com a carga útil 
TEXUS 42, em dezembro de 2005. 

Seu processo de certificação junto 
ao Instituto de Fomento e Coorde-
nação Industrial (IFI), órgão certi-
ficador espacial, por delegação da 
Agência Espacial Brasileira (AEB), 
foi formalizado em julho de 2004.
 Em 2009, a certificação do 
primeiro produto espacial brasi-
leiro foi entregue pelo IFI. A data 
é considerada um marco por co-
locar o Brasil em um seleto grupo 
de países com conhecimento tec-
nológico espacial internacional. 
O fato também modificou o VSB-
30 de protótipo a produto de alta 
qualidade. O veículo espacial foi 
projetado, manufaturado, docu-
mentado e entregue segundo os requi-
sitos de qualidade do setor espacial.
 No ano passado, o IFI cer-
tificou a versão sete do VSB-30, 
que implementou com êxito modi-
ficações de projeto a partir do  pri-
meiro veículo certificado em 2009.


