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Homenagem da Editora Itta e Folha Militar
a todas as Mulheres nesse dia especial

 O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais realizou no dia 
07 de março, na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras, cerimônia 
militar alusiva ao 208º aniversá-
rio do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN). A cerimônia, que contou 
com a presença do Comandante da 

Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e 
do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Fernando Antonio de 
Siqueira Ribeiro, foi presidida pelo 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo. 

Corpo de Fuzileiros Navais celebra 208º aniversário
com a presença do Ministro da Defesa

(CGCFN/ FM)

Militares da FAB celebram Dia do Especialista 
com solenidade em várias cidades do País
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Militares participam de II Seminário Maçônico
de Assuntos Estratégicos

 Nos dias 09 e 10 de março, 
Generais de Exército participaram 
do II Seminário Maçônico de As-
suntos Estratégicos, que teve como 
tema “Brasil – Atualidade e Pers-
pectivas”. O evento aconteceu no 
auditório da Polícia Civil do Distri-
to Federal e foi uma parceria com a 
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra (ADESG) 
e com o Instituto SAGRES – Polí-
tica e Gestão Estratégica Aplicadas.
 O seminário foi aberto ao 
público e contou com a participa-
ção de militares, alunos de insti-

tuições de ensino superior, mes-
trandos e doutorandos; integrantes 
de centros de estudos estratégicos; 
alunos de escolas de altos estudos 
e políticos formadores de opinião.
 Os Generais de Exército 
Sérgio Westphalen Etchegoyen, 
Darke Nunes de Figueiredo e May-
nard Marques Santa Rosa ministra-
ram palestras e enriqueceram as dis-
cussões do seminário, contribuindo 
para o intercâmbio do conhecimen-
to de assuntos estratégicos entre 
diferentes segmentos da sociedade.

(CCOMSEX/ FM)
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 O Dia do Especialista de 
Aeronáutica foi celebrado na ca-
pital federal durante cerimônia 
militar realizada na Base Aérea de 
Brasília no dia 21 de março. A so-
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lenidade foi presidida pelo Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, e contou 
com a presença do Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato. 

(CECOMSAER/ FM)
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Marinha do Brasil abre concurso 
para Sargento Músico Fuzileiro Naval

 O Comando do Pesso-
al de Fuzileiros Navais publi-
cou o Edital de Convocação 
para o Concurso de Admissão 
ao Curso de Formação de Sar-
gentos Músicos do Corpo de 
Fuzileiros Navais em 2017.
 As inscrições estão aber-
tas de 22 de fevereiro a 22 de 
março de 2016 e podem ser re-
alizadas pelo site www.mar.mil.
br/cgcfn, no link “concursos”, 
ou presencialmente, nos ende-
reços listados no edital. Den-
tre os requisitos para inscrição, 
destacam-se: ser brasileiro, com 
idade mínima de 18 e máxima de 
24 anos em 1º de janeiro de 2017 

e ter o ensino médio (ou curso 
equivalente) completo. A prova 
será aplicada no dia 21 de maio.
 Durante o Curso de For-
mação, cuja duração é de dezoito 
semanas, em regime de internato, 
os candidatos aprovados recebe-
rão uma ajuda de custo de apro-
ximadamente R$ 858,00 por mês. 
Após a formatura, já nomeados 
Terceiros-Sargentos Fuzileiros 
Navais, passarão a perceber a re-
muneração mensal inicial da or-
dem de R$3.890,00, tendo direito a 
assistências médica, odontológica 
e psicossocial, bem como a outras 
prerrogativas da carreira militar.
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   Presidenta Dilma e Ministro Aldo visitam obras no centro de controle do 1º satélite brasileiro de defesa

 A Presidenta Dilma Rousse-
ff, o Ministro da Defesa, Aldo Re-
belo, o Ministro das Comunicações, 
André Figueiredo e o Comandante 
da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato visita-
ram no dia 23 de março as obras de 
infraestrutura de solo para operação 
do Satélite Geoestacionário de De-
fesa e Comunicações Estratégicas 
(SGDC). O projeto é uma parce-
ria entre os ministérios da Defesa 
(MD) e das Comunicações (MC). 
Este será o primeiro equipamento 
do tipo totalmente controlado pelo 
governo brasileiro, com previsão de 
lançamento em órbita entre dezem-
bro de 2016 e fevereiro de 2017.
 “Esse satélite vai cobrir o 
Brasil em suas áreas mais remo-
tas, conectando banda larga. É uma 
conquista para o Brasil. É impor-
tante ressaltar que é um patamar 
tecnológico que nós temos de al-
cançar, não só lançar o satélite, mas 
num segundo momento, sermos 
capazes de produzir, aqui no Bra-
sil, esses equipamentos”, ressaltou 
a Presidenta Dilma durante a visita.
 O Ministro Aldo Rebelo re-
forçou que, com o equipamento, o 
Brasil vai ganhar maior segurança 
nas comunicações militares e estra-
tégicas. “O satélite, por ser operado 
a partir de bases nacionais, oferece 
segurança para a conexão ligada 
à área de defesa. Ou seja, o Brasil 
terá, com esse satélite, as suas con-

dições de defesa nacional ampliadas 
e asseguradas. Além disso, o satéli-
te vai democratizar o acesso à inter-
net, ao oferecer conexão em todo o 
território nacional”, afirmou Aldo.
 Instalada dentro do 6º Co-
mando Aéreo Regional (VI CO-
MAR) da Aeronáutica, em Brasí-
lia, a antena de comunicação com 
o satélite – que tem 18 metros de 
altura e 13 metros de diâmetro – 
será utilizada para controlar remo-
tamente o satélite. O SGDC ficará 
posicionado a uma distância de 36 
mil quilômetros da superfície da 
Terra, cobrindo o território brasi-
leiro e o oceano Atlântico. Uma se-
gunda antena auxiliar no comando 
do satélite também será montada 
em outro centro de operações, tam-
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bém localizado dentro de uma ins-
talação militar, no Rio de Janeiro.
 O satélite vai operar na cha-
mada banda X, uma faixa de fre-
quência destinada exclusivamente 
ao uso militar, correspondendo a 
cerca de 25% da capacidade total 
do satélite. Hoje, as comunicações 
militares brasileiras são realizadas 
por meio do aluguel da banda X 
em dois satélites privados, ao cus-
to anual de R$ 13 milhões. Quan-
do o SGDC já estiver operando, o 
MD vai manter somente um des-
ses contratos com operadores pri-
vados, apenas como garantia em 
caso de possíveis falhas no SGDC.
 Além da economia de re-
cursos, o lançamento do satélite vai 
possibilitar ao Ministério da Defesa 

reforçar seu Sistema de Comunica-
ções Militares por Satélite (SISCO-
MIS) com mais 288 MHz de largura 
de banda, além do aumento de co-
bertura e potência de transmissão.
 O equipamento também será 
utilizado pelo Governo Federal, por 
meio da Telebras, para levar internet 
em alta velocidade a regiões remo-
tas do País, como a Amazônia, den-
tro das ações do Programa Nacional 
de Banda Larga (PNBL), operado 
pelo Ministério das Comunicações.

 O SGDC
 O satélite está sendo fabri-
cado em Cannes, na França, e co-
meçou a ser construído em janeiro 
de 2014. O lançamento, organizado 
pela empresa Arianespace, ocorrerá 
na base de lançamento de Kourou, 
na Guiana Francesa. A construção 
do equipamento está sendo fei-
ta pela Thales Space, sob contrato 
com a Visiona, uma joint venture 
entre a Telebras – estatal federal 
do setor de telecomunicações – e 
a Embraer – empresa privada líder 
nos setores aeroespacial e de defesa.
 A criação da Visiona, em 
2012, corresponde a uma das ações 
selecionadas como prioritárias no 
Programa Nacional de Atividades 
Espaciais (PNAE) para atender aos 
objetivos e às diretrizes da Política 
Nacional de Desenvolvimento das 
Atividades Espaciais (PNDAE) e da 
Estratégia Nacional de Defesa (END).
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Ministro Aldo Rebelo ressalta papel da Funceb 
na preservação da história

 "Tenho muita gratidão, ad-
miração e respeito por esta enti-
dade que apoia a preservação da 
memória e da história de nossa 
gente, dos símbolos e monumen-
tos que referenciam os valores que 
o passado nos legou". Com es-
tas palavras o Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, saudou, no dia 03 de 
março, os participantes da soleni-
dade que comemorou os 16 anos 
da Fundação Cultural do Exército 
Brasileiro (Funceb), em São Paulo.
 O presidente da Fundação, 
Flávio Antonio Artur Oscar Alcides 
Corrêa, lembrou que a Fundação re-
sultou "do sonho de uns poucos, de 
fazer a história do Brasil através da 
história do Exército, pois se confun-
dem. Hoje, podemos nos orgulhar 
de várias realizações, como a res-
tauração do Monumento ao Solda-

do Desconhecido, no Rio de Janeiro 
e a criação da Banda Sinfônica do 
Exército. Planejamos restaurar a es-
tátua do Duque de Caxias, na Praça 
Princesa Isabel, em São Paulo - a 
maior estátua equestre do mundo".
 O General Mauro Lore-
na Cid, Comandante do Comando 
Militar do Sudeste, que sediou o 
evento, considerou a Funceb "uma 
adolescente de 16 anos, mas que, 
com a experiência de seus com-
ponentes, é referência de saber e 
conhecimento". O Ministro Aldo 
comprometeu-se a "apoiar e esti-
mular as ações da Funceb, como 
a que realiza em Guararapes, no 
cenário da histórica batalha".
 A cerimônia foi encer-
rada com a apresentação da 
Banda Sinfônica do Exército.
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Defesa comemora o Dia das Comunicações Navais

 Na segunda-feira, 28 de 
março, foi comemorado no Brasil 
o Dia das Comunicações Navais, 
data que também homenageia o seu 
patrono, o Vice-almirante Tácito 
Reis de Moraes Rego. No começo 
do século XX, a Marinha do Bra-
sil (MB) foi uma das primeiras do 
mundo a disponibilizar a tecnologia 
da telegrafia em seus navios e Or-
ganizações Militares (OM) de terra.
 Em 28 de março 1907, o 
aviso ministerial nº 685 criava o 
Serviço Radiotelegráfico da Mari-
nha (SRM), estabelecendo as pri-
meiras instruções para o Serviço 
de Telegrafia sem fio da Armada 
Nacional, e alterando o nome do 
Posto Rádio da Marinha para Es-
tação Radiotelegráfica da Ilha das 
Cobras - Estação Central. Pela im-
portância da criação desse servi-
ço, em 1º de setembro de 2008 o 
Estado-Maior da Armada publicou 
a portaria nº 178, instituindo o dia 
28 de março como Dia das Comu-
nicações Navais e o Vice-almirante 
Tácito Reis de Moraes Rego como 
patrono, a fim de rememorar os fa-
tos históricos e elencar os principais 
desafios e conquistas deste setor.
 O almirante assumiu a fun-
ção de primeiro encarregado da 
Estação Central, tendo se desta-
cado por sua atuação nos primór-
dios das comunicações na MB e 
colaborando na instalação de di-

versas estações rádio nos navios e 
nas Organizações Militares (OM) 
de terra, além de ajudar na cons-
trução de faróis e radiofaróis que 
auxiliam a navegação no Brasil.

 Código Morse
 O Código Morse é um sis-
tema de representação de letras, 
números e sinais de pontuação 
por meio de um sinal codificado, 
enviado intermitentemente, cria-
do por Samuel Morse, em 1835.
 O suboficial da Marinha 
Antonio Carlos da Silva Ferrei-
ra, colaborador do Ministério da 
Defesa, explica o que é o sistema. 
“Na verdade, o Código Morse é 
uma combinação de pontos, tra-
ços e espaços. A transmissão do 
código é feita através de um ma-
nipulador, que envia a mensagem 
para uma pessoa que esteja em 
uma estação de recepção”, explica.
 Ferreira exerceu a telegrafia 
em duas fases de sua carreira militar. 
Na primeira, no navio contratorpe-
deiro Paraná, de 1991 a 1994, onde 
oito telegrafistas eram habilitados 
a trabalhar com o Código Morse. 
No Contratorpedeiro, as mensagens 
eram recebidas da Estação Rádio 
da Marinha no Rio de Janeiro (ER-
MRJ), local responsável por difun-
dir informações aos navios que esta-
vam no mar. "A pessoa que recebia 
a mensagem utilizava um fone de 
ouvido e uma máquina de escrever 
para decodificar e registrar as infor-
mações", complementa o suboficial.  
 Entre 1995 a 1998, ele tra-
balhou na Diretoria de Hidrografia 
e Navegação (DHN), em Niterói 
(RJ). Ele relata que, entre os ou-
tros meios de comunicação utiliza-
dos pelo Centro de Comunicações, 
a telegrafia também era usada. Na 
época, eram recebidas dos faróis, 
por meio do Código Morse, as men-
sagens que auxiliavam a elaboração 
das previsões meteorológicas. “Nós 
recebíamos as mensagens meteoro-
lógicas dos faróis por meio do có-
digo Morse. Essas mensagens ser-
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viam como subsídios para as cartas 
sinóticas e, dessa forma, ajudavam 
no serviço de meteorologia”, afirma.
 Na opinião do suboficial da 
Marinha, o beneficio de se utilizar o 
telégrafo era que ele proporcionava 
uma boa qualidade de transmissão 
e recepção, mesmo em condições 
climáticas adversas de propagação. 
Ao mesmo tempo, Ferreira desta-
ca que havia a desvantagem de o 
instrumento poder ser manuseado 

somente por pessoas devidamen-
te habilitadas, limitando o uso da 
tecnologia. Para facilitar o apren-
dizado dos marinheiros, Ferreira 
revela que a Força Naval utilizava 
o método da repetição: “Nós entrá-
vamos no centro de instrução e, ali, 
estudávamos diariamente os carac-
teres, até aprender o Código Morse. 
Cada caractere era associado a uma 
música, ou seja, um som específi-
co, para facilitar a compreensão”.
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Direito internacional humanitário é tema de aula magna na Defesa

 “O direito internacional 
humanitário não deve ser rein-
ventado, mas sim respeitado”, 
assim definiu Flávia Von Meiss, 
palestrante na abertura da quin-
ta edição do Curso de Direito In-
ternacional dos Conflitos Arma-
dos (CDICA), realizado em 07 de 
março, no Ministério da Defesa.
 Professora da Embaixada da 
Suíça, Flávia Meiss pontuou que re-
feria-se ao projeto multilateral, com 
a criação do tribunal penal interna-
cional e “com uma justiça eficaz e 
necessária contra as mais graves 
violações dos direitos humanos”.
 O tribunal que fica em Haia 
foi decisivo para a evolução e acei-
tação dos crimes individuais come-
tidos contra a humanidade e contra 
a paz em situações de guerra. O tri-
bunal tem um efeito preventivo e é 
resultado de uma convenção da Su-
íça com outros Estados. Organiza-
do pela Escola Superior de Guerra 
(ESG), campus de Brasília, os deba-
tes do curso de direito internacional 
tiveram o objetivo de mostrar a si-
tuação atual do direito internacional 
humanitário para sua melhor aplica-
ção em situações de conflitos. O cur-
so, com duração de cinco semanas, 
se estendeu até a sexta-feira (11).
 Professora da Embaixada 
da Suíça, Flávia Von Meiss falou 
de razões históricas da Suíça com o 
tema, lembrando que o fundador da 
Cruz Vermelha Internacional, Jean-
-Henri Dunant, ter nascido em Ge-
nebra. “Ele foi a primeira pessoa no 

mundo que se empenhou a criar uma 
comissão a fim de diminuir o sofri-
mento na guerra. Graças ao seu em-
penho, a primeira convenção de Ge-
nebra foi assinada em 1864”, disse.
 Atualmente, duas conven-
ções de Genebra são voltadas para 
melhorar as situações dos feridos 
e doentes das Forças Armadas em 
campanhas e no mar. Uma conven-
ção é relativa ao tratamento dos pri-
sioneiros de guerra e outra refere-
-se à proteção das pessoas civis em 
tempos de guerra. Todas as conven-
ções são universalmente ratificadas.
 “Como base nisso, a cida-
de de Genebra tornou-se um cen-
tro humanitário no mundo. Desde 
a sua fundação, a Cruz Vermelha 
tem uma sede na cidade de Gene-
bra de onde coordena e ajuda as 
vítimas de guerra e de catástrofes. 
A Suíça é uma das financiadoras 
mais importantes da Cruz Verme-
lha”, acrescentou Flávia. Em Ge-
nebra, estão sediadas mais de 35 
organizações internacionais e mais 
de 250 organizações internacio-
nais não governamentais concen-
tradas em atividades no âmbito do 
direito internacional humanitário.
 O Direito Internacional Hu-
manitário tem a finalidade de pro-
curar medidas e caminhos eficazes 
para limitar o sofrimento durante 
os processos de conflitos. “Para 
isso, depende totalmente das partes 
atuantes envolvidas, que são muito 
diversificadas. Quando a ideia dos 
direitos humanos nasceu, as partes 
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que assinaram as convenções fo-
ram as mesmas que participaram 
da guerra”, disse Flávia Von Meiss.
 Para ela, a natureza da guer-
ra mudou, mas as regras do direito 
humanitário não. “As guerras hoje 
em dia são geralmente híbridas. Os 
conflitos armados internacionais não 
são um fenômeno novo, mas se tor-
naram complexos e com um grau de 
internacionalização muito grande. 
Mas as regras fundamentais do di-
reito humanitário aplicam-se a todas 

as situações e tecnologias. Os civis 
devem ser protegidos”, acrescentou.
 Na abertura do evento, o mi-
nistro do Supremo Tribunal Militar 
(STM), Brigadeiro William de Oli-
veira Barros, apresentou breve no-
ção da Justiça Militar da União com 
vínculos nas questões humanitárias. 
“Para dar uma visão, todos os mili-
tares que trabalham no Haiti, Líba-
no e outras missões de Paz ou algo 
parecido no exterior, por qualquer 
motivo, os próprios adidos militares 

e seus adjuntos. Tudo que ocorrer, 
caracterizado como crime militar, 
deverá ser trazido aqui para Brasí-
lia para ser analisado, processado e 
julgado”, falou o ministro William.
 O assessor jurídico e en-
carregado dos programas com as 
Forças Armadas e Meios Aca-
dêmicos da Delegação Regional 
do Comitê Internacional da Cruz 
Vermelha (CICV) para Argentina, 
Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, 
Gabriel Valladares defendeu o 
franco acesso do CICV e do Cres-
cente Vermelho em locais de con-
flito. “São auxiliares dos poderes 
públicos na área humanitária no 
mundo e executam atividades mé-
dicas e de socorro”, afirmou, so-
bre o papel das duas organizações.
 O CICV é o fundador do 
movimento internacional da Cruz 
Vermelha e do Crescente Verme-
lho. É uma instituição indepen-
dente e imparcial com fins huma-
nitários, cujo mandato consiste 

em proteger e assistir as pessoas 
afetadas pelos conflitos armados 
e situações de violência interna.
 Segundo Gabriel, o Comi-
tê Internacional da Cruz Vermelha 
executa atividades fundamentais 
no mundo. “Sempre de forma re-
servada perante as autoridades, ele 
dissemina o respeito dos direitos 
das vítimas e luta pelos seus direi-
tos.” No Brasil, por exemplo, deu 
apoio logístico às Forças Armadas 
brasileiras nas operações huma-
nitárias na Colômbia e colaborou 
nas ações pós-terremoto no Haiti.
 Participam do curso, 20 
alunos distribuídos entre civis e 
militares que, durante as duas pró-
ximas semanas, terão a oportuni-
dade de abordar 79 temas sobre o 
assunto em dinâmicas de grupos 
com questões relativas às leis dos 
conflitos armados e foco na inte-
roperabilidade das Forças Armadas 
multinacionais em missões de paz.
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38 mil militares das Forças Armadas estão prontos para atuar nos Jogos Rio 2016

 Cerca de 38 mil militares 
das Forças Armadas estão pre-
parados para atuar na área de se-
gurança dos Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos Rio 2016 em um es-
quema de trabalho integrado com 
o Ministério da Justiça, a Agência 
Brasileira de Inteligência (Abin) 
e órgãos de segurança ligados aos 
governos estaduais e municipais.
 Os militares atuarão duran-
te as competições no Rio de Janei-
ro e nas cidades que receberão as 
partidas de futebol: Brasília, São 
Paulo, Belo Horizonte, Salvador 
e Manaus. Cerca de 20 mil desses 
militares ficarão no Rio de Janei-
ro, divididos entre as quatro regi-
ões olímpicas: Copacabana, Mara-
canã, Barra da Tijuca e Deodoro.
 O modelo de operação inte-
grada já foi adotado, com sucesso, 
em outros eventos sediados no Bra-
sil, como os Jogos Pan-Americanos 
(2007), os Jogos Mundiais Militares 
(2011), a Conferência das Nações 
Unidas Rio+20 (2012), a Jornada 
Mundial da Juventude (2013), a 
Copa das Confederações (2013) e 
a Copa do Mundo FIFA 2014. As 
ações de segurança se dividem em 
três eixos: segurança pública, defe-
sa e inteligência. As funções e res-
ponsabilidades de cada um desses 
eixos estão estabelecidas no Plano 
Estratégico de Segurança Integra-
da (PESI). “Em todos os grandes 
eventos já realizados no País, as 
atribuições do Ministério da Defe-
sa e das três Forças foram rigoro-
samente cumpridas, com todo o su-
cesso e com todo o êxito”, lembrou 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
durante entrevista coletiva reali-
zada dia 09 de março, em Brasília.
 Para o chefe do Estado-
-Maior Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante Ademir Sobrinho, 
essa operação interagência terá 
boa fluidez, tendo em vista que os 
órgãos envolvidos já possuem ex-
periências anteriores de atuação 
conjunta. “Temos um acúmulo de 
experiências dos eventos que ocor-

reram nos últimos anos, onde, em 
cada um deles, nós fomos aperfei-
çoando a nossa integração com os 
órgãos de segurança pública e com 
a Agência Brasileira de Inteligên-
cia”, completou o chefe do Emcfa.
O Ministério da Defesa conta com 
recursos da ordem de R$ 704 mi-
lhões, distribuídos no período de 
2014 a 2016, para realizar o treina-
mento dos militares das três Forças, 
se equipar e garantir as ações duran-
te os jogos. “Nós teremos, próximo 
a cada grande centro onde serão re-
alizados os eventos, e também nas 
cidades do futebol, uma força de 
contingência com tropas numerosas, 
preparadas para atuar junto à popu-
lação”, avaliou o almirante Ademir.
 De acordo com o plano inte-
grado, as atividades de Defesa Na-
cional incluem ações marítimas e 
fluviais; aeroespaciais e aeroportu-
árias; de transporte aéreo logístico; 
defesa química, biológica, radioló-
gica e nuclear; proteção de estrutu-
ras estratégicas; segurança e defesa 
cibernética; fiscalização de explosi-
vos, enfrentamento ao terrorismo e 
emprego de forças de contingência. 
O Ministro Aldo Rebelo também 
destacou a importância da atuação 
integrada. “Há uma integração entre 
todas essas organizações, no sentido 
de potencializar a eficácia da defesa 
e da segurança pública”, comentou.
 Em integração com a se-
gurança pública e os órgãos de 
inteligência, o Ministério da De-
fesa atuará nas atividades de en-
frentamento ao terrorismo; defesa 

Foto: Felipe Barra / M
D

química, biológica, radiológica e 
nuclear (DQBRN); e na seguran-
ça de dignitários e VIPs. A atuação 
das Forças Armadas depende de 
autorização expressa da Presiden-
te da República para o emprego 
de tropas na Garantia da Lei e da 
Ordem (GLO), sob a forma de um 
documento elaborado pela Casa Mi-
litar da Presidência da República.
 
 Estrutura
 As atividades de seguran-
ça a cargo do Ministério da Defesa 
ocorrerão a partir de coordenação/
comandos, compostos pelas três 
Forças, que serão instalados no Rio 
de Janeiro e nas cinco cidades do 
futebol (Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador, Manaus e São Paulo). No 
Rio, o Comando Militar do Leste 
assumirá o Comando Geral de De-
fesa de Área (CGDA), responsável 
pelas ações nas regiões olímpicas de 
Deodoro, Maracanã, Barra e Copa-
cabana. O CGDA será representado 
em todas essas regiões por um Co-
mando de Defesa Setorial (CDS).
 Cada uma das cidades do 
futebol contará com um Comando 
de Defesa de Área (CDA). Além 
disso, haverá um comando para 
cada uma das seguintes ações: 
combate ao terrorismo – que in-
clui a DQBRN, segurança e de-
fesa cibernética, ações aeroespa-
ciais e aeroportuárias, fiscalização 
de explosivos e logística militar. 

 Operação Tocha
 A segurança do reveza-

mento é de responsabilidade da 
Segurança Pública e conta com o 
trabalho integrado dos órgãos de 
segurança pública federais, esta-
duais e municipais. No entanto, 
as Forças Armadas estarão prepa-
radas e em plenas condições de 
atuar como força de contingên-
cia, ou seja, poderão ser acionadas 
para agir em caso de necessidade.

 Enfrentamento ao Terrorismo
 A estrutura da Defesa para o 
combate ao terrorismo é o Comando 
Conjunto de Prevenção e Combate 
ao Terrorismo (CCPCT), que reuni-
rá todo conhecimento e os meios em 
pessoal e material de contra terror 
das três Forças Armadas. O CCPCT 
atua em integração com o Minis-
tério da Justiça e com a Agência 
Brasileira de Inteligência (ABIN). 
Durante os Jogos Olímpicos, além 
de sua estrutura central, que será 
instalada no Comando Militar do 
Leste, no Rio de Janeiro, o CCPCT 
se desdobrará em Centros de Con-
trole Tático Integrado (CCTI), que 
ficarão junto de cada CDA nas cida-
des do futebol e, ainda, nas quatro 
regiões olímpicas do Rio de Janeiro.
 “As Forças Armadas e o 
Ministério da Defesa dispõem de 
instrumentos e de ações próprias 
que se integram ao mesmo esforço 
do Ministério da Justiça numa atu-
ação conjunta, que é disciplinada 
por protocolos que definem a quem 
cabe a responsabilidade da ação, de-
pendendo de cada caso concreto”, 
explicou o ministro Aldo Rebelo.

 Ações
 Nos últimos anos, o Mi-
nistério da Defesa vem acumu-
lando conhecimento nas ações de 
segurança para grandes eventos. 
Os militares das três Forças vêm 
participando de cursos de capaci-
tação, exercícios conjuntos intera-
gências e diversas outras atividades 
voltadas ao enfrentamento ao ter-
ror e às ações de Defesa Química, 
Biológica, Radiológica e Nuclear 
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Ministros da Defesa e do Esporte visitam legado esportivo da Marinha 
para os Jogos Rio 2016

 Na manhã de 15 de março, 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
juntamente com o Ministro do Es-
porte, George Hilton, visitou o Cen-
tro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes (Cefan), da Mari-
nha do Brasil, no Rio de Janeiro. O 
Cefan, assim como outros centros 
de treinamento do Exército e da Ae-
ronáutica, está sendo utilizados para 
a preparação e a formação de atle-
tas militares e civis para os Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.
 Esses centros de treinamen-
to fazem parte dos investimentos do 
Ministério da Defesa para o legado 
dos Jogos, e contam também com 
recursos financeiros do Ministério 
do Esporte. “O Cefan já é uma refe-
rência da Rede Nacional de Treina-
mento de Preparação do Brasil, não 
só para os Jogos Olímpicos, mas 
também como uma herança que fica-
rá de forma definitiva e permanente 
para o esporte de base e para o es-
porte de alto rendimento do Brasil”, 
afirmou o Ministro Aldo Rebelo.
 "Aqui nós acolhemos desde 
crianças do Programa Forças no Es-
porte, os atletas e as atletas do alto 
rendimento e de base da Marinha, 
além das parcerias que permitem 
que o Cefan acolha atletas de clu-
bes e equipes que aqui fazem treina-
mento ou reabilitação", enfatizou o 
ministro Aldo, acompanhado na vi-
sita pelo Comandante-geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, Almirante 
Fernando Antônio; pelo Comandan-

te do centro, Almirante Carlos Cha-
gas; e pelo Comandante Militar do 
Leste, General Fernando Azevedo.
 "Hoje nós acolhemos 20 
mil crianças nesse Programa Forças 
no Esporte. Esse programa precisa 
ser ampliado porque tem um baixo 
custo para as Forças Armadas, por-
que já são utilizadas as instalações 
militares, monitores que as pró-
prias Forças Armadas empregam, 
e ainda dispõe da ajuda e do apoio 
do Ministério do Esporte.  É um 
programa de referência e exemplo 
como ação social e como ação do 
esporte no Brasil", comentou Aldo. 
 No Cefan, ainda em fase de 
reformas, os ministros visitaram as 
instalações esportivas e as áreas que 
serão locais de treinamento oficiais 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Eles 
visitaram o alojamento, com capa-
cidade para 394 pessoas. A organi-
zação militar receberá as delega-
ções estrangeiras das modalidades 
de futebol, vôlei e polo aquático.
 Durante a visita, os ministros 
participaram da homenagem presta-
da pela Confederação Brasileira de 
Judô a todos os medalhistas olím-
picos da modalidade. “Vocês repre-
sentam o testemunho, a evidência de 
todas as grandes qualidades de nos-
so país e do nosso povo", afirmou 
o ministro, dirigindo-se aos atletas.
 Na premiação do judô, Re-
belo apontou o Plano Brasil Me-
dalha e o programa do Centro de 
Iniciação ao Esporte (CIE) como 
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duas ações fundamentais para a 
evolução do esporte brasileiro, a 
formação de atletas e para prepa-
rar o País para a prática do esporte.
 Os ministros Aldo Rebe-
lo e George Hilton também parti-
ciparam de uma palestra sobre o 
Programa Olímpico da Marinha 
(Prolim) e acompanharam o treina-
mento de alguns atletas e as ativi-
dades de projetos Sociais de base 
e do programa Forças no Esporte. 
Segundo o Almirante Chagas, 30 
atletas da Marinha já foram clas-
sificados para os Jogos Olímpicos.
 As intervenções no Cen-
tro de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes englobam dois 
campos de futebol, calçamento 
nas vias de acesso, acessibilidade, 
tanque de saltos, vestiário, piscina 
e ginásio com quadra de vôlei cli-
matizado. As reformas das piscinas 
olímpica e de saltos ornamentais 
visam proporcionar as melhores 
condições de treinamento para as 
equipes de natação e de saltos or-
namentais do Brasil. Ao incluir re-
forma nos vestiários, proporcionará 
também conforto aos atletas e mi-
litares da Marinha que utilizam a 
estrutura para adestramento militar.
 Com a construção de dois 
campos de futebol, conforme os 
padrões recomendados pela FIFA, 
e uma área de apoio entre os cam-
pos de futebol, com vestiários, 
depósito e área para fisioterapia, 
o Cefan pretende não somente se-
diar o treinamento de suas equipes 
de futebol, masculina e feminina, 
bem como ampliar as parcerias 
com organizações esportivas liga-
das à modalidade, proporcionando 
aos atletas de alto rendimento con-
dições favoráveis de treinamento.
 O objetivo é também que 
o Cefan seja o primeiro local na 
América Latina a ter um ginásio es-
pecífico voltado ao treinamento de 
equipes olímpicas brasileiras de le-
vantamento de peso. O ginásio está 
em construção e poderá sediar com-
petições nacionais e internacionais.

(DQBRN). Também estão sendo 
realizadas diversas atividades em 
formato de intercâmbio com ou-
tros países que possuem tradição 
em sediar grandes eventos, como 
Estados Unidos e Reino Unido.
 Até a realização dos Jo-
gos, em agosto deste ano, estão 
previstas ainda uma série de ativi-
dades, como cursos e treinamen-
to. Ainda na semana, aconteceu 
até o dia 11 de março, o Curso de 
Descontaminação de Múltiplas 
Vítimas, com o objetivo de incre-
mentar a capacidade brasileira de 
DQBRN para os Jogos Olímpicos 
e Paralímpicos. No dia 11, ocorre 
a simulação prática de incidentes, 
visando à capacitação de profis-
sionais. O evento ocorre em Deo-
doro, na cidade do Rio de Janeiro.
 Em 25 de março, a Mari-
nha do Brasil realiza, em conjunto 
com a Marinha dos Estados Uni-
dos e órgãos federais e estaduais 
de segurança pública, um exercí-
cio de contraterrorismo, em local 
ainda a ser definido. Será simulada 
uma ação terrorista, com a finali-
dade de testar a reação das equipes 
brasileiras e permitir o aprimora-
mento das técnicas de abordagem 
e resgate de navio sequestrado.
 Como parte da etapa de sen-
sibilização da população, o Minis-
tério da Defesa, a Polícia Federal e 
a Agência Brasileira de Inteligência 
(ABIN) realizam, desde o início des-
te ano, o Estágio para Percepção de 
Ameaça Terrorista (EPAT). As ati-
vidades buscam sensibilizar as pes-
soas que estarão envolvidas na rea-
lização dos Jogos Olímpicos, como 
taxistas, trabalhadores da rede hote-
leira, de bares e de restaurantes. O 
Estágio percorrerá todas as cidades 
que sediarão os Jogos Olímpicos.

Saiba mais sobre o 
Ministério da Defesa 

em nossos sites

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

(MD ASCOM/ FM)
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Comitiva do Ministério da Defesa chega ao Haiti para avaliação de contingente

 Uma comitiva de aproxi-
madamente 30 pessoas do Minis-
tério da Defesa (MD), incluindo 
militares das três Forças Armadas, 
chegou em 1º de março à capital 
do Haiti para realizar uma avalia-
ção do 23º contingente brasileiro 
(Contbras) na Missão das Nações 
Unidas para Estabilização do Haiti 
(Minustah). O objetivo é verificar 
a execução de atividades logísticas 
e operacionais e identificar possí-
veis pendências administrativas, 
tendo em vista a possibilidade de 
término da missão, já que há previ-
são de que as eleições no país se-
jam finalizadas no dia 24 de abril.
 A comitiva do MD foi rece-
bida em uma cerimônia realizada 
dentro das instalações do Batalhão 
de Infantaria e Força de Paz (Bra-
bat), com as presenças do force 
commander da Minustah, o Gene-
ral brasileiro Ajax Porto Pinheiro; 
do Comandante do Brabat, Coronel 
Ricardo Bezerra; e do embaixador 
do Brasil no Haiti, Fernando Vidal, 
além de outros oficiais militares. 
Durante sua apresentação, o Ge-
neral Ajax, que comanda o braço 
militar da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Haiti, ressaltou 
as qualidades dos contingentes, 
tanto brasileiro quanto de outros 
países. "É uma das melhores tropas 
com quem já trabalhei. São o que os 
Exércitos de cada país possuem de 
melhor. O grupo é muito bom, mui-
to rápido e trabalha muito bem. Em 
crise, eles têm uma capacidade de 
reação muito rápida. Todo o plane-
jamento de operação é muito bem 
feito e também notamos uma gran-
de integração", avalia o general.
 O titular do Force Comman-
der - uma espécie de Quartel-Ge-
neral militar da ONU - administra 
uma rede composta por 10 quartéis 
independentes: companhias de en-
genharia do Brasil e do Paraguai; 
batalhões de engenharia do Brasil 
e do Chile (este último no norte 
do Haiti, com dois pelotões, sen-
do um de El Salvador e outro de 

Honduras); um batalhão menor, do 
Uruguai, em parceria com o Peru; 
duas unidades de aviação (Chile e 
Bangladesh); um hospital argenti-
no; uma companhia da Guatema-
la; e outra das Filipinas. "Temos a 
representação de 11 tropas, de 11 
países, e 19 nacionalidades, por-
que temos oficiais de estado-maior 
do México, EUA, Canadá, Sri-
-Lanka, Nepal, Jordânia, Equador 
e Bolívia", afirmou o General Ajax.
 O General Carlos Sardinha, 
oficial com maior graduação da 
comitiva, disse que um dos objeti-
vos da visita é iniciar o trabalho de 
planejamento preliminar para uma 
possível reversão da tropa brasileira 
para o território nacional. "Viemos 
aqui com uma equipe multidisci-
plinar: sou do Comando Logístico 
(Colog), e tem representantes do 
MD, da Marinha, do Estado-Maior 
e do Comando de Operações Terres-
tres (Coter) do Exército e também 
da Força Aérea Brasileira. Não sa-
bemos ainda quando a reversão vai 
acontecer, porque será uma decisão 
da ONU, mas já podemos começar 
a trabalhar nesse sentido", disse.

 23º Contbras
 Na manhã de 02 de março, o 
Comandante do Brabat, Coronel Ri-
cardo Bezerra, fez uma apresentação 
sobre a atuação do batalhão. O 23º 
contingente de militares brasileiros 
no Haiti (23º Contbras) foi ativado 
no dia 03 de dezembro de 2015. O 
batismo de fogo ocorreu uma sema-
na depois, em 10 de dezembro, no 
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General Ajax, que comanda o braço militar da ONU no Haiti, ressaltou as qualidades 
dos contingentes que atuam no país

bairro de Citè Soleil, uma das co-
munidades mais violentas de Porto 
Príncipe, com cerca de 300 mil ha-
bitantes. "O objetivo da nossa atua-
ção é mostrar que a área está ocupa-
da. Mandamos 500 homens à região 
no dia seguinte à nossa chegada. 
Visitamos cada quarteirão e enfren-
tamos tiros", relatou o comandante.
 Ainda segundo o coronel, 
o comando estabelece uma rotina 
bem definida de atividades para a 
tropa, com um dia de patrulha, outro 
de serviço e outro de treinamento. 
"Fazemos o adestramento contínuo 

de nossas tropas. Faz parte da nos-
sa rotina", afirmou, ao acrescentar 
que o contingente também recebe 
acompanhamento de psicólogos 
e participa de atividades de lazer, 
como partidas de futebol, apresenta-
ções culturais e sessões de cinema.
 O Brabat 23 tem um volu-
me expressivo de militares vindos 
do Rio Grande do Sul, tendo 665 
homens e mulheres do Exército, 
181 da Marinha e 4 da Aeronáutica. 
Além disso, há outros 120 milita-
res que atuam no Batalhão de En-
genharia do Brasil (Braengcoy). O 
Campo General Jaborandy, onde o 
Brabat e o Braengcoy estão instala-
dos, tem um efetivo total de 1.220 
pessoas (incluindo civis), em uma 
área de 390 mil m². Até o dia 10 de 
fevereiro, as tropas do 23º Contbras 
haviam realizado patrulhas em qua-
se 17 mil km e percorrido mais de 
134,8 mil km durante a realização 
de suas atividades. Nesse mesmo 
período, não houve nenhum disparo 
acidental de arma de fogo, fato des-
tacado pelo comandante da unidade.
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No Haiti, militares do MD e das Forças conhecem hospital e visitam QG militar da ONU

 A comitiva de militares do 
Ministério da Defesa (MD) e das 
Forças Armadas que esteve em 
missão no Haiti visitou, em 02 de 
março, um hospital mantido pela 
Argentina, em apoio à Missão das 
Nações Unidas para a Estabiliza-
ção no Haiti (Minustah). O hos-
pital opera dentro dos limites do 
Campo General Jaborandy e é ad-
ministrado, em sua maioria, por 
militares da Força Aérea Argentina.
 De acordo com o Tenente-
-coronel Otero, diretor logístico do 
hospital, a unidade atende de 15 a 
20 pessoas diariamente. Segun-
do ele, o foco dos atendimentos 
é voltado aos militares membros 
da Minustah, mas também é pos-
sível atender a população civil lo-
cal. "Nós prestamos assistência de 
nível 2 à ONU e aos organismos 
estrangeiros em urgências e emer-
gências. Mas também podemos 
atender civis em casos de catás-
trofes", afirmou o diretor, durante 
apresentação à comitiva do MD.
 A unidade de saúde conta 
com cerca de 10 médicos de dife-
rentes especialidades e 25 enfer-
meiros, além de outras pessoas, 
inclusive militares, que prestam 
apoio administrativo e logístico. 
Os serviços oferecidos no hospi-
tal incluem análises laboratoriais, 
cirurgias - com capacidade para 
realização de dois procedimentos 
cirúrgicos simultaneamente, odon-

tologia, enfermaria, ginecologia e 
unidade de terapia intensiva (UTI).
 O coronel explicou que a 
Minustah classifica em quatro os 
níveis operação de unidades hos-
pitalares, de acordo com os proce-
dimentos médicos realizados: as de 
nível 1 fazem o atendimento médico 
básico, como nos casos de pacien-
tes com febre ou distensões muscu-
lares; o nível 2, como é o caso do 
hospital argentino, realiza cirurgias 
e possui UTI; o nível 3 conta com 
procedimentos mais complexos, 
realizando tomografias e diagnós-
tico, tratamento, através de hemo-
dinâmica; enquanto o nível 4 rea-
liza transplantes e amputações."No 
Haiti, conseguimos atender até o 
nível 2. No 3º, o paciente é trans-
portado, por via aérea, até a Re-
pública Dominicana - país que 
divide a outra metade da Ilha de 
Hispaniola com o Haiti - e no 4, o 
transporte tem que ser feito até Mia-
mi, nos Estados Unidos", explica.
 De 2011 a 2015, o hos-
pital fez 179.594 atendimen-
tos médicos, sendo 70% de-
les em apoio a membros da 
Minustah e 30% à população local.

 QG militar da ONU
 Desde 1º de junho de 
2004, com a criação da Minustah, 
a ONU auxilia o governo do Hai-
ti no processo de restauração do 
ambiente de paz no país. A missão 
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é comandada pelo representante 
do secretário-geral da ONU para 
o Haiti, posto ocupado atualmente 
pela diplomata Sandra Honoré, de 
Trinidad e Tobago. Essa estrutura 
possui três elementos subordina-
dos: o primeiro vice-representante, 
que lidera as áreas administrativa, 
policial e de segurança; o segun-
do vice-representante, responsá-
vel pela coordenação com outras 
entidades dentro e fora do sistema 
ONU; e o Force Commander, que 
lidera a parcela militar da missão.
 Diversos oficiais-generais 
brasileiros já foram designados para 
o comando do componente mili-
tar na missão, como os generais 
Augusto Heleno Ribeiro Pereira, 
Urano Teixeira da Mata Bacelar e 
José Luiz Jaborandy Junior. Hoje, 
o ocupante do cargo é o General-
-de-divisão Ajax Porto Pinheiro, 
que recebeu a comitiva do MD nas 
instalações do Quartel-General do 
Force Commander, na capital hai-
tiana. Dentro da unidade operam 
seções como inteligência, logística, 
planejamento e relações com a mí-
dia, por exemplo. A UNPol (sigla 
em inglês da Polícia da ONU) tam-
bém utiliza parte dessas instalações.

 Homenagem
 Também na quarta (02), foi 

realizada, no Brabat, a formatura de 
homenagem aos militares mortos 
por consequência do terremoto que 
assolou o Haiti em janeiro de 2010, 
resultando na morte de 21 brasi-
leiros, sendo 18 deles militares.
 No então QG da Minustah, 
no Hotel Villa Privê, foram cinco 
os mortos: os coronéis João Souza 
Zanin, Emílio dos Santos e Mar-
cus Cysneiros; e os majores Fran-
cisco Adolfo e Marcio Guimarães.
 Na Casa Azul (prédio que 
abrigava um grupo de combate 
do Exército), faleceram o Tenente 
Bruno Ribeiro Mario; os Sargentos 
Davi Ramos de Lima, Leonardo de 
Castro e Rodrigo de Souza Lima; os 
Cabos Douglas Pedrotti Neckel e 
Washington de Souza; e os Soldados 
Antonio José Anacleto, Tiago Anaya 
Detimermani, Rodrigo Augusto 
da Silva e Felipe Gonçalves Julio.
 No Forte Nacional, morre-
ram o Tenente Raniel de Camar-
gos, o Cabo Ari Dirceu Junior e o 
Soldado Kleber da Silva Santos.
 A área de entrada do Brabat, 
em Porto Príncipe, conta com um 
monumento dedicado a esses milita-
res, com as inscrições "Aqui vieram/ 
Aqui deixaram suas vidas/ Aqui vi-
vem seus ideiais". O monumento 
também marca a data em que ocorreu 
o terremoto: 12 de janeiro de 2010.
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Política de Defesa é tema de aula magna 
na Universidade Católica de Brasília

Proposta de emenda constitucional eleva recursos 
da Defesa para 2% do PIB

 Como marco do início do 
ano letivo do curso de Relações 
Internacionais da Universidade Ca-
tólica de Brasília, o Ministro Aldo 
Rebelo, proferiu no dia 29 de mar-
ço, aula magna com o tema “Políti-
ca de Defesa para o Século XXI”.
 Para o auditório repleto de 
alunos dos cursos de Relações In-
ternacionais e também de Direito, o 
ministro ressaltou que a agenda de 
Defesa não é apenas uma agenda das 
Forças Armadas e sim uma agenda 
do País. “A agenda de Defesa preci-
sa estar permanentemente integrada 
com todas as forças da sociedade, e, 
destacadamente, com a universida-
de como ponto de apoio para a re-
flexão sobre os desafios de Defesa, 
como parte da política externa das 
relações exteriores do País. E esse 
é o trabalho que o Ministério da 
Defesa faz de integrar a agenda da 
Defesa com a sociedade”, destacou.
 Considerando o sistema in-
ternacional multipolar, a coordena-
dora do curso de Relações Interna-
cionais, Rosana Tomazini, também 
lembrou que é fundamental que se 
repense a Política de Defesa do País. 
“Nada mais oportuno que ouvir o 
ministro da Defesa já que o Brasil 
quer se posicionar como potência 
regional perante o mundo”, disse.
 Para o reitor da Universi-
dade Católica de Brasília e pre-
sidente do Conselho Nacional de 
Educação, Gilberto Gonçalves 
Garcia, o tema da aula magna é 
oportuno, uma vez que trata das 
relações entre países. “É um as-
sunto de extrema importância por-
que nos últimos 50 anos a visão de 

 Deputados integrantes da 
Comissão de Relações Exteriores 
e de Defesa Nacional entregaram, 
no dia 29 de março, ao Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, uma có-
pia do texto da Proposta de Emen-
da à Constituição (PEC) 197, que 
estabelece para o setor de Defe-
sa a aplicação de, no mínimo, 2% 
do Produto Interno Bruto (PIB).
 “Essa proposta valoriza a 
agenda da Defesa, eleva o tema de 
financiamento da Defesa a um status 
dentro do Congresso que nós não 
tínhamos até então”, afirmou o mi-
nistro. Para Aldo Rebelo, o fato de 
agora existir uma PEC para tratar do 
assunto é extremamente importante 
porque estabelece uma base de deba-
te do assunto dentro do Parlamento.
 A presidente da Comis-
são, deputada Jô Moraes (PCdoB/
MG), explicou que trouxe o texto 
da PEC ao conhecimento do minis-
tro para que ele possa acompanhar 
o processo de tramitação, contri-
buindo com o debate. “O tema 
Defesa tem que ser incorporado 
por toda a Câmara dos Deputados 
como um tema fundamental para o 
País”, destacou. Ela ressaltou ainda 
que a adesão à PEC, com mais de 
200 assinaturas, superou o núme-
ro de apoio necessário, de 171 de-
putados, para a sua apresentação.
 A proposta de destinar o 
percentual para o setor já havia sido 
defendida pelo ministro da Defesa, 
sob a argumentação de que é pre-
ciso criar formas mais seguras de 

defesa, em especial no nosso País, 
tem mudado bastante”, concluiu.
 Em suas palavras, Aldo Re-
belo mencionou que a Defesa Na-
cional se constitui de dois pilares: 
opção e destino. Opção define qual 
a dimensão da Defesa que se quer 
ter em termos de política pública 
e de orçamento, do nível de prio-
ridade que se atribuí à Pasta, e do 
tipo de equipamento que se quer ter.
 Já o eixo destino se associa a 
uma série de fatores que são impos-
tos ao País por sua condição e lo-
calização e não são opcionais (terri-
tório, fronteiras, litoral, população e 
etc). “Todos esses dados compõem 
elementos essenciais para a defini-
ção de nossa política e estratégia de 
defesa. Se o País foge a esse destino 
e não encara suas responsabilidades 
de defesa, acaba mergulhando em 
uma crise diante de sua população, 
de seus vizinhos e de seus parceiros 
internacionais”, comentou Rebelo.
 Ainda sobre o papel das 
Forças Armadas e a inserção do 
Brasil no cenário internacional, o 
ministro destacou os projetos es-
tratégicos em desenvolvimento, 
primordiais para o posicionamen-
to da Política de Defesa Nacional. 
Entre eles, citou o Programa de 
Desenvolvimento de Submari-
nos (Prosub), o Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras 
(Sisfron) e o Blindado Guarani.
 Também participaram da 
aula magna o pró-reitor acadêmico, 
Daniel Rey de Carvalho; e o dire-
tor da Escola de Gestão e Negócios, 
André Luiz Cordeiro Cavalcanti.

investimentos, que escapem da sa-
zonalidade econômica mundial. Em 
países dos BRICS, por exemplo, 
os percentuais destinados à Defe-
sa alcançam uma média de 2,31%, 
enquanto, no Brasil, a média de 
investimento é de apenas 1,4%.
 O texto da proposta fixa o 
mínimo de 2% do PIB sob a justifi-
cativa de atender as necessidades da 
Politica Nacional de Defesa (PND), 
para que as Forças Armadas possam 
cumprir suas missões constitucio-
nais da melhor forma possível. De 
acordo com a PND, os principais 
objetivos são: promover a estabi-
lidade regional, contribuir para a 
manutenção da paz, manter Forças 
Armadas modernas e desenvol-
ver a indústria nacional de defesa.
 Para o chefe do Estado 
Maior-Conjunto das Forças Arma-
das, Almirante Ademir Sobrinho, 
a PEC será fundamental para dar 
mais segurança aos projetos da 
Base Industrial de Defesa (BID). 
“Isso dá um horizonte para a indús-
tria de defesa, setor que precisa de 
investimentos muito altos para de-
senvolver seus projetos”, ressaltou.
 A tramitação da PEC prevê 
a análise, primeiramente, pela Co-
missão de Constituição e Justiça da 
Câmara. Após essa etapa, a propos-
ta segue para comissão especial e, 
em seguida, para votação no plená-
rio da Câmara. Após a conclusão 
da tramitação na Câmara, a propos-
ta segue para votação no Senado.
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Brasil é centro de referência internacional 
na formação de militares em missões de paz

 O Centro Conjunto de Ope-
rações de Paz (CCOPAB) do Mi-
nistério da Defesa recebeu o quar-
to certificado do Departamento de 
Operações de Manutenção da Paz 
das Nações Unidas. Com essa certi-
ficação, o CCOPAB se torna centro 
de excelência internacional na for-
mação de militares para missões de 
paz, sob a égide das Nações Unidas 
(ONU). A certificação foi entregue 
no dia 18 de março, pelo Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA), Almirante Ade-
mir Sobrinho, ao Comandante do 
CCOPAB, Coronel Carlos Ramires.
 "O Brasil é o primeiro país 
da América do Sul a possuir este 
certificado, que se soma a outros", 
declarou o Almirante Ademir. De 
acordo com o chefe do EMCFA, 
o centro agora também é referên-
cia na formação de unidades de 
polícia para operações de paz.
 Criado em 2010, o CCOPAB 
possui cursos e exercícios regulares 
para o desempenho de militares em 
diversas atividades em operações 
de paz da ONU. Atualmente, são 
ministrados o Curso de Observador 

Militar, o Curso de Oficial de Esta-
do-Maior (staff officer), o de Exercí-
cio Avançado de Operações de Paz, 
e agora, por último, foi introduzido 
o de Polícia das Nações Unidas.
 Para o Comandante do 
CCOPAB, Coronel Ramires, com 
a certificação o Brasil passa a ser 
referência internacional na for-
mação de militares em operações 
de paz da ONU. "Nós recebemos 
não apenas, obviamente, nos-
sos militares, mas também, re-
gionalmente, e podemos avançar 
para outros continentes", afirmou.
 Além de cursos, estágios 
e exercícios avançados voltados 
a profissionais militares, o CCO-
PAB oferece programas dirigidos 
ao público civil, como o Estágio 
de Preparação para Assessores de 
Imprensa em Áreas de Conflito.
 O Curso de Polícia da ONU 
foi certificado durante a sua realiza-
ção no CCOPAB, em setembro de 
2015. O treinamento visa capacitar 
profissionalmente os policiais e bom-
beiros militares para atuação como 
policiais da ONU nas missões de 
paz, em um ambiente multicultural.
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MD e Ipea avaliam parceria de estudos 
na área de defesa

 Com o objetivo de firmar 
parceria e criar um grupo de estu-
dos e pesquisas relacionadas à área 
de defesa e indústria, o Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, recebeu 
no dia 02 de fevereiro, o presiden-
te do Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), Jessé Souza.
Para Aldo, a ideia da parceria vai 
fortalecer a troca de experiências en-
tre o instituto e o Ministério da De-
fesa (MD). “Aqui foi uma primeira 
conversa e um compromisso que nós 
assumimos. Vai haver, além desse 
grupo de estudos que irá pesquisar 
sobre temas relacionados à defesa e 
segurança nacional, um acordo para 
que pesquisadores do Ipea possam 

ministrar palestras e aulas na Esco-
la Superior de Guerra e nas demais 
escolas das Forças Armadas”, acres-
centou. Segundo o ministro, a parce-
ria para ampliar e aprofundar estes 
estudos deve se concretizar em breve.
 Para o presidente do Ipea - 
que também é professor de Ciência 
Política da Universidade Federal 
Fluminense (UFF) -, a conversa vai 
render debates positivos e esclare-
cedores: “Montamos um convênio 
entre a Defesa e o instituto, onde 
vamos construir uma espécie de 
cooperação em temas que interes-
sam ao MD, como a defesa nacio-
nal, questões demográficas e a re-
lação disso com a indústria bélica”.
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Aeronáutica é a Força que possui o maior contingente feminino

 A Aeronáutica é a Força 
Armada do Brasil com o maior nú-
mero de mulheres em seu efetivo. 
São cerca de 9.820 mulheres atu-
ando, segundo dados de 2015. A 
FAB também foi a primeira das três 
Forças a abrir espaço para a atuação 
das mulheres na atividade fim da 
instituição: em 2003, recebeu a pri-
meira turma feminina para o Curso 
de Formação de Oficiais Aviadores.
 A ampliação da participa-
ção das mulheres na Aeronáutica 
em funções tradicionalmente mas-
culinas ocorre de maneira gradual. 
Liz Serzedello Neves Vilaça é 3º 
Sargento básico em Eletricidade e 
Instrumentos, no 6º Esquadrão de 
Transporte Aéreo (ETA), em Bra-
sília. Paulista e apaixonada pela 
aviação, Liz Serzedello estudou na 
Escola de Especialistas da Aeronáu-
tica antes de chegar à capital federal.
 O chefe de material do 6º 
ETA, capitão Souto, diz que a uni-
dade conta com um total de 65 mi-
litares de ambos os sexos, que exer-
cem a atividade de manutenção em 
12 aeronaves. Dentre os integran-
tes do grupo, quatro são mulheres, 
sendo que a mecânica Serzedello 
também atua na área de inspeções.
 O trabalho feminino na 
unidade militar divide-se entre as 
áreas burocrática e de manutenção 
de aeronaves. “As mecânicas são 
bastante capacitadas para o traba-
lho e algumas delas já chegaram 

com o curso técnico concluído” 
conta o capitão Souto. O chefe de 
material explica ainda que as mi-
litares que já possuíam curso téc-
nico fizeram uma adequação à 
aviação, após passarem na Escola 
de Especialistas e entrar no grupo.
 Na atividade de mecânica 
de aeronaves, as mulheres se dife-
renciam pelos detalhes e atenção. 
“Penso que estou no lugar certo. 
Mulher é muito detalhista”, ressal-
ta a sargento Serzedello. A opinião 
de Souto sobre a mão de obra femi-
nina na área é semelhante: “Em al-
guns trabalhos da parte de controle 
de itens, elas são muito mais aten-
tas do que os homens”, assegura.
 Para Serzedello, executar 
atividades num ambiente predomi-
nantemente masculino é tranquilo. 
“Não é a primeira vez que eles tra-
balham com mulheres e, aqui, nós 
temos que priorizar a disciplina, a 
hierarquia e a segurança das tripu-
lações”, destaca. O apoio da família 
no início da carreira serviu como 
combustível para a militar trilhar 
o caminho das Forças Armadas.
 Mesmo cercada por peças de 
aeronaves e outros itens, a sargento 
considera que as mulheres não de-
vem se sentir masculinizadas por-
que usam macacão. “Isso não tem 
que existir, porque se no trabalho a 
parte de segurança é estar de maca-
cão, você deve vesti-lo”, ressalta. 
Ela faz questão de demonstrar que 

Foto: Felipe Barra/ M
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mantém a vaidade e feminilidade no 
trabalho: “Não deixo de fazer mi-
nhas unhas. É claro que não uso nada 
que esteja fora do padrão militar”.
 A Escola de Especialistas de 
Aeronáutica forma, semestralmen-
te, cerca de 650 novos sargentos 
para a Força Aérea Brasileira. Lo-
calizada em Guaratinguetá (SP), o 
espaço é o maior centro de ensino 
técnico militar da América do Sul. 

De acordo com a FAB, mais de 70 
mil militares já passaram pelo local.

 Ingresso feminino
 O ingresso feminino na Aca-
demia da Força Aérea no Quadro de 
Oficiais Intendentes foi autoriza-
do em 1995 e o número aumenta a 
cada ano. Em 2003, a FAB recebeu 
as primeiras mulheres para o Curso 
de Formação de Oficiais Aviadores.

DPC presta homenagem no 
Dia Internacional da Mulher

 Nas comemorações alusi-
vas ao Dia Internacional da Mu-
lher, a Diretoria de Portos e Costas 
(DPC) homenageou as 93 militares, 
servidoras e funcionárias civis que 
representam, tão bem, as mulheres 
na Marinha do Brasil (MB). Elas 
receberam lembranças simbólicas 
e assistiram a vídeos motivacio-
nais sobre as conquistas femininas.
 A homenagem promovida 
pela DPC alinha-se ao critério seis 
do Programa Netuno (a tripulação, 
seu trabalho, sua capacitação e de-
senvolvimento), que visa fortalecer 
a comunicação interna, promover a 
integração entre os setores, traba-

lhar o fator motivacional, valorizar 
e reconhecer todas as mulheres da 
Diretoria, pelas funções que exer-
cem e que são capazes de exercer.
 O Diretor de Portos e Cos-
tas, Vice-Almirante Wilson Pereira 
de Lima Filho, prestigiou o evento 
e destacou a importância da mulher 
nos dias atuais. “A Marinha avan-
çou com o ingresso das mulheres em 
suas fileiras. São comprometidas, 
competentes, exigentes e, ainda, 
cuidam da família. Mantenham esse 
trabalho com o carinho, profissiona-
lismo e amor à nossa instituição. Es-
tou orgulhoso em tê-las trabalhando 
na DPC”, parabenizou o almirante.
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Banda da Base Aérea de Brasília participa 
de homenagem às mulheres

Homenagem da Editora Itta e Folha Militar
a todas as Mulheres nesse dia especial

 A Banda da Base Aérea de 
Brasília participou, no dia 08 de 
março, da sessão realizada pelo 
Congresso Nacional em homena-
gem ao dia internacional da mulher. 
Na ocasião, também, foi realizada 
a entrega da 15ª edição do Diplo-
ma Bertha Lutz a cinco agraciados. 
Militares mulheres da Aeronáutica 
também participaram do evento. 
 Criado em 2001, o prêmio 
destina-se a agraciar pessoas que 
tenham efetuado contribuições re-
levantes pela questão do gênero e 
direitos das mulheres. Neste ano, 
entre os cinco homenageados es-
tão a primeira Ministra do Supre-
mo Tribunal Federal e antropó-

loga, Elen Gracie; a escritora Lia 
Luft e o Ministro do STF Marco 
Aurélio Melo, que foi o primei-
ro homem a receber a distinção.

 Homenagem da Defesa
 Em mensagem publicada 
em 08 de março, o Ministro da De-
fesa, Aldo Rebelo, também pres-
tou homenagem a todas aquelas 
que se dedicam a promover uma 
Defesa mais forte e uma socieda-
de mais harmônica em nosso País. 
Rebelo  também destacou o pio-
neirismo da Aeronáutica ao abrir a 
Academia da Força Aérea para as 
cadetes femininas em 1996. Leia 
na íntegra a mensagem do ministro.
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08 de março – Dia Internacional da Mulher

 Muitas são as versões que 
dão origem à escolha de 08 de mar-
ço para homenagear as mulheres. 
A mais conhecida história relem-
bra a tragédia ocorrida em uma 
fábrica têxtil nova-iorquina, quan-
do cerca de 130 operárias teriam 
sido trancadas e queimadas em um 
galpão, após reivindicarem me-
lhores condições de trabalho. No 
episódio, teriam morrido 143 mu-
lheres, em 08 de março de 1857.
 Ao nos depararmos com 
esse fato, estávamos em pleno sé-
culo XIX. Vários anos se passaram 
e, em 1977, a Assembleia Geral da 
Organização das Nações Unidas 
consagrou o dia 08 março como 
Dia Internacional pelos Direitos da 
Mulher e pela Paz Internacional. A 
partir dessa declaração, os calen-
dários de diversas partes do mundo 
oficializaram essa comemoração.
 A mulher destemida daquela 
época luta, até hoje, incansavelmen-
te, pela manutenção e, em algumas 
sociedades, pela conquista do seu 
espaço, principalmente no campo 
profissional. A lembrança dessa data 
assinala uma oportunidade para re-
avaliar conceitos,  enaltecer quali-
dades e reverenciar esforços. Essa 
homenagem convida-nos a refletir 
acerca da complexidade e do valor 
único de ser mulher: mulher-guer-
reira, mulher-afetuosa, mulher-mãe, 
mulher-companheira, mulher-pro-
fissional, mulher-incansável, mu-
lher-exemplo, mulher-multitarefa, 

mulher que reinventa a história a 
cada novo dia, que transforma o 
presente em dádiva e que nos ani-
ma em busca de um mundo me-
lhor, mais solidário e mais virtuoso.
 A mulher, independente do 
seu ofício, seja formal ou informal, 
desempenha seus afazeres com de-
dicação plena, disciplina e coragem. 
No Exército Brasileiro, a partici-
pação feminina remonta à heroína 
Maria Quitéria de Jesus Medeiros, 
a primeira mulher a incorporar e 
a combater nas fileiras do Exérci-
to, em 1823, durante a Guerra da 
Independência, em terras baianas. 
O legado deixado por essa desbra-
vadora, recheado de amor à Pátria, 
inspira as meninas de hoje, as quais 
dão um passo marcante e significa-
tivo no cenário da doutrina militar 
brasileira: ingressar na Linha de 
Ensino Militar Bélico. Neste ano, 
elas poderão prestar concurso para 
a Academia Militar das Agulhas 
Negras, para a Escola de Sargen-
tos de Logística e para o Centro de 
Instrução de Aviação do Exército. 
Oficial ou sargento, essas jovens 
serão as pioneiras na linha bélica 
e deixarão, certamente, marcas in-
deléveis de civismo, patriotismo, 
responsabilidade e perseverança.
 Mulheres brasileiras, pa-
rabéns por se doarem diutur-
namente, com sensibilidade e 
carisma, à construção de um mun-
do mais humano para se viver.

(CCOMSEX/ FM)
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Oficiais comemoram 208 anos 
dos Fuzileiros Navais com jantar

 A convite do Comandan-
te Geral dos Fuzileiros Navais, 
Almirante de Esquadra Fernan-
do Antonio de Siqueira Ribeiro, o 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
participou no dia 05 de março, de 
jantar comemorativo dos 208 anos 
da instituição, no Rio de Janeiro.
 O almirante se referiu à ori-
gem dos Fuzileiros Navais, quando, 
no dia 07 de março de 1808, apor-
tavam ao Rio de Janeiro os navios 
que traziam a Família Real e a Cor-
te portuguesa. A Brigada Real da 
Marinha - origem dos atuais Fuzi-
leiros Navais - acompanhava a Cor-
te. Após o retorno do Rei D. João 
VI para Portugal, um Batalhão da 
Brigada Real da Marinha permane-
ceu no Rio de Janeiro. Desde então, 
os soldados-marinheiros estiveram 
presentes em todos os episódios 
importantes da História do Brasil, 
como nas lutas pela consolidação 
da Independência, nas campanhas 
do Prata e em outros conflitos ar-
mados em que se empenhou o País.
 Mais recentemente, os Fuzi-
leiros Navais, como Observadores 
militares da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), atuaram em 
áreas de conflito, como El Salva-
dor, Bósnia, Honduras, Moçambi-
que, Ruanda, Peru e Equador. Em 
Angola, como Força de Paz, parti-
ciparam da Missão de Verificação 
das Nações Unidas (UNAVEM-III) 
com uma Companhia de Fuzileiros 
Navais e um Pelotão de Engenharia.
 Em breve pronunciamen-

to, o Ministro Aldo enfatizou que 
“nenhuma instituição alcança a bio-
grafia de 208 anos por acaso. Essa 
trajetória significa a construção de 
uma história que vincula a institui-
ção à formação da identidade e dos 
valores da nacionalidade. Desde an-
tes da Independência, os Fuzileiros 
Navais estabeleceram, vitoriosa-
mente, a reivindicação portuguesa 
dos limites do Brasil, que era o rio 
Oiapoque, no Norte, disputado com 
os franceses. Entre dezembro de 
1808 e janeiro de 1809, ocorreu a 
primeira ação de combate dos Fu-
zileiros Navais no Brasil, comanda-
dos por Luiz da Cunha Moreira, que 
viria a ser o Primeiro Ministro da 
Marinha do Brasil independente”.
 “Os Fuzileiros”, continuou 
o ministro, “também tiveram pre-
sença marcante na guerra da Trí-
plice Aliança, nas águas do rio Pa-
raná. Participaram da construção 
de nossa imagem internacional, 
nas missões da ONU. Exercerão, 
igualmente, participação desta-
cada na proteção dos atletas, dos 
visitantes internacionais, e dos 
brasileiros e profissionais, daqui 
e de fora, durante as Olimpíadas 
do Rio de Janeiro, a realizarem-se 
no segundo semestre deste ano”.
 Aldo encerrou suas pala-
vras entendendo serem “os Fu-
zileiros Navais uma das maiores 
instituições das Forças Armadas, 
fundadores do Brasil e que en-
che de orgulho os brasileiros”.
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Corpo de Fuzileiros Navais celebra 208º aniversário
com a presença do Ministro da Defesa

 O Comando-Geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais realizou no dia 
07 de março, na Fortaleza de São 
José da Ilha das Cobras, cerimônia 
militar alusiva ao 208º aniversário do 
Corpo de Fuzileiros Navais (CFN).
 A cerimônia, que contou 
com a presença do Comandante da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Eduardo Bacellar Leal Ferreira, e 
do Comandante-Geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante de Es-
quadra (FN) Fernando Antonio de 
Siqueira Ribeiro, foi presidida pelo 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo.
 Cerca de 350 convidados 
prestigiaram a celebração, entre os 
quais, antigos Ministros da Mari-
nha e ex-Comandantes da Força, 
ex-Comandantes-Gerais do CFN, 
Oficiais-Generais da Marinha, re-
presentantes dos Poderes Legislati-
vo e Judiciário, autoridades milita-
res e civis, convidados e familiares.
 Em entrevista à TV Mari-
nha, o Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, destacou a necessidade da 
valorização militar, social e histó-
rica do Corpo de Fuzileiros Navais 
como a mais antiga das organiza-
ções militares brasileiras. "Ao lon-
go desses mais de dois séculos de 
existência, trajetória e biografia car-
regada de glórias, o CFN angariou 
o respeito, a admiração e o carinho 

do Brasil e da população brasileira. 
E, naturalmente, o Ministério da 
Defesa celebra os 208 anos do Cor-
po de Fuzileiros Navais como um 
momento importante na construção 
da defesa de nossa pátria", disse.
 Durante o evento, foi reali-
zada a entrega da Medalha Mérito 
Anfíbio a 73 militares da Marinha 
do Brasil, entre Oficiais e Praças. 
Essa condecoração é concedi-
da como reconhecimento àqueles 
que, em exercícios e operações, 
distinguiram-se pela exemplar 
dedicação à profissão e pelo in-
teresse no aprimoramento de sua 
condição de combatente anfíbio.
 A ocasião também mar-
cou a entrega da Medalha Almi-
rante Sylvio de Camargo a seis 
Oficiais da Marinha do Brasil que 
obtiveram o primeiro lugar na clas-
sificação final do Curso de Aper-
feiçoamento de Oficiais do Corpo 
de Fuzileiros Navais (CAOCFN).
 O AE (FN) Fernando An-
tonio destacou, em seu discurso, 
a importância da capacitação e do 
adestramento contínuo dos milita-
res e do culto aos valores essenciais 
de Honra, Competência, Determi-
nação e Profissionalismo do CFN, 
única tropa totalmente profissio-
nal das Forças Armadas do Brasil.

(CGCFN/ FM)
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Comandante da Marinha visita em Pernambuco
Organizações Militares da área do 3º DN

 No final da tarde, do dia 09 
março, desembarcou na Base Aérea 
do Recife, o Comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Edu-
ardo Bacellar Leal Ferreira, sendo 
recepcionado pelo Comandante do 
3º Distrito Naval, Vice-Almirante 
Afrânio de Paiva Moreira Junior, 
o Comandante do II Comar, Major 
Brigadeiro José Hugo Volkmer, e 
os titulares das Organizações Mili-
tares da Marinha em Pernambuco.
 No dia seguinte, a comitiva 
visitou as organizações da Mari-
nha sediadas na capital pernambu-
cana. O Diretor do Hospital Naval 
de Recife, Capitão de Mar e Guer-
ra (Md) Rui Guilherme da Gama 
Cristo, apresentou as instalações 
do Hospital e as recentes reformas 
realizadas nos locais onde são pres-
tados os atendimentos aos usuários 

do Serviço de Saúde da Marinha.
 Na Capitania dos Portos 
de Pernambuco (CPPE), o Co-
mandante da Marinha conheceu 
as instalações, incluindo a Patro-
moria, onde ficam as embarca-
ções da CPPE empregadas para 
as atividades de inspeção naval e 
esteve na ex-Estação Rádio Pina.
 Na Escola de Aprendizes-
-Marinheiros de Pernambuco 
(EAMPE), o Comandante da Mari-
nha e a Comitiva visitaram os prin-
cipais compartimentos dedicados à 
formação intelectual e militar-naval 
dos futuros Marinheiros do Corpo 
de Praças da Armada, percorren-
do salas de aula, biblioteca, espa-
ço de memória, piscina, salão de 
TV, auditório, alojamentos e Navio 
de Pedra “Fragata Pernambuco”.
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Ministros da Defesa e do Esporte 
visitam o CEFAN no Rio de Janeiro

 Os Ministros da Defesa, 
Aldo Rebelo, e do Esporte, Ge-
orge Hilton, visitaram em 15 de 
março, o Centro de Educação Fí-
sica Almirante Adalberto Nunes 
(CEFAN), onde foram recebidos 
pelo Comandante-Geral do Cor-
po de Fuzileiros Navais, Almi-
rante de Esquadra (FN) Fernan-
do Antônio de Siqueira Ribeiro.
 Na ocasião, os ministros as-
sistiram a uma palestra, proferida 
pelo Comandante do CEFAN, sobre 
o Programa Olímpico da Marinha 
(PROLIM) e outros projetos es-
portivos sociais e de base, como o 
Programa Forças no Esporte (PRO-
FESP), que no CEFAN, além de 
reforço escolar, buscam o desen-
volvimento de novos talentos para 
o esporte. O evento contou com a 
presença de vários atletas do PRO-
LIM, das equipes de vela, atletis-
mo, futebol feminino, boxe, judô 
e pentatlo naval. Na oportunidade, 
foram também apresentados alguns 

dos atletas que vem obtendo im-
portantes resultados. Eles puderam 
visitar, ainda, as obras nas insta-
lações esportivas e nas áreas que 
serão locais de treinamento oficial 
para os Jogos Olímpicos Rio 2016.
 No fim da visita, a comitiva 
participou de uma homenagem rea-
lizada pela Confederação Brasileira 
de Judô (CBJ) a todos os medalhis-
tas olímpicos da modalidade, desde 
a conquista da primeira medalha 
olímpica por Chiaki Ishi, em 1972, 
em Munique, até Sarah Menezes, 
em 2012, em Londres. Dentre os 
homenageados também estiveram 
presentes Aurélio Miguel, Rogério 
Sampaio, Walter Carmona, Dou-
glas Vieira, Tiago Camilo, Mayra 
Aguiar, Ketelyn Quadros e outros. 
Nessa mesma semana, a CBJ rea-
lizou no CEFAN um treinamento 
de campo com a participação das 
equipes olímpicas do Brasil e de 
outros países, como Reino Unido, 
Japão, Bélgica e República Tcheca.
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Força-Tarefa Marítima do Líbano 
tem novo comandante

 A Força-Tarefa Marítima 
(FTM) da Força Interina das Nações 
Unidas no Líbano (UNIFIL), que 
tem duração de um ano, será lide-
rada pelo Contra-almirante Claudio 
Henrique Mello de Almeida, que as-
sumiu o comando da missão no final 
de fevereiro. Ele substitui o Contra-
-Almirante Flávio Macedo Brasil.
 O Brasil lidera a missão da 
ONU desde 2011 completando cin-
co anos como protagonista à fren-
te do viés marítimo da UNIFIL.
 A cerimônia de transmis-
são de cargo ocorreu em Beiru-

te, no Líbano, a bordo da Corve-
ta "Barroso" e foi presidida pelo 
Force Commander da UNIFIL, 
General de Divisão Luciano Por-
tolano, do Exército da Itália.
 A UNIFIL foi criada em 
1978 e é a única Missão de Paz da 
ONU que conta com um compo-
nente naval. Desde 2006, ela tem o 
propósito de impedir a entrada, no 
Líbano, de armamento não autori-
zado, por via marítima, e também 
apoiar o adestramento da Marinha 
libanesa, capacitando-a para exercer 
suas ações de forma independente.
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Escola Naval comemora 246 anos 
do Corpo de Intendentes da Marinha

 O 246º aniversário do Cor-
po de Intendentes da Marinha foi 
comemorado em 03 de março, na 
Escola Naval (EN). O dia começou 
com a alvorada festiva ao som dos 
dobrados executados pela Banda da 
EN e com os Aspirantes Intendentes 
formando a folha de acanto e as le-
tras que representam o Corpo, IM.
 Uma representação formada 
por Oficiais e Aspirantes Intenden-
tes do 4º ano participou das cerimô-
nias religiosa e militar em comemo-
ração à data no Centro de Instrução 
e Adestramento Almirante Newton 
Braga (CIANB), localizado na 
Base de Abastecimento da Mari-
nha no Rio de Janeiro (BAMRJ).
 No mesmo dia, foi realiza-
da, ainda, uma cerimônia na Praça 
D`Armas dos Aspirantes, na qual 

o Comandante da Escola Naval 
homenageou o Corpo de Intenden-
tes e mencionou que os Aspiran-
tes Intendentes forjados em Vil-
legagnon já nascem com a “Rosa 
das Virtudes” em seus corações.
 Durante a cerimônia, foram 
proferidas palavras de boas-vindas 
aos Aspirantes das turmas Almi-
rante Gastão Motta e Almirante 
Protógenes que passaram a integrar 
esse Corpo, além de agradecimen-
tos a todos os Intendentes, Oficiais 
e Aspirantes, que se mantém em 
constante atualização e aprimora-
mento profissional, adotando mo-
dernas técnicas de gestão para o 
suprimento dos diversos materiais 
e apoios de que a Marinha necessi-
ta para a aplicação do Poder Naval.
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Escola Naval recebe visita 
de congressistas dos EUA

 No dia 12 de março, a Es-
cola Naval (EN) recebeu a visita 
de congressistas dos Estados Uni-
dos da América (EUA), chefiados 
por Harold Dallas “Hal” Rogers.
 A comitiva foi recepcionada 
pelo Comandante da Escola Naval, 
Contra-Almirante Marcelo Fran-
cisco Campos, que realizou uma 

apresentação sobre as atividades 
acadêmicas e militares dos futu-
ros Oficiais da Marinha do Brasil.
 Em seguida, o grupo visi-
tou as instalações da EN e encon-
trou com os Aspirantes da Aca-
demia Naval de Annapolis, que 
estão em visita à Escola Naval.

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Veja as principais 
notícias sobre o 

Ministério da Defesa 
e os Comandos 

da Marinha, Exército 
e Aeronáutica 

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



FOLHA MILITAR Março 2016 17

COMCONTRAM recebe visita do Coordenador 
da Área Marítima do Atlântico Sul nomeado

 O Coordenador da Área 
Marítima do Atlântico Sul (CA-
MAS) tem seu mandato conferido 
pela Junta de Comandantes-em-
-Chefe das Marinhas integrantes 
da Área Marítima do Atlântico Sul 
(AMAS) e a ela está subordinado.
 No biênio 2014/2016, o 
cargo de CAMAS foi exercido 
por dois Contra-Almirantes bra-
sileiros e para o próximo biênio 
(2016/2018) este cargo será exer-
cido por um Contra-Almirante da 
Armada da República da Argentina.
 No dia 14 de março de 2016, 
o Comando do Controle Naval do 
Tráfego Marítimo (COMCON-
TRAM) recebeu a visita do CAMAS 
nomeado, Contra-Almirante Osval-
do Andrés Vernazza, que está em vi-

sita oficial ao Brasil, a fim de receber 
do Contra-Almirante Walter Eduar-
do Bombarda o cargo de CAMAS, 
a ser exercido no biênio 2016/2018.
 A cerimônia de passagem 
de cargo de CAMAS, que contará 
com a presença de componentes da 
Junta de Comandantes da AMAS, 
é precedida pela Reunião dos Co-
mandantes Locais de Controle Ope-
rativo (COLCO) da AMAS, função 
que na Marinha do Brasil é exercida 
pelo Comandante do COMCON-
TRAM, atualmente, o Capitão de 
Mar e Guerra Marcelo Santiago 
Villas Bôas. Durante a reunião, os 
assessores e o Oficial de Opera-
ções do CAMAS que transmitem 
e que assumem realizam a passa-
gem de suas respectivas funções.
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Ministro Aldo Rebelo conhece laboratórios 
do Programa Nuclear da Marinha

 No dia 14 de março, o Minis-
tro da Defesa, Aldo Rebelo, visitou a 
sede do Centro Tecnológico da Ma-
rinha em São Paulo (CTMSP), or-
ganização militar responsável pelo 
desenvolvimento da propulsão do 
Submarino Nuclear (SN-BR) e lo-
calizada na Cidade Universitária da 
Universidade de São Paulo (USP).
 O Diretor do Centro, Con-
tra-Almirante (EN) André Luís Fer-
reira Marques, apresentou algumas 
das instalações ligadas ao Programa 
Nuclear da Marinha: a Planta Piloto 
para a produção de fibra de carbono; 
o laboratório de desenvolvimento 
de separativo com gás; o escritó-
rio técnico de projetos; o labora-
tório de hidrodinâmica; e o radar.
 Também estiveram presen-

tes o Diretor-Geral do Material da 
Marinha, Almirante de Esquadra 
Luiz Guilherme Sá de Gusmão; o 
Comandante do 8º Distrito Naval, 
Vice-Almirante Glauco Castilho 
Dall'Antonia; o Assessor Especial 
do Ministério da Defesa, Vice-Almi-
rante Almir Garnier Santos; e o Di-
retor-Presidente da Amazônia Azul 
Tecnologias de Defesa, Vice-Almi-
rante (RM1) Ney Zanella dos Santos.
 Essa foi a segunda visi-
ta do Ministro Aldo Rebelo ao 
CTMSP. Em janeiro deste ano, ele 
esteve no Centro Experimental 
Aramar, na cidade de Iperó (SP), 
e conheceu o processo do ciclo 
do combustível nuclear, necessá-
rio para a propulsão do SN-BR.
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Marinha e ARES celebram Acordo de Cooperação

 No dia 15 de março, foi as-
sinado o Acordo de Cooperação 
Técnica e Científica entre o Co-
mando do Material de Fuzileiros 
Navais (CMatFN), o Centro Tec-
nológico do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CTecCFN), e a empresa 
ARES Aeroespacial e Defesa S.A..
 O acordo firmado con-
siste em uma cooperação técni-
ca e científica, a fim de realizar 
ações conjuntas de pesquisas, com 
o intuito de desenvolver proje-
to de passadeiras flutuantes para 
transposição de cursos d’água.
 O instrumento é aderente ao 

disposto na Estratégia Nacional de 
Defesa e está fundamentado nos ter-
mos permissivos do artigo 9º da Lei 
10.973 de 2004, observando, ainda, 
as exigências impostas pelo Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial.
 Por sua participação no pro-
jeto, a Marinha do Brasil receberá 
da ARES S.A., a título de royalty, 
um percentual sobre o faturamen-
to líquido resultante da comercia-
lização ou venda dos produtos ou 
serviços correlatos ao objeto do 
acordo, exceto quando esta comercia-
lização se der com órgãos da União.
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Ministro da Defesa participa na CCFEx no RJ
da Imposição da Medalha Mérito Desportivo Militar 

“João do Pulo” recebe homenagem póstuma 
na entrega da Medalha Mérito Desportivo Militar

 No dia 26 de fevereiro, 
ocorreu, no Centro de Capacita-
ção Física do Exército (CCFEx), a 
Cerimônia de Lançamento do Selo 
Comemorativo 60º aniversário da 
Comissão Desportiva Militar do 
Brasil (CDMB), juntamente com 
a Imposição da Medalha Mérito 
Desportivo Militar (MMDM) do 
Ministério da Defesa, para 252 
personalidades civis e militares.
 O evento foi presidido pelo 
Ministro do Estado da Defesa, Aldo 
Rebelo, e contou com a presença do 
Ministro dos Esportes, George Hil-
ton; do Comandante da Marinha, 
Almirante de Esquadra Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira; do Comandante 
do Exército, General de Exército 
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; 
do Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 

 No dia 26 de fevereiro, foi 
realizada, no Centro de Capacita-
ção Física do Exército (CCFEx), 
na Urca, a entrega da Medalha Mé-
rito Desportivo Militar. A comen-
da distingue, desde 2006, atletas e 
autoridades que prestaram serviços 
relevantes ao desporto nacional. A 
memória de pessoas que fizeram 
história no esporte brasileiro tam-
bém foi homenageada com seis me-
dalhas concedidas postumamente.
 Uma das comendas post-
-mortem foi concedida ao atleta 
e Sargento do Exército João Car-
los de Oliveira (1954-1999), mais 
conhecido como “João do Pulo”. 
Seus familiares fizeram-se presen-
tes na solenidade para acompanhar 
a homenagem. João do Pulo que-
brou, em 1975, o recorde mundial 
no salto triplo, durante os Jogos 
Pan-Americanos na Cidade do 
México. O atleta saltou 17,89 me-
tros, marca mais alta no esporte até 
1985, quando o americano Willie 
Banks chegou aos 18,29 metros.
  As outras homenagens pós-
tumas destacaram o Sr Vilmar Ro-
mera, o Coronel Guilherme Para-
ense, o Capitão Cláudio Coutinho, 
o Tenente Luiz Almeida Farias e o 
Tenente Edgar Augusto Santos. Os 
62 medalhistas militares nos Jogos 
Pan-Americanos de Toronto e nos 
6º Jogos Mundiais Militares reali-
zados na República da Coreia tam-
bém foram agraciados. No total, 
252 pessoas receberam a Medalha.
 Além do Ministro da De-

Luiz Rossato; de oficiais-generais da 
Guarnição do Rio de Janeiro; e além 
do Chefe do CCFEx, General de Di-
visão Décio dos Santos Brasil, que 
foi um dos paraninfos na cerimônia.
 Foram agraciados inte-
grantes do Ministério do Esporte; 
do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão; do Ministé-
rio da Defesa; e do Comitê Olím-
pico Brasileiro (COB). Além disso, 
houve agraciados post-mortem.
 A Medalha Mérito Des-
portivo Militar foi criada pelo De-
creto nº 5.958, de 07 de novembro 
de 2006, e é concedida a militares 
brasileiros que se destacaram em 
competições desportivas nacionais e 
internacionais, bem como militares 
e civis brasileiros ou estrangeiros 
que tenham prestado relevantes ser-
viços ao desporto militar do Brasil.

fesa, Aldo Rebelo, participaram da 
solenidade o Ministro do Esporte, 
George Hilton, acompanhado pelo 
Comandante da Marinha, Almiran-
te de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira; pelo Comandante do 
Exército, General de Exército Edu-
ardo Dias da Costa Villas Bôas; e 
pelo Comandante da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato. Também estiveram 
presentes o Chefe do Departamento 
de Educação e Cultura do Exército, 
General de Exército João Camilo 
Pires de Campos, e o Comandante 
Militar do Leste, General de Exér-
cito Fernando Azevedo e Silva.
 
 Selo comemorativo
 O evento no CCFEx ainda 
marcou o lançamento do selo e do 
carimbo comemorativos dos 60 anos 
da Comissão Desportiva Militar do 
Brasil (CDMB), integrante da estru-
tura do Departamento de Desporto 
Militar do Ministério da Defesa. A 
criação da Comissão foi o resultado 
de um esforço de gestão do esporte 
nas Forças Armadas. Hoje, pelos re-
sultados nas competições militares 
e pelo desempenho expressivo dos 
atletas militares, o Brasil está con-
solidado como uma das potências 
do esporte militar no mundo. Para 
os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
de 2016, a meta da CDMB é que os 
atletas militares consigam 10 meda-
lhas, o dobro do que foi alcançado 
em 2012, nos Jogos de Londres.
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Colégio Militar de Santa Maria no RS
comemora seus 22 anos

 Na noite de 23 de março, 
o Colégio Militar de Santa Maria 
(CMSM) comemorou seus 22 anos 
de criação. A solenidade contou com 
a presença de familiares, amigos, 
profissionais de ensino e ex-alunos.
 Durante a Formatura, foram 
entregues as Medalhas de Mérito 
do Colégio do Vagão, destinadas 
a integrantes do CMSM e amigos 
do colégio pelos relevantes servi-
ços prestados, além do Diploma 
de Amigo do CMSM aos colabo-
radores da Instituição e o Diploma 

Virtudes, criado para homenagear 
mensalmente alunos que se desta-
cam nos atributos da área afetiva.
 Após as palavras do Co-
mandante do CMSM e da mais alta 
autoridade presente, o Comandante 
da 3ª Divisão de Exército, General 
de Divisão José Carlos Cardoso, 
ocorreu o desfile dos ex-integrantes 
(comandantes, militares e alunos) 
diante do Batalhão Escolar, emocio-
nando a todos os presentes. Por fim 
o Batalhão Escolar desfilou em ho-
menagem aos 22 anos do Colégio.

(CCOMSEX/ FM)
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Colégio Militar de Porto Alegre comemora
104 anos cultuando nobres valores

 Em uma vibrante formatura, 
o Colégio Militar de Porto Alegre 
(CMPA) comemorou os seus 104 
anos de criação na manhã de 19 de 
março, com a presença de familia-
res, amigos, profissionais e uma 
legião de mais de mil ex-alunos.
 Após a apresentação do 
Batalhão Escolar ao General de 
Exército, Edson Leal Pujol, pela 
Coronel-Aluna, Júlia Marrone Cas-
tanho, foi realizada a promoção da 
Cabo-Aluna, Lara Gomes Ramos. 
A seguir, houve a troca dos condu-
tores do mascote Nicodemos, que 
passou a ser conduzido pelos mais 
jovens alunos do 6º ano. A entrega 
das medalhas de aplicação e estu-
do aos 18 alunos que obtiveram 
as maiores notas globais de ano 
em 2015 foi a cerimônia seguinte.
 Em suas palavras, o Co-
mandante do CMPA, Coronel 
José Herculano Azambuja Junior, 
saudou todos os presentes e dis-

correu sobre a proposta pedagó-
gica do Colégio, ressaltando os 
nobres valores cultuados, que se 
tornarão a base fundamental da 
formação do cidadão do amanhã.
 Por fim, em um dos mo-
mentos mais aguardados do dia, o 
Batalhão da Saudade do CMPA, 
composto por ex-alunos de todos os 
tempos, desfilou com alegria e vi-
bração. À testa, o Gen Leal Pujol, 
ladeado pelo General de Brigada 
Ruy Ebbesen Martins de Mene-
zes (hoje com 101 anos de idade) 
e pelo Coronel Erildo Simeão Ca-
margo Lemos, ambos em cadei-
ras de rodas, também desfilaram.
 A solenidade foi prestigia-
da por muitas autoridades, den-
tre elas, o Comandante Militar do 
Sul, Gen Leal Pujol, que também 
é ex-aluno; o ex-aluno General 
de Exército Ítalo Fortes Avena; 
além de outros oficiais-generais da 
ativa e da reserva e convidados.

(CCOMSEX/ FM)
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Ministro Aldo visita Arquivo Histórico do Exército 

 Localizado no 6º andar do 
prédio do antigo Ministério da Guer-
ra, atual Comando Militar do Leste, 
o Arquivo Histórico do Exército 
(AHEx) é responsável pela guarda 
do acervo das Organizações Milita-
res extintas, das antigas fábricas do 
Exército Brasileiro (EB) e das alte-
rações de seus antigos integrantes, 
militares e civis, bem como da do-
cumentação de fatos relevantes para 
a história institucional da Força.
 Em 04 de março, seu acer-
vo foi apresentado ao Ministro 

da Defesa, Aldo Rebelo, que co-
nheceu documentos históricos da 
época do Império, relatórios as-
sinados pelo Marechal Rondon 
e fotos que ele tirou de índios em 
suas missões, e mapas e docu-
mentos da Guerra do Paraguai.
 Aldo também conheceu pu-
blicações históricas do Exército. 
O ministro destacou a importân-
cia do trabalho ali realizado, que 
é pesquisado por cerca de 1.500 
historiadores e estudantes ao ano.

Foto: Felipe Barra/ M
D

(MD ASCOM/ FM)

Estado-Maior do Exército estreita laços 
com o Exército Mexicano

 No período de 25 a 29 de 
janeiro, o 5º Subchefe do Estado-
Maior do Exército, General de 
Divisão Joarez Alves Pereira Ju-
nior, realizou uma Viagem Ex-
ploratória à Cidade do México, 
com a finalidade de estreitar os la-
ços de amizade entre os dois Exér-
citos e divulgar oportunidades para 
militares do Exército Mexicano.
 O Gen Joarez, em reunião 
com o General de Brigada José 
Alfredo Ortega Reyes, Chefe da 
Seção de Relações Internacio-
nais do Estado-Maior da Defesa 
Mexicano, externou seu interes-
se na aproximação entre os dois 
Países e abriu oportunidades para 
a preparação, no Brasil, de tropas 
mexicanas para missões de paz.

 No prosseguimento, con-
heceu a Força-Tarefa Estratégica 
de Apoio em Caso de Calamidade 
Pública, força em permanente pron-
tidão, ocasião em que foi recepciona-
do pelo General de Divisão Eduardo 
Emilio Zarate Landero, Comandan-
te do 1º Corpo de Exército, e visitou 
a Escola Superior de Guerra, onde 
estudam três oficiais brasileiros. 
Por fim, em visita à Embaixada do 
Brasil, cumprimentou o Embaixa-
dor Enio Cordeiro, Chefe da Missão 
Diplomática do Brasil, e aproveitou 
para conhecer as instalações da 
Aditância de Defesa, Naval, do 
Exército e Aeronáutica no México, 
onde foi recepcionado pelos oficiais 
brasileiros, em cerimônia militar.

(CCOMSEX/ FM)
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Oficial-general da FAB assume chefia de Assuntos Estratégicos 
do Ministério da Defesa

 O Tenente-Brigadeiro do Ar 
Alvani Adão da Silva assumiu, no 
dia 10 de março, em Brasília (DF), 
a Chefia de Assuntos Estratégicos 
(CAE) do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA) do 
Ministério da Defesa (MD). O ofi-
cial-general recebeu o cargo do Ge-
neral de Exército Gerson Menandro 
Garcia de Freitas, que esteve à fren-
te do órgão por quase dois anos e 
agora passa a comandar a Chefia de 
Operações Conjuntas do EMCFA. 
Adidos militares estrangeiros e 
membros do corpo diplomático, da 
Marinha, do Exército e da Aero-
náutica participaram da cerimônia.
 “O papel da CAE é promo-
ver a diplomacia de defesa, aliada 
ao ministério de Relações Exterio-
res, no sentido de buscar a inserção 
do Brasil no cenário internacional, 
sempre voltada para estabelecer 
uma condição de segurança regio-
nal e contribuir para a paz mundial”, 
explicou o novo chefe de Assuntos 
Estratégicos do MD. O oficial-
-general também ressaltou como 
prioridade imediata a atualização da 
Política Nacional de Defesa e a har-
monização da Estratégia Nacional 
de Defesa (END) com a preserva-
ção dos objetivos já estabelecidos.
 O órgão também traba-
lha para difundir a mentalidade 
de segurança e defesa nacional 
por meio de seminários e pales-
tras com o segmento acadêmico, 
por exemplo. “Esta não é uma 
atribuição apenas dos militares, 
mas de toda a sociedade”, ressalta.
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, destacou o profissionalis-
mo dos dois oficiais-generais. “São 
dois profissionais merecedores do 
elogio que acrescentaram esforço 
pessoal, dedicação, espírito de re-
núncia, sacrifício e patriotismo para 
o desempenho das missões e tarefas 
que assumiram até hoje”, afirmou.
 Rebelo recordou da cola-
boração do Tenente-Brigadeiro 
Alvani nas reuniões preparató-
rias do governo brasileiro antes 

da viagem à Rússia para verificar 
possibilidades de parceria. À épo-
ca, Rebelo estava à frente do Mi-
nistério de Ciência e Tecnologia.
 Abrangência
 A Chefia de Assuntos Es-
tratégicos é subordinada ao Es-
tado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas (EMCFA) do Ministério 
da Defesa. Entre os assuntos que 
estão sob sua responsabilidade es-
tão cooperação internacional, po-
lítica e estratégia, representação 
brasileira na Junta Interamericana 
de defesa, adidâncias de defesa do 
Brasil no exterior e conselheiros 
militares brasileiros na Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) 
em Nova York e em Genebra.
 Currículo
 O Tenente-Brigadeiro do 
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Ar Alvani Adão da Silva, 59 anos, 
é natural de Senhora dos Remédios 
(MG) e foi promovido ao atual pos-
to em março de 2014. É piloto líder 
de esquadrão de reconhecimento e 
líder de esquadrilha da aviação de 
caça. Acumula mais de 2,8 mil horas 
de voo em sete aeronaves distintas. 
Iniciou a carreira militar em 1972 na 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar, a qual comandou quando tornou-
-se oficial-general. Antes de assumir 
a Chefia de Assuntos Estratégicos 
foi Diretor-Geral de Ciência e Tec-
nologia Aeroespacial (DCTA), em 
São José dos Campos (SP). Além 
dos cursos de carreira, é formado em 
administração pela Universidade de 
Brasília (UnB). Possui 15 condecora-
ções nacionais e quatro estrangeiras. 
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 O Dia do Especialista de 
Aeronáutica foi celebrado na capi-
tal federal durante cerimônia militar 
realizada na Base Aérea de Brasília 
(BABR) no dia 21 de março. A so-
lenidade foi presidida pelo Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, e contou 
com a presença do Comandante da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro 
do Ar Nivaldo Luiz Rossato. Mais 
de cem militares da Marinha, do 
Exército, da Força Aérea Brasilei-
ra (FAB) e civis foram agraciados 
com a Medalha Bartolomeu de 
Gusmão em reconhecimento aos re-
levantes serviços prestados à FAB.
 A Sargento Isabela Pereira 
da Silva Gama foi umas das home-
nageadas. Já são 12 anos dedicados 
ao Quadro de Especialistas da FAB 
e hoje a militar contabiliza as opor-
tunidades que teve por ser graduada 
da área de Serviços Administrati-
vos (SAD). "Como especialista, eu 
tive a oportunidade de morar em 
diferentes cidades, conhecer no-
vas pessoas, outras culturas. Tam-
bém pude fazer cursos e enrique-
cer ainda mais a minha carreira", 
revelou. A militar é responsável 
por realizar trabalhos administra-
tivos na área de secretaria, pesso-
al, material e finanças no Estado-
-Maior da Aeronáutica (EMAER), 
em Brasília. Ela destaca, ainda, o 
orgulho pela profissão. "Ser mili-
tar é uma carreira nobre e ser um 
Sargento Especialista é motivo de 
orgulho não só para mim, mas para 
minha família; o meu trabalho aju-
da a enriquecer a Força Aérea e eu 
contribuo com meu País", explicou.
 Durante a solenidade, o 
Ministro da Defesa destacou o 
profissionalismo dos especialistas 
enfatizando o comprometimen-

to e o patriotismo que a atividade 
exige. Aldo Rebelo também re-
lembrou os feitos de Bartolomeu 
Gusmão, que dá nome à medalha 
entregue aos agraciados. "Esse 
brasileiro conseguiu um fato que 
espantou o mundo, o voo em um 
balão. Por isso, ele é motivo de or-
gulho para nosso País, assim como 
vocês Especialistas", declarou.
 Além da entrega da ho-
menagem, a cerimônia con-
tou com desfile militar ao som 
do hino dos Especialistas.
 O Dia do Especialista tam-
bém foi celebrado em outras cidades.
 Campo Grande (MS)
 Na Base Aérea de Cam-
po Grande (BACG), a formatura 
contou com a presença de diver-
sas autoridades civis e militares da 
cidade. A cerimônia foi presidida 
pelo Comandante da BACG, Te-
nente-Coronel Daniel Cavalcanti 
de Mendonça. Perfilado no pátio 
de aeronaves, o efetivo da unida-
de entoou a Canção do Especialis-
ta em homenagem a todos aque-
les que voam e fazem voar. Além 
disso, oito militares receberam a 
Medalha Bartolomeu de Gusmão.
 Recife (PE)
 Na Base Aérea do Recife 
(BARF), 20 agraciados receberam 
a medalha. A cerimônia militar foi 
presidida pelo Coronel Intendente 
Soares Paes, Prefeito de Aeronáu-
tica do Recife (PARF). Bartolomeu 
Lourenço de Gusmão, cognomina-
do o padre voador, foi um sacerdo-
te secular, cientista e inventor nas-
cido na capitania de São Vicente, 
em Santos, e ficou conhecido por 
ter inventado o primeiro aeróstato 
operacional, a que chamou "passa-
rola". A medalha destina-se a pre-

Militares da FAB celebram Dia do Especialista com solenidade em várias cidades do País

O que faz um avião voar

miar as personalidades militares e 
civis do Comando da Aeronáutica 
que tenham prestado relevantes ser-
viços à Força Aérea. Na sua Ordem 
do Dia, o Comandante-Geral de 
Apoio ressaltou, “para o Comando-
-Geral de Apoio, são as senhoras e 

os senhores Especialistas de Aero-
náutica que, em distintas funções, 
nos possibilitam realizar o sonho 
de Ícaro. Parabéns pelo grande 
trabalho de construção da nossa 
querida Força Aérea Brasileira”.

 Se perguntarmos ao leigo, 
certamente ele dirá que é o piloto, 
utilizando suas habilidades para er-
guer a máquina do solo, conduzi-
-la pelos ares e retorná-la ao chão.
 Um físico nos responde-
ria que é a sustentação, força cau-
sada pela passagem do ar sob as 
asas e que empurra a aeronave 
para cima, fazendo-a planar tal 
qual um pássaro entre as nuvens.
 Para o Comando-Geral de 
Apoio, são as senhoras e os senho-
res Especialistas de Aeronáutica 
que, em distintas funções, nos pos-
sibilitam realizar o sonho de Ícaro.
 Esses profissionais de ponta 
atuam em diversas frentes que, juntas, 
suportam a atividade-fim de nossa For-
ça. Podemos citar, de maneira breve, 
alguns de seus papéis, dentre outros:
 Os técnicos em Mecânica de 
Aeronaves; Estrutura e Pintura; Equi-
pamento de Voo; Metalurgia; Eletrô-
nica; Eletricidade e Instrumento; e 
todos os demais que dão apoio nos 
hangares e Parques de Material con-
servam os meios aéreos em condições 
de viabilizar voos seguros e eficazes.
 Para manter o alto nível de 
disponibilidade de nossa frota, os 
Especialistas em Suprimento traba-
lham com enorme afinco, debruçados 
diante dos números e índices funda-
mentais ao planejamento logístico.
 O pessoal administrati-
vo fornece apoio na área de re-
cursos humanos, finanças, 
legislação, materiais, entre outros ne-
cessários à gestão eficiente da Força.
 O militar de Fotointeli-
gência levanta, processa e inter-
preta dados fundamentais for-
necidos por meio dos modernos 
sensores de Reconhecimento Aéreo.
 Meteorologia, Cartogra-

fia e Informações Aeronáuticas 
são imprescindíveis para o apoio 
às tripulações no cumprimento 
das diversas missões operacionais. 
Os técnicos de Eletricidade, Eletro-
mecânica e Obras cuidam das nossas 
viaturas, edificações e aeródromos.
 Os Especialistas em Infor-
mática também impulsionam nossas 
asas, ao gerenciar os sistemas de in-
formação, redes, servidores, softwa-
res e hardwares, indispensáveis em 
todas as áreas de nossa Instituição.
 O profissional de Comuni-
cações opera, no solo ou em voo, 
sistemas e equipamentos de trans-
missão e recepção de dados e voz.
 Sabre de nossa Força, os Espe-
cialistas em Material Bélico atuam na 
manutenção para emprego dos arma-
mentos e sistemas aéreos e terrestres.
 As equipes de Saúde cuidam 
do bem-estar de nosso efetivo e de seus 
familiares. Os operadores da Guarda e 
Segurança se empenham na proteção e 
defesa das instalações, bem como nas 
ações contra incêndios, adestramento 
físico e doutrina militar. Os músicos, 
que tanto abrilhantam formaturas e 
desfiles, também contribuem para for-
mação de valores do nosso efetivo.
 O especialista em Desenho é 
encarregado de projetos, construção 
e instalações de arquitetura que com-
põe o serviço de infraestrutura e de 
engenharia nas diversas organizações.
 Os controladores de tráfego 
aéreo, pilares no serviço diuturno de 
monitorar voos civis e militares, atu-
am para coordenar a complexa cir-
culação de aeronaves e são um dos 
elementos essenciais do Sistema 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro.
Tenente-Brigadeiro do Ar Dirceu 

Tondolo Nôro
Comandante-Geral de Apoio

(CECOMSAER/ FM)
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Ministro da Defesa conhece o trabalho 
de unidades da FAB em Brasília

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, acompanhado do Coman-
dante da Aeronáutica, Tenente-
-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz 
Rossato, conheceu, no dia 08 de 
março, as atividades de organi-
zações militares da Força Aérea 
Brasileira (FAB) localizadas em 
Brasília. Ele esteve nas sedes do 
Primeiro Centro Integrado de Defe-
sa Aérea e Controle de Tráfego Aé-
reo (CINDACTA I) e do Comando 
de Defesa Aeroespacial Brasileiro 
(COMDABRA), que terão atua-
ção direta nos Jogos Olímpicos. 
 "Possuímos quase 17 mil 
km de fronteira e 22 milhões de 
km2 de espaço aéreo para vigiar 
e controlar. E nós temos na Força 
Aérea, com o apoio da Marinha e 
do Exército, a capacidade desen-
volvida de material humano, ho-
mens e mulheres, para exercer essa 
missão. Estamos buscando tam-
bém fazer com que eles tenham os 
meios necessários para cumprirem 
essa missão, a qual vem fazendo 
com patriotismo e profissionalis-
mo, o que merece o nosso elogio, 
estímulo, reconhecimento e, acima 
de tudo, apoio”, avaliou o ministro.
 No CINDACTA I, órgão 
responsável pelo controle de 45% 
do total de tráfego aéreo do País, o 
ministro recebeu informações so-
bre as atividades do Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo (DE-
CEA). O Diretor-Geral do DECEA, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos 
Vuyk de Aquino, explicou a mis-
são, a infraestrutura e os recursos 
humanos e orçamentários da ins-
tituição. Também foram apresen-

tadas algumas das metas previstas 
pelo DECEA, como a implantação 
do PBN (Navegação Baseada em 
Performance), modernização dos 
processos de cartografia, substitui-
ção das aeronaves de inspeção do 
GEIV (Grupo Especial de Inspeção 
em Voo), além da modernização da 
rede de radares meteorológicos. O 
ministro também pôde conhecer o 
trabalho dos controladores de trá-
fego aéreo no Centro de Controle 
de Área de Brasília (ACC-BS) e 
no Centro de Operações Militares 
(COPM), ambas no CINDACTA I.
 Já no Comando de Defesa 
Aeroespacial Brasileiro (COMDA-
BRA), o Ministro Rebelo conheceu 
a estrutura da organização militar, 
único comando conjunto perma-
nentemente ativado. O Comandan-
te da unidade, Major-Brigadeiro do 
Ar Mário Luís da Silva Jordão, ex-
planou sobre o papel do COMDA-
BRA, que inclui atividades de 
defesa aeroespacial, busca e salva-
mento, operações conjuntas e patru-
lha marítima nas águas jurisdicio-
nais brasileiras. O oficial-general 
também apresentou o planejamento 
do COMDABRA para as Olimpí-
adas de 2016, no Rio de Janeiro.
 “Avalio que tanto o CIN-
DACTA quanto o COMDABRA 
realizam suas missões não só com 
elevada qualidade profissional, 
mas também com grande eficiên-
cia, compatíveis com as exigên-
cias de controle do espaço aéreo e 
de defesa aeroespacial de um país 
de dimensões e com as condições 
do Brasil”, concluiu o ministro.
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AGENDA DE CONCURSOS DAS FORÇAS ARMADAS
Força Curso Pré- requisito Vagas Taxa Período

Marinha do 
Brasil

Curso de Forma-
ção de Sargentos 

Músicos CFN / 
2017

Nível Médio 36 R$ 44,00 22/02/2016 à 
22/03/16 

Marinha do 
Brasil

Escolas de Apren-
dizes-Marinheiros 

da Marinha do 
Brasil

Nível Médio 1.340 R$ 20,00
29/02/2016 à 

28/03/16 

Aeronáutica
Estágios de Adap-
tação à Gradua-
ção de Sargento 
da Aeronáutica 
- EAGS-B 2017

Nível Médio/
Técnico

147 R$ 60,00 22/02/2016 à 
17/03/16 

Aeronáutica
Curso de Adapta-
ção de Dentistas 
da Aeronáutica - 

CADAR

Nível Superior 
- Odontologia 10 R$ 120,00 03/03/2016 à 

23/03/16

Força Curso Pré-Requisito Vagas Taxa Período

Aeronáutica
Oficiais de Apoio 
de Aeronáutica - 

EAOAp 2017
Nível Supe-

rior
16 R$ 120,00 03/03/2016 à 

23/03/16

Aeronáutica
Estágio de Adap-
tação de Oficiais 
Engenheiros da 
Aeronáutica - 

EAOEAR

Nível Superior 
- Engenharia 20 R$ 120,00 03/03/2016 à 

23/03/16

Aeronáutica
Curso de 

Adaptação de 
Farmacêuticos 

da Aeronáutica - 
CAFAR

Nível Superior 
- Farmácia 04 R$ 120,00 03/03/2016 à 

23/03/16

Aeronáutica

Curso de 
Sargento da 

eronáutica CFS-
-B 2017

Nível Médio 333 R$ 60,00 08/03/2016 à 
31/03/16

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


