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Brasil não vai abrir mão dos projetos prioritários 
da Defesa, diz Presidenta Dilma
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Almirante Ademir Sobrinho assume a chefia 
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas

 O Almirante Ademir So-
brinho assumiu no dia 08 dezem-
bro a chefia do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas do 
Ministério da Defesa, em substitui-
ção ao General José Carlos De Nardi.
 O almirante ocupava o co-
mando de Operações Conjuntas do 
MD e foi também o chefe de Logística.
 Natural de Espera Feliz, Mi-

nas Gerais, ingressou nas Forças Ar-
madas em 1970 e, em 1976, foi decla-
rado Guarda-Marinha. Ao longo de 
sua carreira, exerceu, entre outras fun-
ções, a chefia do Departamento de Ar-
mamento da Fragata Independência, o 
comando do Navio-Patrulha Fluvial 
Rondônia, a adidância naval na Itália e 
o comando da Flotilha do Amazonas.
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 A Presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, recebeu, em 
16 de dezembro, os cumprimentos 
dos 99 oficiais-generais da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica que 
foram promovidos ao posto no ano 
de 2015. No tradicional almoço de 
fim de ano, com a presença do Vi-
ce-presidente, Michel Temer, e do 

Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
a Presidenta destacou os projetos 
estratégicos de defesa que estão em 
desenvolvimento nas Forças Arma-
das. “Meu governo compreende a 
importância de desenvolvermos a 
base industrial de defesa brasileira 
e nos capacitarmos tecnologica-
mente em áreas estratégicas”, disse.

(MD ASCOM/ FM)

Professor Gustavo Alberto T. Heck assume
 presidência da ADESG em solenidade na ESG

No dia 08 de dezembro de 2015, 
foi realizada, na Escola Superior 
de Guerra (ESG), a solenidade de 
posse do novo Presidente da Asso-
ciação dos Diplomados da Esco-
la Superior de Guerra (ADESG), 
Professor Gustavo Alberto T. 
Heck, para o biênio 2016/2017.
 A cerimônia contou com as 

presenças do Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, do atual Presidente 
da ADESG, Vice-Almirante Ricardo 
Antônio Veiga Cabral e do Presiden-
te do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, Desembargador 
Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho. 
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Ministro Aldo Rebelo participa com o Almirante Leal 
Ferreira da comemoração do Dia do Marinheiro

 Na solenidade em come-
moração ao Dia do Marinheiro, o 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
enalteceu o patrono da Marinha 
do Brasil (MB), Almirante Joa-

quim Marques Lisboa, imortalizado 
como Marquês de Tamandaré, como 
exemplo de um grande estadista não 
só para a Marinha, mas para o País. 

(MD ASCOM/ FM)

Foto: E
S

G



     Edson Schettine de Aguiar/ ESG 86

Dezembro 20152

Panorama Militar

FOLHA MILITAR 

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

editor
Luiz CarLos Pereira CoeLho

diretoria@folhamilitar.com.br
 

redação
Fernanda aragão

redacao@folhamilitar.com.br

    design gráfico
 nathaLie aLves 

  design@folhamilitar.com.br

Circulação
rinaLdo Luiz

publicidade
Telefone: 3126-5000

contato@folhamilitar.com.br

relações públicas
edson sChettine de aguiar

inscrição nº 368 no CONRERP/ 1ª região

Folha Militar é um veículo de comunicação da Editora Itta Ltda. 
Editado na Rua da Lapa, nº 120 - salas 902 e 903,  Centro, Rio de 

Janeiro Cep.: 20021-180 -  Tel.: (21) 2222-9470

Editor da Folha Militar comemora 20 anos 
de conclusão do CAEPE na ESG em 95
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 O jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho quando recebia o certi-
ficado de conclusão do Curso de Altos Estudos de Política Estratégia com 
os cumprimentos do Comandante da Escola Superior de Guerra (ESG), 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Masao Kawanami que presedia a cerimônia 
ao lado do Subcomandante Vice Alte Luiz Sanctos Doring, do Subche-
fe do Departamento de Estudos Gen-Bda R/1 Glênio Pinheiro, do As-
sistente do Exército Gen-Bda Plínio Abreu Coelho e do Assistente da 
Aeronáutica e Diretor do CAEPE, Brig Ar Zilson Luiz Pereira Cunha.

O jornalista Coelho entrou para 
a Escola Superior de Guerra, 
em 1989, aceitando o convite 
do então Comandante da ESG 
Almirante-de-Esquadra Bernard 
David Blower, ratificado pelo Ge-
neral de Exército Oswaldo Muniz 
Oliva para exercer a função de 
Assessor de Imprensa do Coman-
do onde permaneceu por 13 anos. 
Em julho de 1992, o Almirante-
-de-Esquadra Hernani Goulart 
Fortuna conferiu ao jornalista Co-
elho a Medalha Marechal Cordei-
ro de Farias, em reconhecimento 
aos relevantes serviços presta-
dos a ESG. No ano de 1995, o 
Tenente-Brigadeiro-do-Ar Sergio 
Xavier Ferolla indicou o jorna-
lista Coelho para fazer o Curso 
de Altos Estudos de Política e 
Estratégia, tornando-o integran-
te da Turma Amazônia Brasilei-

ra. No final do curso apresentou 
a monografia "Atuação da Mídia 
e a Formação da Vontade Políti-
ca Nacional: Caso Brasileiro". 

Vice Alte Mauro Ângelo Maia, Subcoman-
dante, jornalista Coelho e o Ten-Brig-Ar 

Sergio Xavier Ferolla, Comandante da ESG, 
que foi substituido posteriormente pelo 

Tente-Brigadeiro-do-Ar Masao Kawanami 
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 A Presidenta da Repúbli-
ca, Dilma Rousseff, recebeu, em 
16 de dezembro, os cumprimentos 
dos 99 oficiais-generais da Mari-
nha, Exército e Aeronáutica que 
foram promovidos ao posto no ano 
de 2015. No tradicional almoço de 
fim de ano, com a presença do Vi-
ce-presidente, Michel Temer, e do 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
a Presidenta destacou os projetos 
estratégicos de defesa que estão em 
desenvolvimento nas Forças Arma-
das. “Meu governo compreende a 
importância de desenvolvermos a 
base industrial de defesa brasileira 
e nos capacitarmos tecnologica-
mente em áreas estratégicas”, disse.
 Ela assegurou que os proje-
tos prioritários não serão compro-
metidos. “Afinal, face aos impera-
tivos de defesa do século XXI, não 
podemos abdicar do pleno desenvol-
vimento de nossos setores nuclear, 
cibernético e aeroespacial. Mesmo 
o Brasil sendo reconhecido em mui-
tas áreas como um poder suave, mas 
mesmo assim ele tem que ser poder”.
 Dilma citou como exem-
plos estratégicos o Programa Nu-
clear da Marinha e o Programa 
de Desenvolvimento de Submari-
nos (Prosub). “Em Aramar (SP) e 
em Itaguaí (RJ) etapas importan-
tes foram concluídas durante meu 
governo, e consagraremos nossa 
condição de país autônomo em 
termos de domínio da tecnologia 
nuclear e dotado dos meios apro-
priados para a dissuasão em nos-
sas águas jurisdicionais”, afirmou.
 A Presidenta também 
lembrou do Sistema Integrado 
de Monitoramento de Fronteiras 
(SISFRON), que está centraliza-

do em Dourados (MS) e que já 
atingiu 64% de sua execução em 
2015, além do blindado Guara-
ni, com 90% de conteúdo nacio-
nal, além do projeto FX-2 (Gri-
pen NG) e do cargueiro KC-390.
 “Reconhecemos que o papel 
das Forças Armadas, internacional-
mente nos países desenvolvidos, 
tem sido um fator extremamente 
relevante na expansão, criação e 
difusão de tecnologia. A indústria 
de defesa em todos os países ocupa 
uma função essencial na necessida-
de de se modernizar e de se apro-
priar dos últimos conhecimentos”.
 Sobre a carreira militar, a 
Presidenta reafirmou o compro-
misso de prosseguir com a sua 
valorização. “Essa valorização é 
necessária e justa, em face do sa-
crifício exigido pela carreira, e 
eu me comprometo a dar sequên-
cia a este processo, que sempre 
nos atraiu a atenção e a preocupa-
ção”, complementou a Presidenta.
 Dilma Rousseff disse ainda 
que a história do Brasil se confunde 
com a das Forças Armadas. “O mi-
nistro Aldo Rebelo tem uma impor-
tância na recuperação histórica des-
ta questão, porque o Brasil afirma 
pouco esta história”, complementou 
a Presidenta. Ela lembrou que os 
patronos deste processo – Marquês 
de Tamandaré, Duque de Caxias, 
Santos Dumont, Marechal Floria-
no Peixoto – remetem aos ideais 
de paz, liberdade, união, coragem 
e inventividade, e são exemplos 
para o Brasil, porque guardam va-
lores acima de interesses pessoais.
 A Presidenta desejou êxi-
to aos novos almirantes, generais 
e brigadeiros. Na Marinha do Bra-
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sil, 21 oficiais subiram ao posto 
de almirante, no Exército, 37 as-
cenderam a generais, enquanto na 
Força Aérea Brasileira, 25 oficiais 
foram promovidos a brigadeiro.
 “O Brasil seguirá atento e 
necessitando da defesa das nos-
sas fronteiras, afirmando-se como 
país da maior biodiversidade na 
nossa Amazônia Verde e necessi-
tará da proteção das nossas rique-
zas na Amazônia Azul e na am-
plidão do nosso espaço aéreo, e 
principalmente, na defesa do povo 
brasileiro, o nosso maior patrimô-
nio”, finalizou a Presidenta Dilma.
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, ressaltou o papel das ins-
tituições militares no Brasil. “São 
instituições fundadoras da nossa 
nacionalidade, construtoras do Es-
tado brasileiro e criadoras de va-
lores que cimentam a identidade 
mais profunda e o sentido de per-
manência da nossa nacionalidade. 
São instituições que ajudaram a 
criar a ideia de Brasil quando ela 
não existia. Ajudaram a fazer a es-
colha de um Brasil e não de dois, 
três ou mais Brasis”, declarou.
 Aldo disse que essas insti-
tuições carregam até hoje a duali-
dade das missões: defender a pátria 
e construir o Brasil. “Constroem 
materialmente, com a ciência e tec-
nologia; socialmente, dando assis-
tência a populações desassistidas 
levando médicos e médicas das três 
Forças Armadas; e espiritualmen-
te, com exemplo de seus líderes”.
 Ele enfatizou que esses lí-
deres, com abnegação, deram um 
passo à frente da nacionalidade, 
como Caxias, Osório, Tamandaré, 
Othon Correia Netto, Maria Quité-

ria, e que ajudaram a forjar os va-
lores morais que guiam as Forças 
Armadas de hoje, com patriotismo 
e espírito de renúncia, a dedicação 
ao serviço, disciplina e obediência. 
 Já o Comandante do Exér-
cito, General Eduardo Villas Bôas, 
saudou a Comandante Suprema das 
Forças Armadas pela passagem do 
seu aniversário no dia 14 de dezem-
bro.  Disse que o Brasil vai assu-
mindo crescente protagonismo no 
cenário mundial, e tal envergadura 
exige do país “capacidade concreta 
de dissuasão, a partir do domínio de 
ferramentas e processos de geração 
e projeção de forças que indiquem 
com nitidez que o interesse nacional 
será respaldado pela vertente mili-
tar, onde e quando for necessário”.
 Para isso, o general ex-
pressou que é preciso contar com 
Forças Armadas modernas e in-
tegradas na operação de siste-
mas tecnológicos avançados.
 “Temos a convicção que o 
Brasil não será grande sem um siste-
ma de defesa capaz de respaldá-lo”.
 Ele mencionou que o Mi-
nistério da Defesa e as Forças Ar-
madas se empenham em avançar 
na transformação a partir de pro-
jetos indutores, como sistemas de 
monitoramento e controle, sub-
marinos convencionais e de pro-
pulsão nuclear, caças, aeronaves 
de transporte, satélites, defesa 
antiaérea, mísseis, foguetes, for-
ças blindadas e defesa cibernética.
 “Ainda estamos por com-
pletar a tarefa geohistórica de 
ocupar e integrar nosso gigantes-
co território, garantir progresso, 
bem-estar e segurança da nos-
sa gente”, concluiu o general.

Brasil não vai abrir mão dos projetos prioritários da Defesa, diz Presidenta Dilma
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Ministro Aldo debate ações da Defesa 
em audiência na Câmara

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, defendeu mais re-
cursos para os projetos estraté-
gicos das Forças Armadas em 
audiência pública na Comissão 
de Relações Exteriores e Defe-
sa Nacional (CREDN) na Câma-
ra dos Deputados, no dia 02 de 
dezembro. O ministro sugeriu a 
vinculação de recursos do Orça-
mento Geral da União para a Pas-
ta, como forma de garantir a con-
tinuidade de projetos estratégicos.
 “Será que nós não deve-
ríamos imaginar a possibilidade 
de ter uma porcentagem do PIB 
(Produto Interno Bruto) para o or-
çamento para sair da sazonalida-
de das circunstâncias?”, sugeriu o 
ministro. “A média dos países dos 
BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Chi-
na e África do Sul) é de 2% para a 
Defesa. Nós poderíamos pensar em 
algo parecido para que os projetos 
não sofressem interrupções”, com-
pletou. Ele citou, como exemplo, a 
construção do navio de propulsão 
nuclear brasileiro, que já deveria 
estar em atividade. “Precisamos do 
apoio do Congresso para alcançar 
recursos necessários para o cum-
primento das missões das Forças 
Armadas, para que esta instituição 
continue sendo importante para a 
Defesa e para a construção material 
dos valores e do patriotismo”, disse.
 Durante audiência na co-
missão, presidida pela deputada 
Jô Moraes (PCdoB-MG), o mi-
nistro reforçou a necessidade de 
melhorar as condições de trabalho 
dos militares. “Sempre reconhe-
ci o dever de lutar para melhorar 
as condições dos nossos militares. 
Fiz isso aqui, em diversos pronun-

ciamentos na condição de parla-
mentar e fora dela, exatamente por 
saber que eles são desprotegidos 
da sua possibilidade de lutar por 
conta própria”, afirmou, em res-
posta a deputados que defende-
ram melhoria na carreira militar.
 Ainda sobre o salário dos 
militares, o ministro reiterou o in-
teresse em avançar com os benefí-
cios, dentro de suas possibilidades. 
“Continuarei a batalha por aque-
les que sempre lutei como depu-
tado. Inclusive pela melhoria das 
condições de vida que conferem 
também dignidade ao exercício da 
missão dos militares”, afirmou.  A 
segurança durante os jogos Olím-
picos no próximo ano foi outro 
tema abordado pelos deputados 
durante a audiência pública. O mi-
nistro informou que, como inte-
grante da Coordenação Política do 
governo, já recomendou que a le-
gislação contra terror seja votada. 
 Para o ministro, a lei vai 
aumentar a eficácia das ações que 
já vêm sendo adotadas. “Temos 
um comando conjunto das três 
Forças de prevenção ao terroris-
mo. Além disso, o Ministério da 
Defesa e as Forças Armadas cui-
dam desse assunto com bastante 
atenção, em parceria com a Po-
lícia Federal e da Agência Bra-
sileira de Inteligência (Abin)”.
 O ministro foi acompanha-
do na audiência pública na Câmara 
pelos Comandantes do Exército, 
General Vilas Bôas, e da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, e do Almirante Luiz Gui-
lherme de Sá Gusmão, represen-
tando a Marinha do Brasil, e por 
oficiais militares. (MD ASCOM/ FM)

Foto: Tereza Sobreira/  M
D

Ministério da Defesa celebra 30 anos 
do Programa Calha Norte

 No dia 15 de dezembro, o 
Ministério da Defesa realizou uma 
cerimônia de comemoração pelos 
30 anos do Programa Calha Norte 
(PCN). O programa tem como obje-
tivo principal a manutenção da sobe-
rania da Amazônia, contribuindo com 
a promoção de seu desenvolvimento 
ordenado e sustentável. “O Progra-
ma Calha Norte ganhou, ao longo 
de três décadas, importância, reco-
nhecimento e consistência”, segundo 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo.
 A solenidade contou com 
a presença do construtor do PCN, 
Presidente da República à época, e 
atual senador, José Sarney. Na oca-
sião, Sarney recordou que o Pro-
grama Calha Norte foi fruto de um 
trabalho organizado pelo Conselho 
de Segurança Nacional. O senador 
fez um breve histórico do PCN res-
saltando que “o programa foi criado 
para assegurar a soberania nacional 
na região Norte e para combater as 
Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia que estavam, em 1985, 
no auge de suas atividades e avan-
çavam para as fronteiras do Brasil.”
 Durante a solenidade, o mi-
nistro Aldo Rebelo, o Secretário 
geral da Defesa, General Joaquim 
Silva e Luna, e o diretor do Depar-
tamento do Programa Calha Norte, 
Brigadeiro do Ar Roberto de Medei-
ros Dantas, entregaram a José Sar-
ney uma placa em reconhecimen-
to pelo trabalho desempenhado na 
criação do Programa Calha Norte.
 O Secretário geral da Defesa, 
General Joaquim Silva e Luna, falou 
das frentes em que o PCN atua, como 
na manutenção da soberania, na inte-
gridade territorial e na promoção do 
desenvolvimento regional. Luna tam-
bém destacou o crescimento do progra-

ma: “Graças à gestão competente dos 
convênios, projetos, recursos e objetos 
pactuados, o PCN cresceu bastante na 
sua vertente civil”. E concluiu: “Sua 
elevada credibilidade se deve, sobre-
tudo, ao alto índice de execução orça-
mentária, ao cumprimento de metas 
e prazos e à qualidade das entregas”.  
  Durante o evento, o ministro 
assinou a Exposição de Motivos, do-
cumento que prevê a ampliação do 
Programa Calha Norte para que os es-
tados do Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul possam ser atendidos. “A exten-
são do Programa Calha Norte é o tes-
temunho do seu êxito e da sua vitória, 
após 30 anos, e esta solenidade de hoje 
é, também, a reafirmação do compro-
misso da sua continuidade”, ressaltou.
 Criado, em 19 de dezembro 
de 1985, para desenvolver as comuni-
dades ribeirinhas do Norte do país e 
promover a proteção das fronteiras, o 
Programa Calha Norte atinge 8,8 mi-
lhões de brasileiros. Um de seus obje-
tivos é levar melhorias aos estados do 
Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, 
Roraima e Pará, fortalecendo a região.
 “O Programa Calha Nor-
te carrega a atualidade das missões 
das instituições de Defesa é ao mes-
mo tempo um programa de esfor-
ço da defesa do País em uma região 
vulnerável”, ressaltou o ministro.
 Por meio do PCN são rea-
lizadas obras de infraestrutura bá-
sica, como energia elétrica e cons-
trução de pontes. Também prevê 
assistência direta à sociedade com 
atendimentos médicos e odonto-
lógicos. Promove, ainda, ativida-
des esportivas e de educação. Hoje, 
abrange 32% do território nacional e 
abarca, em algumas de suas cidades, 
dez mil km² de faixa de fronteira.
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Almirante de Esquadra Ademir Sobrinho toma posse como chefe do EMCFA

 O Almirante de Esquadra 
Ademir Sobrinho tomou posse, 
em 08 de dezembro, como o novo 
Chefe do Estado-Maior Conjun-
to das Forças Armadas (EMCFA). 
A cerimônia na qual o General 
de Exército José Carlos De Nar-
di transmitiu o cargo para o cole-
ga da Força Naval foi realizada no 
Salão de Honra do Ministério da 
Defesa (MD), em Brasília (DF).
 Ao receber o novo chefe 
do EMCFA, o Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, dispensou “medida 
de confiança ao almirante pela sua 
capacidade profissional, por seus 
atributos de brilhantismo ao desem-
penhar tarefas como a chefia do De-
partamento de Armamento da Fra-
gata Independência, o comando do 
Navio-Patrulha Fluvial Rondônia, 
a adidância naval na Itália e o co-
mando da Flotilha do Amazonas”.
 O ministro Rebelo ainda 
destacou os desafios que o Almiran-
te Ademir terá que enfrentar com as 
atualizações da Política Nacional de 
Defesa (PND), da Estratégia Nacio-
nal de Defesa (END) e do Livro Bran-
co de Defesa (LBD), além dos Jo-
gos Olímpicos e Paralímpicos 2016.
 Integrante das Forças Ar-
madas desde 1970 (anteriormente 
fez parte da Força Aérea), o Almi-
rante Ademir Sobrinho conta que 
cultivou vínculos de amizade e 
companheirismo ao longo dos 40 
anos que esteve na Força Naval.
 “Fiquei muito feliz com 
o convite do ministro Aldo Re-
belo para assumir a chefia do 
EMCFA, mas triste por dei-
xar a Marinha”, declarou.
 O Almirante Sobrinho tam-
bém agradeceu a maneira cortês 
como foi recebido pelo General 
De Nardi ao ingressar no EMCFA 
e ressaltou que pretende dar conti-
nuidade aos projetos do antecessor.
 “Até que seja necessá-
rio modificá-las, permanecem 
em vigor as ordens emanadas 
por meu antecessor”, afirmou.
 Estiveram presentes os Co-
mandantes de Marinha, Almiran-
te de Esquadra Eduardo Bacellar 
Leal Ferreira, do Exército, Gene-
ral de Exército Eduardo Dias da 

Costa Villas Bôas, da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo 
Luiz Rossato, o Secretário-Geral 
do MD, General de Exército Jo-
aquim Silva e Luna, secretários 
do Ministério da Defesa, adidos 
militares estrangeiros, generais e 
oficiais superiores das Forças Ar-
madas, entre outras autoridades.
 Projetos - O Almirante 
de Esquadra Ademir Sobrinho as-
sumiu a chefia do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA) com as ações de Defe-
sa para os Jogos Olímpicos e Pa-
raolímpicos entre suas principais 
expectativas para o próximo ano. 
O almirante destacou que o pla-
nejamento para o enfrentamento 
contraterrorismo já foi finalizado, 
e que os treinamentos conjuntos 
seguem para que a atuação das For-
ças esteja coordenada nos eventos.
 Ele também falou como 
funciona a estratégia basilar de 
preparo. “Para os grandes eventos 
como os Jogos Olímpicos e Para-
límpicos, fazemos planos julgan-
do as piores hipóteses”, enfatizou.
Em entrevista prévia à cerimônia 
de transmissão de cargo, Sobri-
nho discorreu sobre os principais 
pontos de atenção na sua gestão.
 Programas -  “O Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas é um dos 
programas em andamento que deve 
aumentar a capacidade de comuni-
cação para Forças”, avalia Sobrinho. 
O projeto tem o objetivo de trazer 
tecnologias espaciais críticas, por 
meio de programas de transferência 
e de absorção de tecnologia, além 
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de possibilitar cobertura de internet 
para 100% do território nacional.
 Outro programa que o almi-
rante classifica de grande relevância 
é o H-XBR, que contempla a aquisi-
ção de 50 helicópteros de transporte 
EC-725 para a Marinha, o Exército e 
a Aeronáutica. O projeto é pioneiro 
na modalidade de aquisição conjun-
ta das Forças, e as aeronaves estão 
preparadas para realizar missões de 
transporte tático, tropas, cargas, re-
abastecimento em voo, busca e sal-
vamento, combate e esclarecimento 
e proteção de superfície marítima.
 Operações conjuntas -  So-
bre a coordenação de exercícios e 
operações que envolvem a partici-
pação das três Forças Singulares, 
sob a responsabilidade do EMCFA, 
Sobrinho assegura que, a partir de-
las, são testadas as variantes e po-
de-se observar os níveis táticos de 
interoperabilidade entre as Forças, 
que é atuação conjunta da Mari-
nha, do Exército e da Aeronáutica. 
“Essas operações são importantes 
porque nos mostram quais deficiên-
cias precisam ser corrigidas, como 
a aquisição de novos equipamen-
tos e outras mudanças estratégi-
cas”, exemplifica. Sobrinho alertou 
que a atual conjuntura econômica 
do país deverá ter repercussão na 
área dos exercícios, que devem ter 
o número reduzido no ano de 2016.
 De Nardi: cinco anos à fren-
te do EMCFA com legado em gran-
des eventos -  Doutor em Ciências 
Militares pela Escola de Comando 
do Estado-Maior do Exército, ba-
charel em Economia pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Gran-

de do Sul e curso de Política, Estra-
tégia e Alta Administração, entre 
outros, o general deixa um legado 
para o País na construção e experi-
ência em grandes eventos. Esteve à 
frente do trabalho de segurança da 
Copa do Mundo 2014, atuando em 
prol da interoperabilidade das For-
ças Armadas e em conjunto com 
os órgãos de segurança pública.
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, destacou que a transição do 
EMCFA é um marco para biografia 
do General De Nardi, por causa de 
suas grandes realizações cumpridas 
com talento, dedicação e espírito 
patriótico. Aldo ainda salientou a 
estruturação do órgão e o reconhe-
cimento na segurança de grandes 
eventos, além do apreço e admira-
ção que a Presidenta Dilma Rousseff 
tem pelo general. O ministro ressal-
tou que sua biografia era motivo de 
orgulho para o Exército Brasileiro.
 Em seu discurso, o Gene-
ral De Nardi destacou que chefiar 
o EMCFA foi o maior desafio de 
sua carreira e que sentia alegria 
ao lembrar tudo começou com 
apenas três militares, e que atual-
mente, o órgão conta com um qua-
dro de mais de 500 militares, en-
tre os quais, 18 oficiais-generais.
 "Passamos, ainda, em pro-
cesso de consolidação, pela Rio+20, 
Copa das Confederações, Jornada 
Mundial da Juventude, Copa do 
Mundo, operações Ágata, e tantas 
outras atividades não só no nos-
so País, como também, em várias 
participações no exterior”, disse.
 O EMCFA - O Estado-
-Maior Conjunto das Forças Ar-
madas (EMCFA) foi instituído em 
2010, com a missão de promover 
e coordenar operações e exercício 
conjuntos entre as Forças Singulares 
e assessorar o ministro da Defesa.
 Cabe ao EMCFA planejar 
o emprego conjunto e integrado 
de efetivos da Marinha, do Exér-
cito e da Aeronáutica, otimizan-
do o uso dos meios militares e lo-
gísticos na defesa do país e em 
operações de paz, humanitárias 
e de resgate; segurança das fron-
teiras; e ações de Defesa Civil. 
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SISFRON atua na defesa e no desenvolvimento da fronteira terrestre do Brasil

 Defesa, segurança, desen-
volvimento econômico e social. Es-
ses são os pilares que vão sustentar 
o Sistema Integrado de Monitora-
mento de Fronteiras (SISFRON) 
ao longo dos cerca de 17 mil qui-
lômetros de fronteira terrestre do 
País. O programa prevê a instalação 
de uma engenhosa estrutura mili-
tar e civil, que, de forma integra-
da, deverá estabelecer um modelo 
inédito de proteção de fronteiras.
 "O sistema oferece imen-
sas possibilidades de uso militar e 
civil. E cumpre a missão dual das 
nossas Forças Armadas, de defe-
sa e de construção do País", afir-
mou o Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, em Dourados (MS), na 4ª 
Brigada de Cavalaria Mecanizada.
 O ministro foi a Dourados 
para conhecer de perto o proje-
to piloto do SISFRON, que opera 
atualmente entre o município de 
Mundo Novo (na fronteira com o 
Paraná) e o de Porto Murtinho, ao 
norte do estado. Nessa extensão 
territorial, cerca de 50% das in-
fovias (redes de comunicação) já 
foram instaladas. O ministro foi 
recebido pelo Comandante Militar 
do Oeste, General Paulo Humber-
to César Oliveira, e pelo Coman-
dante da 4ª Brigada de Cavalaria 
Mecanizada, General Rui Matsuda.
 O objetivo do SISFRON 
é a proteção da fronteira terrestre 
brasileira, uma superfície de 2,5 
milhões de quilômetros, se contar-
mos os cerca de 17 mil quilôme-
tros de extensão somados à largura 
de 150 quilômetros. "É como co-

locar a população de Portugal, de 
10 milhões de pessoas, nessa fai-
xa", explicou o general Matsuda.
 A novidade do sistema é 
que, além das vertentes da defesa e 
da segurança, o programa está arti-
culando uma densa rede que integra 
universidades, institutos de ensino, 
escolas, agências governamentais e 
empresariais para promover o de-
senvolvimento econômico e social 
nas regiões fronteiriças. "Em vez de 
muros e armas nos dentes, a educa-
ção e o desenvolvimento local. Não 
há sociedade protegida se não há 
desenvolvimento", disse Matsuda.
 Para o ministro, a missão 
finalística das Forças Armadas é a 
preparação para a defesa do Brasil. 
Mas ressalta que os fortes desajus-
tes sociais e econômicos do País 
fazem com que as Forças tenham 
uma missão dual. "Nós somos a 
instituição que ajuda o País econo-
micamente, socialmente, cientifica-
mente. Essa relação integrada com 
as universidades, com os institutos, 
com as agências governamentais é 
essencial para que as Forças cum-
pram esse papel subsidiário de aju-
dar a desenvolver o Brasil", disse.
 O projeto piloto do SIS-
FRON emprega tecnologia de 
ponta, com sistemas de vigilância 
com equipamentos modernos de 
radares, softwares, sensores, co-
mandos de controle fixos e móveis, 
armamentos, binóculos de visão 
termal, além de uma estrutura in-
tegrada de comunicação estraté-
gica. A estrutura permite que as 
informações captadas pelos postos 
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de vigilância cheguem em tempo 
real nos centros de operações, se-
jam interpretadas e usadas como 
suporte para a tomada de decisão.
 O sistema possibilita a rea-
lização até mesmo de videoconfe-
rência entre os postos e o centro. 
Durante a apresentação do projeto 
piloto, feita pelo Comandante do 
10° Regimento da Brigada Me-
canizada, Coronel Rocha Lima, o 
ministro assistiu a uma videocon-
ferência com a tropa de um posto 
de bloqueio instalado na BR 463 e 
acompanhou, pelo telão, a operação 
que estava sendo realizada no local.
 O consórcio formado pela 
empresa Savis (93%) e Bradar (7%) 
é o responsável pela implantação da 
integração física, lógica, logística 
do programa, além da engenharia de 
sistemas e da gestão do projeto. Esse 
consórcio garantiu o maior índice 
de conteúdo nacional (75%). Os ra-
dares dos softwares, por exemplo, 
são desenvolvidos 100% no Brasil.

 Integração
 O SISFRON funciona a 
partir da integração das agências 
governamentais com o objetivo de 
potencializar ações e dinamizar a 
tomada de decisões. Polícia Ro-
doviária Federal, agência de vigi-
lância sanitária, Receita Federal, 
ministérios da Saúde e da Justiça 
fazem parte da estrutura. "Sem-
pre que há uma demanda, levanta-
-se qual é a agência necessária 
para a solução", disse o coronel.
 Segundo o general Matsuda, 
outra vantagem do SISFRON é a 
proposta de abordar também o cará-

ter social e econômico da região com 
ações que transcendem as ativida-
des de defesa. "O SISFRON precisa 
trazer uma visão mais ampla da si-
tuação da fronteira, uma abordagem 
mais holística é estratégica", afirma.
 Com a integração da Uni-
versidade Federal da Grande Doura-
dos, Universidade Estadual do Mato 
Grosso do Sul, Instituto Federal do 
MS, escolas, Senac, Senai, Sest, Se-
nat, o projeto piloto está trabalhan-
do em programas e inclusão social 
que, entre outros projetos, permite 
a formação e a capacitação dos sol-
dados do Serviço Militar Obrigató-
rio. "Vamos formar o soldado não 
apenas para que ele tenha emprego, 
mas que seja uma liderança, capaz 
de assumir grandes responsabili-
dades", disse o general Matsuda. 
"Precisamos implementar o desen-
volvimento na faixa de fronteira".
 Um exemplo da capacitação 
foi mostrado ao ministro da Defesa 
na noite anterior. Um grupo de 20 
recrutas, alunos do curso de auxi-
liar de cozinha do Senac, teve como 
desafio a organização do jantar ofe-
recido às autoridades. Os soldados 
escolheram o cardápio com pratos 
típicos, ajudaram na cozinha, na re-
cepção e no atendimento. "Foi um 
desafio. Gostei muito de assumir a 
responsabilidade de cozinhar para 
alguém tão importante", disse Flávio 
dos Santos Oliveira, 19 anos, que en-
trou para o Exército em março, por 
meio do serviço militar obrigatório. 
Flávio quer permanecer na Força 
por oito anos e pretende aprender 
muito mais nos cursos de formação.
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Livro Branco da Defesa da Argentina
 é lançado no Brasil

 O Livro Branco do Ministério 
da Defesa da Argentina foi lançado 
no dia 04 de dezembro, em Brasília. 
Esta é a terceira edição da publicação.
 Durante a abertura do even-
to, o diretor do Instituto Pandiá Caló-
geras (IPC), professor Antonio Jorge 
Ramalho, ressaltou a importância da 
troca de experiências entre países da 
União de Nações Sul-Americanas 
(UNASUL). “Um evento como esse 
nos permite o compartilhamento e o 
debate de temas relacionados à Defe-
sa, além disso, contribui para no pro-
cesso de produção e atualização dos 
documentos estratégicos do Minis-
tério da Defesa do Brasil”, afirmou.
 A estrutura organizacio-
nal e algumas das principais leis e 
decretos que regem as Forças Ar-
madas e o Ministério da Defesa da 
Argentina foram apresentadas pela 
coordenadora do Programa das 
Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD) no Ministério da 
Defesa daquele País, Malena Conde.
 “A Argentina busca uma 
cooperação eficaz fundada no prin-
cípio da reciprocidade e benefício 
mútuo entre os nossos países, com 
base em interesses comuns. Além de 
contribuir para a paz e a segurança 
internacional”, ressaltou Malena.
 O processo de atualização 
do Livro Branco da Argentina co-
meçou em junho de 2014. Em no-
vembro do ano passado, foi realiza-
do um Workshop sobre Formulação 
de Livros Brancos da América do 
Sul, na Escola Superior de Guerra, 
no Rio de Janeiro. “A possibilidade 
de conhecer o processo de elabora-
ção dos documentos estratégicos de 
Defesa de outros países contribuiu 
para a atualização do Livro Branco 

da Argentina”, salientou Malena.

 Sistema de inteligência
 O sistema de inteligência da 
Argentina também foi discutido du-
rante o evento. Na ocasião, o chefe 
da Direção Nacional de Inteligên-
cia do Ministério da Defesa daquele 
País, Adrian Roman, abordou, entre 
outros assuntos, a legislação, nor-
mas e a estrutura organizacional do 
sistema de inteligência da Argentina.
Adrian também destacou que a re-
alização de seminários de inter-
câmbio na área inteligência entre 
os países que fazem parte da UNA-
SUL é fundamental para que vi-
sões comuns possam ser debatidas.

 Troca de experiência
 De acordo com o chefe da 
Assessoria Especial de Planeja-
mento (Asplan) do Ministério da 
Defesa do Brasil, José Celso Car-
doso Jr, “o Livro Branco propor-
ciona o aumento da confiança mu-
tua baseada na transparência e na 
explicitação das formas de organi-
zação e funcionamento das Forças 
Armadas e da Defesa dos países”.
 José Celso também lembrou 
os períodos difíceis que os países 
que compõe a Unasul enfrentaram. 
“Quase todos os países do continen-
te americano vivenciaram momen-
tos complicados ao longo do século 
XX e, agora no século XXI, buscam 
consolidar uma trajetória de afirma-
ção democrática e soberana em cada 
um dos seus espaços nacionais, mas 
isso só é possível se houver uma 
perspectiva de integração genuína 
baseada na confiança mutua e na 
transparência das ações sobretudo no 
campo militar da Defesa”, concluiu.
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Brasil promove seminário para países membros 
da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

 O Ministério da Defesa 
(MD), em parceria com o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), pro-
moveu seminário voltado para ope-
rações de paz, sob a égide da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), 
para representantes dos países 
membros da Zona de Paz e Coope-
ração do Atlântico Sul (ZOPACAS).
 O evento, ocorrido de 03 a 
05 de novembro, em Salvador (BA), 
contou com a participação de 48 pa-
íses, como África do Sul, São Tomé 
e Príncipe, Cabo Verde, Angola e 
Guiné, entre outros membros na 
fronteira marítima do Atlântico Sul.
 Na oportunidade, foram 
debatidos temas como “Dilemas 
Éticos em Operações de Paz”, 
“Doutrina da União Africana para 
Operações de Paz”, “A experiência 
brasileira na Força-Tarefa Marítima 

da ONU no Líbano”, “A Unidade 
de Treinamento Móvel do Cen-
tro Conjunto de Operações de Paz 
do Brasil (CCOPAB)”, “O Painel 
Independente da ONU sobre Ope-
rações de Paz, “Atividades Desen-
volvidas pela ONU no Congo”, 
“A Questão de Gênero em Opera-
ções de Paz”, “Apoio de Saúde em 
Operações de Paz”, entre outros.
 Ao final do seminário, o Sub-
chefe de Assuntos Internacionais do 
MD, General Décio Luis Schons, 
destacou a importância da divulga-
ção das atividades da Zopacas, e as 
“valiosas possibilidades de utiliza-
ção desse mecanismo multilateral 
para a promoção da paz e da coope-
ração entre os países condôminos do 
Atlântico Sul”. O embaixador Paulo 
Roberto Tarrisse da Fontoura foi o 
representante do MRE no evento.
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Brasil e Finlândia assinam 
Memorando de Entendimento

 Brasil e Finlândia assina-
ram, em 19 de novembro, Memo-
rando de Entendimento nas áreas de 
pesquisa, apoio logístico e aquisição 
de produtos e serviços de defesa. O 
memorando de cooperação foi assi-
nado durante encontro do Ministro 
da Defesa, Aldo Rebelo, o Vice-
-ministro da Finlândia, Arto Räty, 
e as delegações dos dois países.
 O ministro brasileiro res-
saltou que as empresas finlandesas 
que atuam no Brasil geram tributos 
e mais de 60 mil empregos. “São 
empresas de referência e queremos 
que essa experiência seja ampliada 
na área de defesa”, disse o ministro.
 Aldo lembrou ainda que 
os países têm preocupações se-
melhantes por serem pacíficos, 
sem interesses hegemônicos no 
mundo, mas com interesse em um 
sistema de defesa capaz de prote-
ger a soberania e os povos. “Não 
existe Política de Defesa sem in-
dústria de defesa, sem pesquisa e 
sem tecnologia. Nós temos como 
encontrar uma forma de coope-
ração com desafios em comum. 
Podemos fazer parte disso con-
juntamente”, destacou o ministro.
 O vice-ministro da Fin-
lândia disse que a diferença mar-
cante entre os dois países é a ex-
tensão territorial, mas que são 
países com grandes sinergias. “A 
distância não importa mais. O 

que acontece na Ásia, na Áfri-
ca, afeta todos nós”, comentou.
 O Chefe do Estado-Maior 
Conjunto das Forças Armadas 
(EMCFA), General José Carlos 
De Nardi, conduziu parte da reu-
nião bilateral para a assinatura do 
Memorando de Entendimento en-
tre os países. “O memorando é o 
primeiro passo para chegarmos a 
um acordo bilateral para entrada 
de produtos no Brasil e na Fin-
lândia e que poderá ser comple-
mentado”, assegurou De Nardi.
 O documento prevê que os 
participantes poderão promover a 
cooperação em assuntos relativos 
ao desenvolvimento de capacida-
des de defesa, com ênfase na área 
de pesquisa e desenvolvimento, 
de apoio logístico e de aquisição 
de produtos e serviços de defe-
sa; compartilhar conhecimentos e 
habilidades nas áreas de ciência e 
tecnologia; colaborar em sistemas 
e equipamentos no campo da de-
fesa; e cooperar em outras áreas 
no domínio do desenvolvimento 
de capacidades de defesa que pos-
sam ser de interesse para os países.
 Com o memorando, Brasil 
e Finlândia também poderão explo-
rar outras áreas, como educação e 
treinamento militar, e experiências 
adquiridas em operações das For-
ças Armadas, incluindo exercícios 
internacionais e operações de paz.
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Ministro Aldo Rebelo recebe 
embaixador francês Laurent Bili

 No cargo desde o último 
mês de setembro, o embaixador 
francês, Laurent Bili, esteve no 
Ministério da Defesa, no dia 24 de 
novembro, em visita ao ministro 
Aldo Rebelo. Durante o encontro, 
foram abordados temas como co-
operações entre Brasil e França na 
área de Defesa e Ciência e Tecno-
logia, projetos em andamento e 
relações bilaterais na região fron-
teiriça do Brasil com a Guiana.
 Na ocasião, o ministro 
Aldo desejou pesar pelas vítimas 
dos atentados em Paris e a solida-
riedade para com o povo francês. 
Rebelo falou também sobre a im-
portante parceria com a França e 
todo o interesse brasileiro em aper-
feiçoar as cooperações com o país 
amigo. “A nossa cooperação com 
a França é muito natural, não gera 
conflitos de nenhuma natureza e in-
dependente de governos”, lembrou.
 Recentemente a Delegação 
Geral para o Armamento (DGA) da 
França, sob a liderança do subdire-
tor da América do Sul da DGA, Ge-

neral L´Ebraly, esteve no Brasil para 
tratar de possíveis parcerias para a 
construção de satélites e lançado-
res. Atualmente, Brasil e França já 
possuem acordo estratégico na área 
espacial para construção do Satélite 
Geoestacionário de Defesa e Co-
municações Estratégicas (SGDC), 
previsto para ser lançado em 2016.
 Bili aproveitou o encontro 
para destacar os projetos positivos 
entre os países e as perspectivas 
futuras. “Temos a oportunidade de 
reforçar a nossa cooperação trans-
fronteiriça, fazer intercâmbios com 
as Marinhas, intensificar a experi-
ência positiva em missões de paz 
como o Haiti, e, quem sabe no futu-
ro, podemos cooperar com a África, 
por exemplo”, disse o embaixador.

 Fronteiras
 A cooperação com a Guiana 
Francesa no controle das fronteiras 
e no combate a ilícitos transfrontei-
riços vem alcançado bons resulta-
dos com o trabalho interforças, em 
razão da intensificação de opera-
ções conjuntas (navais e terrestres) 
e de melhor integração e interação.
 Essa atuação conjunta resul-
tou em algumas operações como o 
combate ao garimpo ilegal na região 
do Oiapoque e a Operação Ágata 10, 
na fronteira marítima com a Guiana 
Francesa e nas águas brasileiras.

Foto: Tereza Sobreira/ M
D

(MD ASCOM/ FM)

Saiba mais sobre o 
Ministério da Defesa    

em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Turma Amazônia Brasileira comemora 20 anos de formatura

Gaúchos integrantes da turma com o Gen-Bda R/1 Glênio Pinheiro
Subchefe do Departamento de Estudos da ESG

 A grande reunião aconteceu 
nos primeiros dias de março de 1995 
quando o 130 estagiários, matricu-
lados nos cursos de Altos Estudos 
de Política e Estratégia (CAEPE) 
e de Altos Estudos de Política Es-
tratégia Militar (CAEPEM), vindos 

(Revista da turma/ FM)

dos mais diversos e distantes recan-
tos deste imenso país, começaram a 
se encontrar no auditório da Escola 
Superior de Guerra (ESG). Depois 
da execução do Hino Nacional e 
das gentis palavras do então Co-
mandante, Tenente-Brigadeiro-do-

-Ar Sergio Xavier Ferolla, todos de 
forma individual, se apresentaram 
ao Comandante, que, posterior-
mente, foi substituído pelo Tenen-
te-Brigadeiro-do-Ar Massao Ka-
wanami no decorrer do ano letivo.
 Começava naquele momen-

to um convívio diário e de jornada 
dupla que se prolongaria por 10 
longos meses. O período no entan-
to, passou mais rápido do que po-
deria supor. Pesquisas, análises da 
conjuntura nacional e internacional, 
palestras, conferências, debates, 
perguntas, salas de estudos, viagens  
por várias regiões do Brasil, além 
de visitas ao Uruguai, Argentina 
e Paraguai, num ritmo de estudos 
e trabalho realmente interessante. 
Sem dúvida nenhuma uma expe-
riência de vida fantástica e única.

Patrono da turma  - Pedro Teixeira
 Nasceu em 1570 na vila de 
São Pedro Castanhede. Ainda Jo-
vem, como alferes, destacou-se nas 
lutas contra invasores do Maranhão 
e Pará. Militar consciente, austero, 
e cumpridor de seus deveres, em 
1636. A ousadia foi seu grande fei-
to, navegando pelo Amazonas rio 
acima, ampliou a área territorial 
em mais de 5.000,000 km², asse-
gurando ao Brasil, os atuais mar-
cos da sua configuração geográfica.
 Nossa turma homenageou 
Pedro Teixeira identificando-se 
com este desbravador  na tenaci-
dade, na audácia, na coragem, na 
fidelidade e no ardor nacionalista.Jornalista Luiz Carlos Pereira Coelho, agropecuarista Armando Chaves Garcia, Gen-Bda Glênio Pinheiro, professora Carmen Lúcia Meira de 

Mesquita, Gen Bda Luis Felipe Médici Candiota, Gen Bda Virgílio Ribeiro Muxfeldt, professora Ivone Maria Schneider de Lacerda, Coronel PM 
Nilseu Perside Ortiz Padilha, Cel Av José Luiz Kraemer e o Ten Cel Luiz Carlos Poll. 

Prof Medeiros, CF David, CMG Luciano, Jornalista Coelho, Juíza Calsing, Profº Artur, Eng Eliana, Cel Av Washington, Profª Guadalupe, Procurador 
Marcos Cabral, Cel PM Alexandre, Eng Antunes, Adm Braga, Gen Bda Muxfeldt, Cel Liberatori e Ten Cel Campos Junior.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal
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Instituto Pandiá debate sobre os conflitos 
num mundo em constante transformação

 “Novas configurações da or-
dem internacional: valores, princípios, 
alianças e alinhamentos”. Com este 
tema extremamente atual, o Instituto 
Pandiá Calógeras, do Ministério de De-
fesa, e o inglês Wilton Park realizam 
até o dia 24 de novembro de 2015 dois 
dias de discussões no Hotel Portobello 
Resort, em Mangaratiba, a 85 km do 
Rio de Janeiro. O evento conta com a 
participação de 56 estudiosos, entre 
civis e militares, de 21 países, como 
China, Rússia, Estados Unidos, Áfri-
ca do Sul, Índia, França, Reino Uni-
do, Canadá e Holanda, além do Brasil.
 “Estamos vivendo um mun-
do de constantes transformações em 
que os riscos de conflitos aumentam 
substancialmente. Por isso, são tão im-
portantes eventos como esse, que re-
forçam uma visão multilateral da segu-
rança internacional, um espaço aberto 
de discussões. Precisamos fortalecer o 
diálogo e a tolerância”, afirmou Antô-
nio Jorge Ramalho, diretor da Escola 
Sul-Americana de Defesa da Unasul.
 No primeiro dia, os debates 
foram divididos em quatro temas. O 
primeiro deles foi “As mudanças no 
sistema internacional e a distribuição 
de poder”, com exposições iniciais 
do chinês Sehngyu Yaqn, professor 
da Universidade de Ciência Política e 
Direito de Xangai, e Roland Galhara-
gue, consultor especial do Diretor de 
Assuntos Políticos e de Segurança do 
Ministério de Negócios Exteriores da 
França. Os dois concordam que vive-
mos um momento perigoso de frag-
mentação do poder global e que, mais 
do que nunca, é necessária uma refor-
mulação das instituições internacionais.
 A segunda apresentação foi so-
bre “o crescimento dos Brics e outros 
poderes emergentes”, com palestras de 
Alcides Costa Vaz, professor de rela-
ções Internacionais da Universidade de 
Brasília, e da russa Victoria Panova, di-

retora adjunta do Instituto de Relações 
Internacionais de Moscou. Na parte da 
tarde, Eric Thompson, diretor de estu-
dos de assuntos estratégicos da CNA 
Corporation, de Arlington (EUA); e An-
tônio Ruy de Almeida Silva, professor e 
consultor especial da Escola Superior de 
Guerra, do Rio de Janeiro, falaram sobre 
“o uso da força no sistema internacio-
nal”. Na última palestra do dia, o embai-
xador da Grã-Bretanha, Alex Ellis; Edu-
ardo Viola, professor da Universidade 
de Brasília; e o alemão Philipp Rot-
mann, do Instituto de Políticas Públi-
cas, de Berlim, conduziram os debates.
 “É muito importante o nos-
so Instituto sediar este evento. Es-
tamos construindo uma maneira de 
produzir inteligência. Precisamos nos 
aprofundar e entender a dinâmica des-
te mundo em constante transforma-
ção”, afirmou Juliano Cortinhas, di-
retor do Instituto Pandiá Calógeras.
 O evento contou ainda com o 
apoio da Embaixada Britânica, do Ins-
tituto Konrad Adenauer da Comuni-
dade Europeia, do CNPq e da Capes.
 O Instituto Pandiá é um cen-
tro de pesquisas que presta assessoria 
direta ao Ministro da Defesa do Brasil. 
Sua missão é produzir análises, promo-
ver o diálogo e estimular a produção de 
conhecimento sobre temas de interesse 
de defesa nacional. Dessa forma, o Ins-
tituto também contribui para adensar a 
relação entre civis e militares.
 O . I n s t i t u t o . Wi l t o n . P a r k
foi criado em 1946 para acelerar a re-
conciliação em termos de segurança 
entre ingleses e alemães, logo após o 
fim da Segunda Guerra Mundial. O 
instituto promove cerca de 65 eventos 
internacionais por ano. Em suas discus-
sões, os participantes são estimulados 
a serem o mais francos possíveis, sem 
limitarem seus comentários aos cargos 
que exercem ou à sua nacionalidade.

Foto: D
ivulgação M

D

(MD ASCOM/ FM)

Ministro da Defesa Aldo Rebelo 
destaca desafios na ESG

 “A Escola Superior de 
Guerra tem o desafio de oferecer 
a oportunidade de alcançar o pre-
paro intelectual exigido pela agen-
da Brasil”, afirmou o Ministro da 
Defesa, Aldo Rebelo, durante o 
encerramento do Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia 
(CAEPE), em 04 de dezembro, na 
sede da entidade, no Rio de Janeiro.
 Para o ministro, “o momen-
to de crise econômica mundial, com 
seus reflexos no Brasil, oferece ao 
país possibilidade de superação e 
consolidação das instituições de-
mocráticas. A criatividade, ousadia 
e inovação dos brasileiros apontam 
para novos ciclos de crescimento e 
desenvolvimento. Mas, para isso, 
precisamos de clareza e convicção 
de nossos objetivos. A ESG reúne 
e prepara a elite nacional de todos 
os estratos, corporações e classes, 
para pensar o presente e o futu-
ro, para pensar a defesa nacional”.
 A cerimônia contou com a 
presença do Comandante da Mari-
nha, Almirante de Esquadra Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira. Os forman-
dos se intitularam Turma Destino 
do Brasil e escolheram por patrono 
o Marechal do ar Casimiro Monte-
negro Filho, fundador do Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA).
 Orador da turma, o Contra-
-almirante fuzileiro naval Luiz Ar-
tur Rodrigues Nunes destacou que 
o curso aguçou o espírito crítico 
dos alunos. “Aprendemos a voar 
mais alto e enxergar mais longe. 
Vimos que não existem grandes 
ou pequenas missões, mas profis-
sionais que são grandes ou peque-
nos para as missões que recebem. 

Estamos unidos, fortes, portanto”.
 O Comandante da ESG, 
Tenente-brigadeiro do ar Rafael Ro-
drigues Filho, destacou a presença 
de alunos de outros países e a exis-
tência, durante as atividades, de “de-
bates intensos, mas com espírito de 
colaboração e o desejo de construir 
um futuro próspero e um país sobe-
rano, com toda a grandeza dos mais 
altos valores que inspiram a nação”.
 À mesa de honra esta-
vam também o General de Divi-
são Eduardo Diniz e o Brigadeiro 
Intendente Marcos Antônio Diniz 
Chagas. Padrinhos e madrinhas en-
tregaram os distintivos do curso 
aos seus afilhados, e, em seguida, 
o representante da turma, Almiran-
te Rodrigues, e o comandante da 
ESG inauguraram a placa da Turma 
Destinos do Brasil - CAPE - 2015.

 Escola Superior de Guerra
 A Escola Superior de Guerra 
(ESG), criada pela Lei nº 785/49, é 
um Instituto de Altos Estudos de Po-
lítica, Estratégia e Defesa, integrante 
da estrutura do Ministério da Defesa, 
e destina-se a desenvolver e conso-
lidar os conhecimentos necessários 
ao exercício de funções de direção e 
assessoramento superior para o pla-
nejamento da Defesa Nacional, nela 
incluídos os aspectos fundamentais 
da Segurança e do Desenvolvimento.
 Funciona como centro de es-
tudos e pesquisas, a ela competindo 
planejar, coordenar e desenvolver 
os cursos que forem instituídos pelo 
Ministro de Estado da Defesa. Seus 
trabalhos são de natureza exclusiva-
mente acadêmica, sendo um foro de-
mocrático e aberto ao livre debate.

Foto:Felipe Barra / M
D

(MD ASCOM/ FM)
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Professor Gustavo Alberto T. Heck assume presidência da ADESG em solenidade na ESG

Quem é Gustavo Heck? No dia 08 de dezembro de 
2015, foi realizada, na Escola Su-
perior de Guerra (ESG), a solenida-
de de posse do novo presidente da 
Associação dos Diplomados da Es-
cola Superior de Guerra (ADESG), 
Professor Gustavo Alberto T. 
Heck, para o biênio 2016/2017.
 A cerimônia contou com as 
presenças do Comandante da ESG, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael 
Rodrigues Filho, do atual Presi-
dente da ADESG, Vice-Almirante 
Ricardo Antônio Veiga Cabral, do 
Presidente do Tribunal de Justiça 
do Estado do Rio de Janeiro, De-
sembargador Luiz Fernando Ribei-
ro de Carvalho, dos ex-presidentes 
da Associação, o advogado Amé-
rico Barbosa de Paula Chaves, o 
General de Exército Licínio Nu-
nes de Miranda Filho, o professor 

 O presidente eleito da 
ADESG para o biênio 2016-2017, 
professor Gustavo Alberto Trom-
powsky Heck, é economista, for-
mado pela Faculdade de Econo-
mia da Universidade do Estado da 
Guanabara, em 1966. Possui cursos 
de mestrado na área da Engenharia 
da Produção, pela COPPE/UFRJ, e 
em Segurança e Defesa Hemisfé-
rica pela Universidad del Salvador 
(Argentina) e Colégio Interameri-
cano de Defesa (Washington DC).
 Iniciou sua atividade pro-
fissional na Eletrobrás, ainda como 
estagiário, passando a economista, 
após a formatura. Foi assessor do 
Ministro da Agricultura Dr Ivo Ar-
zua. Ocupou o cargo de Secretário-
-Geral do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal (IBDF).
Mais tarde, foi diretor-financeiro da 
Companhia de Habitação do Estado
do Rio de Janeiro, o que resultou 
em convite para atuar como asses-
sor no Banco Nacional da Habi-
tação (BNH), quando foi indica-
do para os cargos de assistente da 
Presidência, gerente e diretor inte-
rino na área de Habitação Popular.
 Em 1973, cursou o Ciclo de 
Estudos em Segurança e Desenvol-
vimento da ADESG-RJ e, em 1998, 

 Em seu discurso o profes-
sor Heck falou que gostaria de ho-
menagear a todos, em especial um 
grupo que o encoraja e o estimula 
a estudar e acreditar no Brasil, re-
presentado ali na ocasião por sua 
esposa Marisa, seus filhos e netos.
 Depois o novo presiden-
te falou sobre a criação da ESG 
e seu desenvolvimento. A seguir 
descreveu como foi a formação da 
ADESG pelo Almirante Benjamim 
Sodré que reuniu 57 estagiários da  
ESG e os ex-formandos da turma 
de 50. Assim nasceu a ADESG.
 Afirmou que nos 64 anos 
da ADESG vai presentear a 

Pedro Ernesto Mariano de Azeve-
do, o Brigadeiro Intendente Hélio 
Gonçalves e o doutor Pedro Luiz 
Berwanger, e demais autoridades.
 Na ocasião, o Vice-Almi-
rante Veiga Cabral fez um discurso 
de despedida e efetuou a passagem 
do cargo ao Professor Heck, e, em 
seguida, tomaram posse os 10 com-
ponentes do Conselho Superior, 
os seis membros escolhidos para 
o Conselho Fiscal e os sete eleitos 
para compor a Diretoria Executiva.
 Após a assinatura do Ter-
mo de Posse, foram entregues as 
Medalhas do Mérito Adesguiano 
a 16 personalidades. Instituída em 
1961, a medalha destina-se a ho-
menagear os associados da ADESG 
que tenham prestado serviços re-
levantes à Associação, ou, por seu 
intermédio, à comunidade nacional.

foi estagiário do CAEPE/ESG. A 
partir dai tornou-se conferencista 
da ADESG em várias delegacias.
Na ESG, atuou na antiga Divisão de 
Pesquisa e Doutrina e no Centro de 
Estudos Estratégicos. Ainda na ESG, 
foi um dos responsáveis pela criação 
do Curso de Gestão de Recursos de 
Defesa – CGERD -, tendo sido dire-
tor e coordenador do referido curso.
 Hoje, Gustavo Heck é pro-
fessor e coordenador de cursos liga-
dos à área de Segurança e Defesa, 
em diversas universidades, além de 
ser Conferencista Emérito e profes-
sor da Escola Superior de Guerra 
e das escolas de Estado-Maior das 
Forças Armadas. Escreveu livros 
e artigos abordando as questões li-
gadas à Habitação, Planejamento 
Estratégico e Segurança e Defesa. 
É comentarista da Globo News e 
da Rádio CBN. Possui 16 conde-
corações. Sempre esteve ligado à 
ADESG, seja como conferencista 
ou membro da diretoria. Na nova 
missão, o futuro presidente terá 
como vice-presidentes o Contra-Al-
mirante Mauro França de Albuquer-
que Lima, O Brigadeiro Engenheiro 
Manoel Andrade Rebello e o Ge-
neral de Brigada Glenio Pinheiro. 

(ESG ASCOM/ FM)

(ADESG/ FM)

(FM)
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ESG com uma placa em home-
nagem ao Almirante Benjamim 
Sodré, que será afixada na pon-
te de atracação da instituição.
 Disse ainda que a ADESG 
vai se engajar nas propostas, que 
foram formuladas ainda na déca-
da de 50, precisamente em 1955, 
quando foi criado um grupo de es-
tudos que apresentou uma proposta 
denominada  "Rearmamento Moral 
do Brasil". Para o professor Heck a 
proposta continua válida até hoje.
 Por várias vezes afirmou 
enfaticamente que nós brasilei-
ros devemos ter orgulho do Brasil. 
Foi aplaudido entusiasticamente.  
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Aldo Rebelo visita Comando Naval em São Paulo

 O Ministro da Defesa, 
Aldo Rebelo, foi recebido, em 13 
de novembro na capital paulista, 
pelo Comandante do 8º Distrito 
Naval (8º DN), Almirante Glauco 
Castilho, que, durante o encontro, 
detalhou as principais ações exer-
cidas por este Comando Naval.
 O 8º DN tem sob a sua juris-
dição o estado de São Paulo, parte 
Sul de Minas Gerais e de Goiás e 
uma porção do Noroeste do Paraná. 
Essa divisão geográfica tem como 
base as bacias hidrográficas que cir-
cundam esta área. O Distrito Naval 
é composto pelo Centro de Coorde-
nação de Estudos da Marinha (CCE-
MSP), a Capitania Fluvial do Tietê-
-Paraná, em Barra Bonita, incluindo 
a Delegacia de Epitácio (SP), e a 
Capitania dos Portos de São Paulo, 
localizada em Santos, e que pos-
sui a Delegacia de São Sebastião.
 Na sua apresentação, o Al-
mirante Castilho explicou que uma 
das tarefas do 8º DN é contribuir 
para a segurança do tráfego aqua-
viário, garantindo a salvaguarda da 
vida humana e a segurança da na-
vegação. Outra ação em destaque 
é a prevenção da poluição hídrica.
 Conforme o Almirante Cas-
tilho, o forte crescimento das ati-
vidades econômicas vem deman-
dando cada vez mais a atuação do 
Distrito Naval. O grande número 
de embarcações para esporte e la-

zer também é apontado pelo almi-
rante como fator de ações de re-
gistro, fiscalização e treinamento.
 De acordo com o ministro 
Aldo Rebelo, o 8º DN presta um 
inestimável serviço ao contribuir 
para o desenvolvimento econômi-
co, não só da região e do estado 
de São Paulo, mas também do País
 Para desempenhar o seu pa-
pel, o Distrito Naval e as Capitanias 
dispõem de lanchas, navios patru-
lhas, escritórios e oficinas móveis.
 Segundo o Almirante Cas-
tilho, a Capitania Fluvial, em Bar-
ra Bonita, também tem um im-
portante papel na Hidrovia Tietê 
Paraná, com seus 2.400 km de 
extensão, e por onde escoam mi-
lhares de toneladas de mercado-
rias, principalmente, grãos. Sob a 
jurisdição da capitania estão cerca 
de 360 municípios, nos estados de 
São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
 Além de fiscalizar o trá-

Foto:  PH
 Freitas/ M
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(MD ASCOM/ FM)

fego marítimo, fluvial e lacus-
tre, o Distrito desenvolve um 
trabalho, em convênio com as pre-
feituras do estado de São Paulo, 
para treinar guardas municipais 
para a fiscalização das ativida-
des de lazer e recreio que ocorrem 
ao longo dos rios e lagos, e presta 
apoio na emissão de certificados.
 Em dezembro, o 8° Distri-
to capacitará uma turma de guar-
das municipais em Araçatuba 
(SP) para as ações de fiscalização.
 
 Ensino e Pesquisa
 Outro setor bem atuante do 
8º DN é na área de ensino e pesqui-
sa. Desde 1956, a Marinha atua, em 
convênio com a Universidade de 
São Paulo (USP), no curso de Enge-
nharia Naval com o Centro de Co-
ordenação de Estudos da Marinha 
(CCEMSP).
 Atualmente, com 60 alu-
nos, o CCEMSP tem o propósito 
de coordenar o esforço de integra-
ção da Marinha com as indústrias, 
instituições de ensino superior e de 
pesquisas no estado de São Pau-
lo. A iniciativa possibilita a na-
cionalização de itens essenciais 
para o parque industrial paulista.
 Em palavras dirigidas aos 
oficiais e praças da tripulação do 

Ministro Aldo recebe escudo do 8º DN

8º Distrito, o ministro Aldo dis-
se que a Marinha contribuiu para 
a construção da nacionalidade 
brasileira. “Uma instituição fun-
damental na construção do Bra-
sil e na defesa do nosso País".
 Ele lembrou que a Mari-
nha assegurou a hegemonia naval 
do Brasil na Guerra do Paraguai, e 
posteriormente, na Segunda Gran-
de Guerra, protegendo o litoral 
brasileiro, inclusive com perdas 
de vidas humanas.  “À Marinha 
do Brasil devemos ações pionei-
ras no campo da ciência, da pes-
quisa e da tecnologia”, disse.
 No discurso, Aldo Rebelo 
recordou ainda as realizações do Al-
mirante Álvaro Alberto da Mota e 
Silva, idealizador do Programa Nu-
clear Brasileiro e criador do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).
 Também como ações da 
Marinha, o ministro ressaltou 
o desenvolvimento do primei-
ro computador brasileiro, o Cisne 
Branco. “Os nossos programas, 
principalmente o Prosub, é outro 
exemplo de autonomia de equi-
pamentos, científica e tecnológica 
da defesa e da Marinha do Brasil".
 O ministro Aldo, ao encerrar 
sua mensagem, agradeceu a todos 
que integram “a honrada Marinha” 
pelo elevado espírito patriótico.
 Ao final da visita, o minis-
tro recebeu das mãos do Almirante 
Castilho, a heráldica do Comando 
do 8º Distrito Naval. Inspirado nos 
feitos heroicos dos bandeirantes, 
que desbravaram as fronteiras além 
da linha imaginária de Tordesilhas. 
O escudo ostenta peças usadas no 
século XVII pelos bandeirantes: um 
gibão, um arcabuz e uma espada. 

Saiba mais sobre a Marinha    
em nossos sites

www.folhamilitar.com.br
www.folhamilitaronline.com.br
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Ministro Aldo Rebelo participa com o Almirante Leal Ferreira da comemoração do Dia do Marinheiro

 Na solenidade em come-
moração ao Dia do Marinheiro, o 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
enalteceu o patrono da Marinha 
do Brasil (MB), Almirante Joa-
quim Marques Lisboa, imortaliza-
do como Marquês de Tamandaré, 
como exemplo de um grande esta-
dista não só para a Marinha, mas 
para o País. O ministro participou, 
em 14 de dezembro, do evento de 
imposição da Medalha Mérito Ta-
mandaré realizado no Grupamen-
to de Fuzileiros Navais de Brasília 
(GptFNB -DF). Ele acontece anu-
almente em homenagem ao ani-
versário do patrono da Marinha.
 Aldo Rebelo exaltou a traje-
tória de Tamandaré como modelo a 
ser seguido. Para o ministro, a meda-
lha entregue na cerimônia “celebra 
e imortaliza não apenas um grande 
marinheiro, mas o melhor de nossa 
historia, celebra a trajetória de um 
grande estadista (...) um dos mais 
eminentes construtores do Brasil”. 
O ministro afirmou, ainda, que 
“Tamandaré reúne várias virtudes 
para justificar o sentido de continui-
dade e de permanência na historia 
do Brasil. (...) Os homens também 
ajudam a construir moralmente 
uma sociedade com seu exemplo”.
 Na ocasião, foi lida a mensa-
gem da Presidenta Dilma Rousseff, 
na qual destacou o trabalho exem-
plar realizado pela Marinha em 
ações de profissionalismo e espírito 
humanitário e que orgulha a todos os 
brasileiros. Ela citou, como exem-
plo, a ação da Corveta Barroso que, 
a caminho do Líbano para integrar 
missão paz da ONU, resgatou 220 
migrantes no Mar Mediterrâneo.
 Outro ponto destacado pela 
Presidenta foi a participação da For-
ça Naval nas ações de assistência e 
monitoramento em Mariana (MG), 
com a instalação de um Centro de 
Operações e deslocamento de na-
vios e pessoal especializado. “O 

Navio de Pesquisa Hidroceanográ-
fico Vital de Oliveira, uma das cin-
co melhores plataformas de pesqui-
sas do mundo, que tem permitido 
significativo ganho à nossa comuni-
dade científica”, destacou Rousseff.
 Consagrado Herói da Pátria 
em 13 de dezembro de 2004, Mar-
quês de Tamandaré foi figura des-
tacada no cenário militar do Brasil 
durante o Império até os dias atuais.
 O Comandante da Marinha, 
Almirante-de-esquadra, Eduardo 
Bacellar Leal Ferreira, ressaltou a 
importância do mar para o Brasil. 
“O Brasil é um país totalmente de-
pendente do mar. Seja para realizar 
a maior parte de suas trocas comer-
ciais com o mundo, seja para aten-
der às suas necessidades energéticas 
ou ainda para a obtenção de ali-
mentos”, acrescentou o almirante.
 Para Leal Ferreira, “a defesa 
da soberania e as chamadas novas 
ameaças seguirão demandando for-
te presença da Marinha, exigindo 
meios navais e sistemas de vigilân-
cia modernos e eficazes. Só sendo 
fortes sobre os mares seremos capa-
zes de defender esses interesses”, de-
fendeu o Comandante da Marinha.
 Em Brasília, foram agra-
ciadas com a Medalha Mérito 
Tamandaré, 183 personalidades 
militares e civis brasileiras e es-
trangeiras. Também receberam a 
distinção cinco instituições mili-
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tares, sendo três da Marinha, uma 
do Exército e uma da Aeronáutica.
 Um dos agraciados com a 
comenda foi o Capitão-de-Mar-e-
-Guerra (Ref°) Jacques Salomon 
Crispim Soares Pinto. O hidrógrafo 
que esteve no serviço ativo da ma-
rinha por mais de 30 anos, falou da 
emoção em receber a comenda e do 
saudosismo quando ainda estava na 
ativa. “Para mim foi uma honra mui-
to grande e um momento de muita 
alegria. A Marinha já faz parte da mi-
nha vida e tenho recordações muito 
boas como o meu último embarque, 
no navio transporte de tropas Ary 
Parreiras, em que fizemos várias 
operações com a esquadra. Outra 
época maravilhosa foi quando servi 

no navio oceanográfico Almirante 
Saldanha, além do primeiro embar-
que como oficial no cruzador Bar-
roso”, disse o comandante Jacques.
 Atualmente, ele serve na 
Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Inovação da Marinha (SecCTM). 
O comandante Jacques recebeu a 
comenda do Almirante-de-esqua-
dra, Alvaro Luiz Pinto, Ministro do 
Superior Tribunal Militar (STM).
 A medalha, criada pelo De-
creto no 42.111, de 20 de agosto 
de 1957, é destinada a agraciar as 
autoridades, instituições e perso-
nalidades civis e militares, brasi-
leiras ou estrangeiras, que tenham 
prestado relevantes serviços na 
divulgação ou no fortalecimen-
to das tradições da Marinha do 
Brasil, honrando seus feitos ou 
realçando seus vultos históricos.
 Estiveram na solenidade 
os Comandantes do Exército, Ge-
neral de exército Eduardo Dias da 
Costa Villas Bôas, da Força Aé-
rea Brasileira, Tenente-brigadei-
ro do ar Nivaldo Luiz Rossato, 
Chefe do Estado-Maior Conjunto 
das Forças Armadas (EMCFA), 
Almirante-de-esquadra Ademir 
Sobrinho, oficias do alto coman-
do das Forças, civis e militares.

Capitão-de-Mar-e-Guerra (Ref°) Jacques fala da honra em receber a Medalha Mérito Tamandaré
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Vice-Almirante Bento Costa Lima Leite Junior
assume COMEMCH

 No dia 08 de dezembro, a 
bordo do Navio-Aeródromo “São 
Paulo”, que se encontrava atracado 
no Arsenal de Marinha do Rio de 
Janeiro, o Comandante de Opera-
ções Navais, Almirante-de-Esqua-
dra Elis Treidler Öberg, despediu-se 
do Almirante-de-Esquadra Liseo 
Zampronio, após um ano de dedi-
cação no Comando-em-Chefe da 
Esquadra, e deu posse, no Cargo de 
Comandante-em-Chefe da Esqua-
dra, ao Vice-Almirante Bento Costa 
Lima Leite de Albuquerque Junior.
 O Almirante-de-Esquadra 
Liseo que, em breve, assumirá o 
Cargo de Secretário-Geral da Ma-
rinha, destacou a importância dos 
trabalhos realizados na Esquadra; 
a dedicação, o compromisso e a 
disciplina de sua tripulação em me-
lhor executá-los; e desejou, ao novo 
Comandante, bons ventos, mares 
tranquilos e muitas felicidades.
 O Vice-Almirante Bento 
que, anteriormente, exerceu o Car-
go de Assessor Especial do Diretor-
-Geral do Material da Marinha, ao 
assumir o Cargo, manifestou seus 
melhores agradecimentos e reco-
nhecimento a todos que contri-
buíram para que aquele momento 
pudesse ocorrer, e exaltou sua tri-
pulação – que personifica a ver-
dadeira mística dos marinheiros e 
dos fuzileiros navais do ar, do mar 
e, até, debaixo d'água – a honrar o 

belo legado dos seus antecessores.
 Compareceram à Cerimô-
nia, emprestando um brilho todo 
especial: o Ministro de Estado da 
Defesa Aldo Rebelo; o Comandante 
da Marinha, Almirante-de-Esqua-
dra Eduardo Bacellar Leal Ferrei-
ra; os Ex-Ministros da Marinha, 
Almirantes-de-Esquadra Alfredo 
Karam e Mauro Cesar Rodrigues 
Pereira; o Ex-Ministro-Chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas, 
Almirante-de-Esquadra Arnaldo 
Leite Pereira; o Ex-Ministro de Es-
tado da Defesa, Embaixador Celso 
Amorim; os Ex-Comandantes da 
Marinha, Almirantes-de-Esquadra 
Roberto de Guimarães Carvalho e 
Julio Soares de Moura Neto; Minis-
tros do Superior Tribunal Militar; 
Membros do Almirantado; Ex-Co-
mandantes-em-Chefe da Esquadra; 
Ministros do Superior Tribunal de 
Justiça; antigos e atuais Chefes Na-
vais; Generais e Brigadeiros; o Ex-
-Secretário-Geral do Ministério da 
Defesa; Parlamentares; Integrantes 
do Poder Judiciário; autoridades 
civis e militares; representantes do 
Corpo Diplomático; Ex-Coman-
dantes; membros da Sociedade 
Amigos da Marinha (SOAMAR); 
familiares, amigos, companhei-
ros das turmas do Colégio Militar 
do Rio de Janeiro, Colégio Naval, 
Escola Naval e Escola Superior de 
Guerra, Servidores Civis e Praças.
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Ministro da Defesa e Comandante da Marinha 
visitam o PROSUB

 Transferência de tecnologia, 
nacionalização e capacitação pessoal. 
Essas são as premissas básicas do Pro-
grama de Desenvolvimento de Sub-
marinos (PROSUB), cujas instalações 
o Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e o 
Comandante da Marinha, Eduardo Ba-
cellar Leal Ferreira, visitaram em 1º de 
dezembro, em viagem à Itaguaí (RJ).
 Segundo o coordenador ge-
ral do PROSUB, Almirante Gilber-
to Max Reffé Hirschfeld, uma das 
maiores contribuições do programa 
para o País é capacidade de adqui-
rir conhecimento e tecnologia. "É 
muito importante que o País detenha 
conhecimento e tecnologia", afir-
mou, durante apresentação feita à 
comitiva, na Unidade de Fabricação 
de Estruturas Metálicas (UFEM).
 O PROSUB tem como obje-
tivo final o projeto e a construção de 
um submarino com propulsão nuclear. 
Foi concebido por meio da parceria 
estratégica estabelecida entre o Bra-
sil e a França, em 2008. O contrato 
principal do programa foi celebrado 
pela Marinha Brasileira e o Consórcio 
Baía de Sepetiba (CBS), formado pela 
DCNS (empresa estatal francesa de 
projeto e construção naval), Constru-
tora Norberto Odebrecht (CNO) e Ita-
guaí Construções Navais (ICN). Esta 
última é uma Sociedade de Propósito 
Específico (SPE), na qual o Governo 
Federal é representado pela Marinha.
 Engenheiros e técnicos 
brasileiros trabalham em conjun-
to em diferentes etapas do Pro-
grama. A Transferência de Tec-
nologia (ToT) se dá nas áreas de 
projeto e construção de submarinos 
e da infraestrutura industrial. Na área 
nuclear, toda a tecnologia é brasileira.
 Os contratos firmados entre a 
França e o Brasil incluem cláusulas que 
se referem à transferência de tecnolo-
gia tanto para a Marinha quanto para 

empresas brasileiras, com o objetivo 
de promover a nacionalização de equi-
pamentos. Mais de 600 empresas bra-
sileiras foram envolvidas na constru-
ção da UFEM, dos estaleiros e da base 
naval, o que garantiu a nacionalização 
de 95% dos componentes e sistemas.
 “O PROSUB oferece ao Bra-
sil o orgulho de um projeto que, ao 
mesmo tempo, preenche a necessi-
dade da defesa nacional e também 
um projeto de construção científica e 
tecnologia do País”, disse o ministro. 
“É compatível com a tradição da Ma-
rinha do Brasil, que é uma instituição 
que sempre se voltou para a defesa e 
também para a construção científica 
e tecnológica do País”, completou.
 O ministro disse que tem 
o compromisso de buscar os re-
cursos necessários para a conti-
nuidade do programa. “Vou ze-
lar para que o programa seja 
plenamente cumprido”, disse.
 Depois da apresentação so-
bre o PROSUB, a comitiva conheceu 
as instalações da UFEM, do Estaleiro 
e Base Naval (EBN) e da Nuclebras 
Equipamentos Pesados (Nuclep). A 
UFEM fabrica, monta e instala os 
sistemas, equipamentos, tubulações, 
dutos, suportes e estruturas internas 
do submarino. A EBN é destinada 
à montagem, lançamento, operação 
e manutenção dos submarinos. Já 
a Nuclep, é responsável pela fabri-
cação dos cascos dos submarinos.
 O PROSUB também inclui 
o projeto e construção de quatro 
submarinos convencionais (S-BR). 
Além disso, prevê a construção do 
reator multipropósito, considerado 
outra importante contribuição para 
o País. O reator resultará em vários 
benefícios para a população. Um de-
les é a capacidade de gerar energia 
para uma cidade de 20 mil pessoas.

Foto: Tereza Sobreira
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Ministro Aldo Rebelo e Almirante Leal Ferreira participam de solenidade na Escola de Guerra Naval
 

 Cerca de mil alunos, distri-
buídos em cinco cursos, inclusive 
um mestrado strictu senso em Es-
tudos Marítimos, que é aberto ao 
público, qualificam-se anualmente 
na Escola de Guerra Naval (EGN). 
E, na noite de 10 de dezembro, 158 
homens e mulheres puderam rece-
ber o seu reconhecimento. Dois dos 
principais cursos da Escola foram 
encerrados: o Curso de Política 
e Estratégia Marítimas (C-PEM) 
e o Curso de Estado-Maior para 
Oficiais Superiores (C-EMOS).
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, e o Comandante da Marinha, 
Almirante Eduardo Bacellar Leal 
Ferreira, participaram da solenida-
de e fizeram a entrega das medalhas 
Prêmio "Escola de Guerra Naval”. 
O ministro falou aos formandos so-
bre a importância da pesquisa e des-
tacou o pioneirismo de nomes da 
Marinha, como do Almirante Álva-
ro Alberto da Mota e Silva, criador 
do CNPQ e pai do Programa Nucle-
ar Brasileiro, e lembrou que a Ma-
rinha do Brasil construiu e projetou 
o primeiro computador do País.
 Aldo Rebelo também refor-
çou seu compromisso com a Força. 
“O Ministério da Defesa empenhará 
as suas energias, a sua capacidade 
para que não falte à Marinha do Bra-
sil os meios necessários para prosse-
guir com seus programas estratégi-
cos, para que a escassez de recursos 
não comprometa nem os meios ma-
teriais, nem a dignidade da história 
e da trajetória da nossa Marinha”.

 O Almirante Leal Ferrei-
ra destacou o papel da Escola na 
formação de oficiais nas novas di-
nâmicas mundiais: "Compreender 
o nosso tempo e buscar formas de 
lidar com as circunstâncias sem-
pre mutantes têm levado com que 
a EGM, ao longo de sua centenária 
história de preparação de chefes na-
vais, promova discussões sobre os 
temas fundamentais para o País, sua 
relação com o mar e, muito especi-
ficamente, sobre os aspectos navais 
da defesa nacional”, disse aos for-
mandos o Comandante da Marinha.
 Desde abril de 2014, a Esco-
la é dirigida pelo Contra-almirante 
Antonio Fernando Garcez Faria 
que, em sua saudação aos forman-
dos, falou da constante busca da 
aperfeiçoamento profissional da 
Força. “A Marinha do Brasil ofe-
rece aos seus oficiais e praças, ao 
longo de suas carreiras, os mais va-
riados cursos e estágios e tem por 
meta o aprimoramento de sua força 
de trabalho, visando o desenvolvi-
mento de uma Marinha moderna, 
equilibrada e perfeitamente inse-
rida no cenário do mundo atual”.

 Curso de Política e Estra-
tégia Marítimas
 O Curso de Política e Es-
tratégia Marítimas prepara Capi-
tães-de-mar-e-guerra, Coronéis de 
outras Forças e servidores civis 
assemelhados para cargos da alta 
administração naval. Nesse curso 
estão os futuros oficiais generais. 
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 Durante o curso, alunos 
analisam os arranjos de Forças 
atuais e as necessidades futuras 
da Marinha para o atendimen-
to da Política de Defesa Nacio-
nal. A duração é de um ano letivo.
 Este ano foram 37 gradu-
andos, sendo 31 oficiais da Ma-
rinha do Brasil, dois do Exército, 
um da Força Aérea, um da Mari-
nha Mercante e dois servidores ci-
vis de nível superior da Marinha.
 O aluno André Moraes Fer-
reira, Capitão-de-mar-e-guerra, re-
cebeu o prêmio Escola de Guerra 
Naval, por concluir o curso com 
distinção. Oficial hidrógrafo, ele in-
gressou na Escola Naval em 1986 e 
conta que escolheu a Marinha por-
que sempre teve um encanto pelo 
mar. Já esteve na Antártica, África do 
Sul e Namíbia e em fevereiro segue 
para o Chile com a família. “Eu só 
tenho alegrias para contar”, diz ele.

 Curso de Estado-Maior       
para Oficiais Superiores
 O Curso de Estado-Maior 
prepara Capitães-de-fragata ou 
Capitães-de-corveta para o exer-
cício de funções de estado-maior 
e assessoria de alto nível. Há 
participação de oficiais de ma-
rinhas amigas, mas não de civis 
ou de oficiais de outras Forças.
 Durante dez meses, 
este curso enfatiza o planeja-
mento em nível operacional e 
as suas vinculações com os ní-
veis tático, estratégico e político.

 Em 2015, formou 121 ho-
mens e mulheres: 110 oficiais da 
Marinha e onze oficiais de marinhas 
amigas: Angola, Argentina, Bolívia, 
Chile, Coreia do Sul, México, Mo-
çambique, Namíbia, Paraguai, Peru 
e Venezuela. Pela primeira vez, três 
mulheres realizaram este curso.
 No Brasil desde feverei-
ro, o Capitão-de-corveta Matheus 
Tukwafeleni Haimbodi conta que 
esta é sua segunda experiência no 
País. Ele cursou a Escola Naval de 
2000 a 2007 e agora irá retornar 
para a África. Apesar da saudade da 
esposa e dos dois filhos, diz o curso 
engrandece e que novos desafios, 
novas responsabilidades e expec-
tativas surgem. “A Marinha espera 
que você cresça”, explica o oficial.
 Também estiveram pre-
sentes na cerimônia o Chefe do 
Estado-Maior Conjunto das Forças 
Armadas, Almirante-de-esquadra 
Ademir Sobrinho; Almirante-de-
-esquadra Alfredo Karam; Ex-mi-
nistro da Marinha, Almirante-de-
-esquadra Roberto de Guimarães 
Carvalho; e demais autoridades.

 Histórico
 Em 1911, o Presidente da 
República, Marechal Hermes da 
Fonseca assinou o decreto que criou 
o Curso Superior de Marinha, den-
tro da estrutura da Escola Naval”. 
Em 1914, com a transferência da 
Escola Naval para Angra dos Reis, 
foi criada a Escola Naval de Guerra.
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Comitiva da Faculdade de Submarinos da China 
conhece a Força de Submarinos do Brasil

 No dia 02 de dezembro, a 
Força de Submarinos (ForS) re-
cebeu a visita do Diretor da Fa-
culdade de Submarinos da China, 
Contra-Almirante Zhi Tian Long, 
e comitiva. Essa visita teve ori-
gem após a realização da IV Reu-
nião do Comitê Conjunto de In-
tercâmbio e Cooperação, entre 
os Ministérios da Defesa do Bra-
sil e da China, em abril de 2015.  
 Recebidos pelo Coman-
dante da Força de Submarinos, 
Contra-Almirante Oscar Moreira 
da Silva Filho, a delegação chine-
sa assistiu a um vídeo institucio-
nal sobre a centenária Organização 
Militar no Auditório do Centro de 
Instrução e Adestramento Almiran-
te Átilla Monteiro Aché (CIAMA).

 Na primeira parte da visi-
ta, a comitiva conheceu os princi-
pais simuladores utilizados pelo 
CIAMA nos cursos de formação 
de Oficiais e Praças submarinistas. 
Na sequência, o grupo prosseguiu 
para o Centro Hiperbárico, onde 
observou a operação das câmaras 
hiperbáricas e da sala de controle 
da instalação usados pela Marinha 
do Brasil nas atividades de mer-
gulho em grandes profundidades.  
 Por fim, a comitiva conheceu 
os submarinos “Timbira”, “Tikuna” 
e o museu da ForS. Ao término do 
evento, o Diretor da Faculdade de 
Submarinos da China ressaltou a 
competência, o apreço e a dedi-
cação emanada pelos submarinis-
tas no exercício de suas funções.

Foto: C
C

SM

Foto: C
C

SM

(CCSM/ FM)

Marinha do Brasil participa de solenidade no Salão Rio Solimões em Manaus (AM)

 O Comandante do 9º Distri-
to Naval, Vice-Almirante Wagner 
Lopes de Moraes Zamith, foi con-
decorado com a medalha “Impera-
dor Dom Pedro II”, maior comenda 
do Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado do Amazonas (CBMAM).
 O evento aconteceu no dia 
02 de dezembro, no Salão Rio So-
limões, no Centro Cultural Palá-
cio Rio Negro, em Manaus (AM).
 A medalha é destinada a 
premiar Oficiais Superiores do 
CBMAM, militares das Forças 
Armadas ou Auxiliares, e cida-
dãos nacionais ou estrangeiros, 

que tenham prestado notáveis e 
relevantes serviços à corporação.
 O Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros do Amazonas, 
Coronel Fernando Sérgio Austre-
gésilo Luz, condecorou também a 
Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral do Amazonas, Desembar-
gadora Maria do Perpétuo Socorro 
Guedes Moura e o Comandante do 
7º Comando Aéreo Regional, Ma-
jor Brigadeiro-do-Ar Antônio José 
Mendonça de Toledo Lobato, dentre 
outras autoridades civis e militares.

(CCSM/ FM)

Senadora Vanessa Grazziotin visita 
o Batalhão de Operações Ribeirinhas

 A Senadora do Estado do 
Amazonas, Vanessa Grazziotin, vi-
sitou o Batalhão de Operações Ri-
beirinhas (BtlOpRib), no dia 27 de 
novembro, após inserir em ata do 
Senado Federal o voto de congra-
tulações a toda tripulação do BtlO-
pRib pela passagem dos 30 anos 
de existência dessa Organização 
Militar subordinada ao Comando 
do 9º Distrito Naval (Com9ºDN).
 Acompanhada por sua co-
mitiva, a Senadora foi recebida 
pelo Comandante do 9° Distrito 
Naval, Vice-Almirante Wagner Lo-
pes de Moraes Zamith, e conheceu 
as atividades desenvolvidas pelo 

BtlOpRib na Amazônia Ocidental.
 Para a Senadora, o traba-
lho que vem sendo realizado pelo 
Com9ºDN é fundamental e impres-
cindível, pois além de preparar ho-
mens para a defesa da nossa região, 
está cada vez mais integrado com a 
comunidade nas calhas dos rios. “A 
Marinha é muito bem-vinda, admi-
rada e respeitada no Brasil, mas prin-
cipalmente nessa região”, enfatizou.
 Durante a visita, houve a 
demonstração das atividades da 
seção de cães e a exposição de um 
mostruário dos principais equipa-
mentos empregados pelo BtlOpRib.
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Novos oficiais generais recebem a espada, 
símbolo do compromisso e tradição do Exército

 Foi realizada no dia 09 de 
dezembro, pela manhã, na sede do 
Clube do Exército, em Brasília, 
a cerimônia de entrega de espada 
aos novos oficiais-generais de bri-
gada. Presidida pelo Ministro da 
Defesa, Aldo Rebelo, a solenida-
de marca o início de uma jornada 
na carreira dos recém-promovidos 
ao primeiro posto do generalato.
 A espada de general é um 
símbolo que envolve o compromisso 
e a tradição, que assinala a sua posi-
ção hierárquica no mais alto círculo 
de oficiais da Força Terrestre. A espa-
da de general perenizada através dos 
tempos e batalhas é uma réplica do 
sabre usado em campanha por Du-
que de Caxias, patrono do Exército.
 No total, 16 oficiais ge-
nerais receberam a espada, sendo 
cinco da arma de Infantaria, qua-
tro de Cavalaria, dois de Artilha-
ria, dois engenheiros militares, 
um de Intendência, um de Enge-
nharia e um de Comunicações.
 O evento do Exército ini-
ciou com honras militares ao mi-
nistro Aldo Rebelo e a execução 
do Hino Nacional. Em seguida, foi 
feita a leitura do ato no qual a Pre-
sidenta da República, Dilma Rous-
seff, promoveu, a partir do dia 25 
de novembro, os oficiais generais.
 Coube ao chefe do Estado-
-Maior do Exército, General Sergio 
Westphalen Etchegoyen, saudar os 
generais-de-brigada, transmitin-
do a mensagem da Força Terrestre. 
O general Etchegoyen lembrou o 
significado da espada e os momen-
tos que o sabre escreveu a história 
do Brasil. “Acompanhou, ao lado 
da cruz, o descobridor português 

que, no alvorecer de nossa exis-
tência, desembarcou na costa da 
Bahia, trazendo-nos o idioma e a 
fé que embasaram a unidade na-
cional”, iniciou o seu discurso.
 Não esqueceu o desbrava-
mento do Brasil que, “nas mãos 
do bandeirante indomável, rasgou 
o sertão, empurrou nossas fron-
teiras muito mais para o Oeste, 
estendeu o Brasil, descobriu ri-
quezas, conquistou a imensidão 
amazônica”, enfatizou o general.
 Ele recordou também a par-
ticipação da espada na Independên-
cia. “No Ipiranga, na mão forte de 
D. Pedro I, reforçou-lhe o brado de 
liberdade.”, continuou o general.
 Ao falar da Segunda Gran-
de Guerra, Etchegoyen relatou 
que a espada, “ensanguentada, 
expulsou o inimigo de Monte-
se e libertou do jugo nazista e as-
sistiu o povo italiano nas cidades 
e povoados por onde passava.”
 Por fim, o general disse: 
“esta espada, senhores, tem es-
tado vigilante, sempre ao lado 
do nosso povo, na defesa da de-
mocracia e das instituições”.
 Após a mensagem, os gene-
rais paraninfos fizeram a entrega das 
espadas aos pares promovidos. Em 
seguida se apresentaram ao ministro 
da Defesa e ao Comandante do Exér-
cito, General Eduardo Dias da Cos-
ta Villas Bôas, e receberam honras 
dos cadetes da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN). O evento 
terminou com o cumprimento por 
familiares, amigos, integrantes do 
Alto Comando do Exército, Marinha 
e da Aeronáutica, adidos, oficiais e 
demais autoridades civis e militares.

(MD ASCOM/ FM)
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Ministro Aldo conhece as atividades 
do Comando Militar do Sudeste

 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, esteve no dia 13 de no-
vembro, no Comando Militar do 
Sudeste, que está atualmente sob 
a chefia do General Mauro César 
Cid Lourena. Na visita, o coman-
dante apresentou ao ministro as ati-
vidades do CMSE, que se destaca 
pela capacidade de integrar os sis-
temas operacionais, de logística e 
de mobilização da Força Terrestre.
 O ministro ressaltou o tra-
balho desenvolvido por este Co-
mando do Exército. “Sabemos da 
importância do estado de São Paulo 
para o País e o CMSE está à altu-
ra dos desafios da região", afirmou.
 Acompanhado pelo Coman-
dante da 2ª Região Militar, General 
Cláudio Coscia Moura; e pelo chefe 
da 2ª Divisão de Exército, General 
Carlos dos Santos Sardinha; e de-
mais oficiais generais, o General 
Cid detalhou as ações do CMSE, 
que é composto pela 2ª Divisão 
de Exército, a 2ª Região Militar, 
a 1ª Brigada de Artilharia Antiá-
rea, no Guarujá, e o Comando de 
Aviação do Exército, em Taubaté.
  Com 143 organizações 
militares, ou seja, 22% das unida-
des do Exército espalhadas pelo 
território, o Comando do Sudeste 
desempenha também uma função 
importante junto à comunidade 
paulista. Segundo o comandante 
Cid, 230 mil jovens foram incor-
porados em 2015 no Serviço Mili-
tar. Ainda conforme o general Cid, 

muitas prefeituras do interior pau-
lista solicitam ao Comando a insta-
lação do serviço de Tiro de Guerra 
para suprir a falta do serviço mi-
litar obrigatório em suas regiões.
 Outra ação junto à comuni-
dade é o convênio mantido entre o 
Comando Militar do Sudeste e a Fun-
dação Bradesco. O acordo permite 
que os alunos da instituição, no últi-
mo ano do ensino médio, cumpram 
o serviço militar obrigatório dentro 
do colégio, em horários alternativos.
 Apenas em missões de 
apoio, o CMSE prestou este ano, 
até o momento, 2.055 ações, en-
tre elas, logística e mobilização de 
tropas. O Comando possui cerca 
de 2 mil viaturas e 86 helicópteros.
 De acordo com o coman-
dante do CMSE, a 2ª Região 
Militar concentra o Serviço de 
Fiscalização de Produtos Contro-
lados. Este tipo de material é pro-
duzido em 645 municípios pau-
listas e produzem 385 produtos.
 O ministro Aldo destacou, 
ao encerrar a visita, que tem como 
desafio a valorização da agenda de 
Defesa. “O meu dever é valorizar 
a agenda da Defesa juntos aos po-
deres públicos. Estamos estudando 
uma plataforma de financiamento 
que permita a continuidade dos pro-
jetos estratégicos das Forças Arma-
das, sem haver descontinuidade e 
sazonalidades, assegurando os re-
cursos necessários para os equipa-
mentos da defesa”, disse o ministro.

Foto:Tereza Sobreira/M
D
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Exército Brasileiro recebe nove viaturas lança mísseis ASTROS

 Com a presença do Minis-
tro da Defesa, Aldo Rebelo, e do 
Comandante do Exército, General 
Eduardo Villas Bôas, o 6º Grupo de 
Mísseis e Foguetes (GMF), locali-
zado em Formosa (GO), recebeu, no 
dia 10 de dezembro, nove viaturas 
lança mísseis ASTROS. A cidade 
de Formosa fica a 100 quilômetros 
de Brasília, e sedia o Forte de Santa 
Bárbara, em processo de construção.
O lote recebido contém nove viatu-
ras modernizadas e integra o Proje-
to Estratégico do Exército ASTROS 
2020 (PEE ASTROS 2020) da For-
ça Terrestre. São seis unidades lan-
çadoras múltiplas universais (LMU) 
e três remuniciadoras (RMD). 
Esses veículos passaram por um 
completo processo de reformula-
ção e atualização tecnológica. As 
viaturas MK-3 (3ª geração) foram 
atualizadas para o modelo MK-6 
(6ª geração). O diferencial das via-
turas modernizadas é que elas in-
corporam o sistema de comando 
e controle digitalizado (C4I). Isso 
significa a inserção de tecnologias 
como GPS, rádios criptografados, 
computadores e navegação digital.
 “O Ministério da Defesa 
tem a honra e o orgulho de partilhar 
esse momento. Esse projeto é estra-
tégico”, disse o ministro. Segundo 
Rebelo, o recebimento dos veí-
culos ASTROS é importante para 
manter e ampliar a capacidade de 
dissuasão da Força Terrestre. Esse 
programa integra o PAC (Programa 
de Aceleração de Crescimento) na 

área de Defesa. E a demonstração 
de hoje é um testemunho de nosso 
esforço em propiciar às Forças os 
projetos essenciais para o cumpri-
mento de sua missão”, destacou.
 Aldo Rebelo executou o pri-
meiro disparo de um míssil do veícu-
lo ASTROS durante a apresentação 
no Campo de Instrução do 6º GMF. A 
viatura onde o ministro estava acio-
nou o lançamento do míssil SS-30. 
Na ocasião, houve ainda outros dois 
disparos de misseis SS-40 e SS- 60.

 Modernização das viaturas
 "Essas viaturas têm um com-
ponente tecnológico muito intenso 
incorporado e elas vêm fortalecer 
um aspecto muito importante da es-
trutura de Defesa, que é a capacida-
de de dissuasão. Poucos países do 
mundo possuem essa capacidade e 
isso nos coloca num patamar eleva-
do e em um grupo bastante restrito”, 
explicou o Comandante do Exér-
cito, General Eduardo Villas Bôas.
 O gerente do Projeto AS-
TROS 2020, General José Júlio 
Dias Barreto, também ressalta a 
evolução que o projeto significa 
para o Exército. “O disparo de mís-
seis e foguetes realizado por meio 
da mesma plataforma instalada na 
viatura lançadora múltipla univer-
sal é um diferencial no mundo”, 
destacou. Barreto lembrou que a 
condução da Força Terrestre à era 
industrial e do conhecimento teve 
inicio no ano de 2010, com base 
na Estratégia Nacional de Defesa.
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 O presidente da Avibras- In-
dústria Aérea e Espacial, Sami Has-
sauani, ressaltou a importância da 
parceria entre o Exército Brasilei-
ro e uma empresa 100% brasileira 
para a transformação dos veículos 
ASTROS. “A modernização simul-
tânea de três gerações proporcionou 
a constituição que agrega as verten-
tes de um produto de alta tecnolo-
gia para nossas Forças com gran-
de viés de exportação”, apontou.
 Também participaram do 
evento o Comandante Militar do 
Planalto, General Cesar Lene Justo, 
adidos militares, o vereador do mu-
nicípio de Formosa, Jesulindo Castro  
e representantes de universidades.

 ASTROS 2020
 O Sistema ASTROS 2020 
foi concebido e elaborado pela em-
presa brasileira Avibras, sediada 
em São José dos Campos (SP). Os 
trabalhos na empresa contemplam 
o desenvolvimento e fornecimen-
to do míssil tático de cruzeiro, do 
foguete guiado e das novas via-
turas lançadoras, remuniciadoras, 
de comando e controle, meteoro-
lógica e de apoio ao solo, desde a 
sua concepção, projeto de enge-
nharia, testes de voos e protótipos.
 O sistema ASTROS 2020 
possibilita a realização do lança-
mento, partindo das plataformas 
da nova viatura lançadora múltipla 
universal na versão MK-6, dos vá-
rios foguetes da família ASTROS e 
também do míssil tático de cruzeiro 
de 300 km. Além disso, permite a 
preparação para a realização do tiro, 

desde o recebimento e análise da 
missão, o comando e controle, a tra-
jetória de voo e o controle de danos.
 Astros é a sigla em inglês 
para sistema de foguetes de artilharia 
para saturação de área. Esta foi a mar-
ca batizada pela empresa nacional  
Avibras para lançá-lo no mercado.

 O Forte de Santa Bárbara
 Outra estrutura de grande 
importância para o Projeto Astros é 
o Forte de Santa Bárbara que está 
sendo construído em área vizinha 
ao 6º GMF. O local abrigará estru-
turas físicas para militares, armaze-
namento de armamentos e viaturas. 
A inauguração do forte facilitará a 
formação, o treinamento e a logís-
tica para o sistema ASTROS 2020.
 A construção do Forte 
de Santa Bárbara já impactou a 
economia da região de Formosa 
(GO), com reflexos para o setor 
de comércio, serviços e na área da 
educação. O vereador Castro des-
tacou a grande contribuição da 
implantação do forte para a for-
mação dos jovens militares. Além 
disso, ele resultará na oferta de 3 
mil novos empregos diretos e in-
diretos na área de construção civil.
 Após a implantação, previs-
ta para 2020, a região próxima ao 
Distrito Federal, deve receber uma 
injeção do quádruplo de recursos 
do que é disponibilizado atualmen-
te para cidade. Também, é espera-
do um maior estimulo para a vinda 
de empresas dos ramos de comér-
cio, da educação e de serviços.
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AMAN realiza cerimônia de formatura para 443 novos aspirantes

 A Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN) realizou 
no dia 28 de novembro a cerimô-
nia de Declaração de Aspirantes 
a Oficial da Turma Plínio Pitalu-
ga. A academia, em Resende (RJ), 
é a única formadora de oficiais de 
carreira das Armas de Infantaria, 
Cavalaria, Artilharia, Engenharia e 
Comunicações, do Quadro de Ma-
terial Bélico e do Serviço de In-
tendência do Exército Brasileiro.
 “Mais do que uma profis-
são, é um sacerdócio”, foi assim 
que o aspirante 01 - o cadete que 
ficou em primeiro lugar na clas-
sificação final da turma - definiu a 
sua escolha. Antônio Cavani Vas-
concelos de Oliveira é pernambu-
cano, tem 23 anos e segue agora 
para o 4º Batalhão de Infantaria 
de Selva, em Rio Branco (AC).
 “É um momento único, 

que eu nunca vou esquecer. Passa 
um filme na nossa cabeça, a gente 
lembra de tudo que passou aqui, 
do nosso esforço, do esforço da 
nossa família” disse o aspirante, 
após receber a espada das mãos 
de seus pais e do Ministro da De-
fesa, Aldo Rebelo. Antônia Sueli, 
mãe de Antônio, falou da emoção 
do momento. “É um menino extra-
ordinário, só tenho orgulho dele. 
Desde criança dizia que ia ser mili-
tar, que ia ser general”, contou ela.
 A solenidade é uma das mais 
importantes da AMAN e representa 
o cumprimento da missão de formar 
o oficial de carreira combatente, fu-
turo líder do Exército brasileiro. O 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
os Comandantes da Marinha, Al-
mirante Eduardo Bacellar Leal Fer-
reira, do Exército, General Eduardo 
Villas-Bôas, da Aeronáutica, Briga-

deiro Nivaldo Luiz Rossato e chefe 
do Estado Maior Conjunto das For-
ças Armadas, General José Carlos de 
Nardi,  participaram da solenidade.
 Aldo Rebelo lembrou a 
importância histórica da AMAN: 
“A Academia Militar dos Agulhas 
Negras é herdeira é continuado-
ra das grandes tradições do Exér-
cito brasileiro. É a academia que 
traz na sua memória os heróis da 
nossa Pátria, os construtores da 
história militar do Brasil, os que 
honraram o Brasil nos campos dos 
Guararapes, na Guerra do Paraguai, 
na Segunda Grande Guerra Mundial”. 
 No momento da entrega das 
espadas, o Pátio Tenente Moura foi 
lotado por pais, filhos, namoradas 
e amigos. Muitas fotos, lágrimas 
e abraços foram registrados. Foi o 
encerramento de uma importan-
te etapa na vida do aspirante e o 
início de uma nova missão, como 
disse o Comandante da Academia, 
General de Brigada André Luis 
Novaes Miranda. “O objetivo ora 
conquistado é o resultado do ár-
duo trabalho e da obstinação que 
você se impôs nesses quatro anos 
consagrados à busca de um ideal. 
Essa etapa vencida, contudo, não 
significa o cumprimento da missão, 
mas o ponto de partida” ressaltou 
em seu discurso aos concludentes. 
 O Chefe do Comando do 
Exército, General Villas-Bôas, 

destacou o compromisso com a 
Força: “Aqui foram incutidos os 
comprometimentos essenciais, 
comprometimento com seus com-
panheiros, doravante uma grande 
família; comprometimento para 
com o Exército, que os abriga-
rá ao longo de toda a existência e, 
sobretudo, com os valores que ca-
racterizam a instituição militar”.
 Em sua saudação aos as-
pirantes, o ministro Aldo Rebelo 
lembrou a herança histórica que 
eles agora levam: "Os senhores 
assumem a honra e a responsa-
bilidade de dar continuidade aos 
heróis de Tuiuti, de Itororó e de 
tantas outras batalhas heroicas, 
quando o Brasil defendeu a sua in-
dependência e a sua soberania”.
 Também participaram da 
cerimônia o Deputado Federal Jair 
Bolsonaro (PP-RJ); Deputado Es-
tadual Eduardo Bolsonaro (PSC-
-SP); arcebispo do Ordinariado 
Militar do Brasil, Dom Fernando 
Guimarães; oficiais generais, adi-
dos militares e autoridades locais. 

  Cadetes concludentes
 Do total de 443 cadetes con-
cludentes, 142 optaram pelo curso 
de Infantaria. 63 de Cavalaria, 66 
de Artilharia, 48 de Engenharia, 
65 de Intendência, 24 de Comu-
nicações e 35 de Material Bélico.

SAIBA MAIS SOBRE O EXÉRCITO EM NOSSOS SITES:

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

(MD ASCOM/ FM)
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Chefe do Estado-Maior do Exército do Paquistão 
Visita o Comando Militar do Leste

 No dia 25 de novem-
bro, o Comando Militar do Leste 
(CML) recebeu a visita do Che-
fe do Estado-Maior do Exército 
do Paquistão, General de Exér-
cito Raheel Sharif, cargo corres-
pondente ao de Comandante do 
Exército. O objetivo da visita foi 
estreitar os laços entre as nações 
amigas e trocar experiências sobre 
o emprego das Forças Terrestres.
 A comitiva do Exército Pa-
quistanês foi composta pelo Chefe 
do Estado-Maior, pelo Adido Mili-
tar do Paquistão no Brasil, General 

de Brigada Nisar Hussain Malik, 
e por dois assessores militares. A 
recepção foi feita no Salão Dom 
João VI, pelo Comandante Mili-
tar do Leste, General de Exérci-
to Fernando Azevedo e Silva, e 
pelo Chefe do Estado-Maior do 
CML, General de Brigada Fernan-
do José Sant’ana Soares e Silva.
 Após uma explanação so-
bre as atividades do CML e so-
bre o histórico do Palácio Duque 
de Caxias, a delegação partici-
pou de uma palestra institucional 
sobre o Exército Brasileiro.

(CCOMSEX/ FM)
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General de Divisão Cesar Leme Justo assume
Comando Militar do Planalto

 O Comando Militar do Pla-
nalto (CMP) realizou, no dia 04 
de dezembro, a cerimônia de pas-
sagem de Comando, do General 
de Divisão Racine Bezerra Lima 
Filho para o General de Divisão 
Cesar Leme Justo. Antes da for-
matura prevista para a ocasião, os 
convidados  participaram da inau-
guração do retrato do Gen Raci-
ne na Galeria dos Comandantes.
 Em prosseguimento ao 
evento, o novo Comandante Mi-
litar do Planalto recebeu o cargo 
em solenidade presidida pelo Co-
mandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias da Costa 
Villas Bôas, que elogiou o traba-
lho profissional e responsável do 
General Racine em quase dois 
anos frente ao comando do CMP.
 Durante a despedida, com 
a presença de autoridades, fami-
liares e amigos, o General Raci-
ne relembrou os feitos realizados 
durante o Comando, as atividades 
desenvolvidas ao longo de 42 anos 
de serviços prestados ao Exército 
e as diretrizes alcançadas dentro 
das ações de transformação pelas 
quais passa o Exército Brasileiro. 
Ao finalizar o discurso enfatizou 
que “Essa é uma grande carrei-
ra. Começaria tudo outra vez!”.
 Oriundo do Centro de Inte-
ligência do Exército, o Gen Leme 

incorporou às fileiras do Exérci-
to em 17 de fevereiro de 1975. 
Foi declarado Aspirante a Oficial 
da Arma de Infantaria em 1978, 
tendo ascendido ao último pos-
to em 25 de novembro de 2012.
 A cerimônia encerrou com 
o desfile da tropa formada por mi-
litares do Comando do CMP e das 
organizações que integram esse 
Comando Militar de Área. O CMP 
tem, além das funções de partici-
pação nas ações de Garantia dos 
Poderes Constitucionais, da Lei e 
da Ordem e de ações subsidiárias, 
e o controle das atividades de guar-
da, segurança e cerimonial militar 
ligado à Presidência da República.

 Histórico do CMP
 A história do Comando Mi-
litar do Planalto está alinhada com 
a construção de Brasília. Em 25 de 
abril de 1960, foram criados o Co-
mando Militar de Brasília e a 11ª 
Região Militar. Já em 21 de junho 
de 1967, fruto de uma reestrutura-
ção do Exército Brasileiro, houve 
a extinção do Comando Militar de 
Brasília e a incorporação da 11ª Re-
gião Militar ao então I Exército (Rio 
de Janeiro). A atual denominação 
surgiu em 26 de fevereiro de 1969, 
com a criação do Comando Militar 
do Planalto e da 11ª Região Militar.

(CCOMSEX/ FM)
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Aldo Rebelo visita o IV Comando Aéreo Regional

 Em viagem a São Paulo, o 
Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 
visitou, no dia 20 de novembro, 
o IV Comando Aéreo Regional, 
onde foi recebido pelo chefe do 
Comando, Brigadeiro Marcelo Ka-
nitz Damasceno. A missão do IV 
COMAR é coordenar, controlar 
e executar as atividades adminis-
trativas e logísticas necessárias ao 
funcionamento das organizações 
subordinadas e das sediadas em 
sua área de jurisdição. E também 
a de realizar as ações de segurança 
interna da sua competência e exer-
cer a representação do Comando 
da Aeronáutica e o Comando Ter-
ritorial da área sob sua jurisdição.
 Cinco organizações mi-
litares estão subordinadas ao IV 
COMAR, são elas: Bases Aére-
as de São Paulo, Santos e Campo 
Grande, Prefeitura de Aeronáuti-
ca de São Paulo e o 4º Esquadrão 
de Transporte Aéreo - Esquadrão 
Carajá. Além dessas, estão na área 
de jurisdição deste Comando ou-
tras 49 organizações militares da 
Força Aérea Brasileira (FAB).
 "A FAB tem o grande de-
safio de responder pela tarefa não 
apenas de nos defender, mas de 
contribuir para a construção do 
País. Desde sua criação tem sido 
exemplar no desempenho de suas 
funções. A mais jovem de nossas 
Forças já nasceu batizada em ati-
vidade heroicas” disse o ministro, 
em discurso à tropa do Comando.
 Rebelo reforçou seu com-
promisso na busca de orçamento 
e recursos necessários para o de-
sempenho das missões militares. 

E exaltou as funções do IV CO-
MAR, que, segundo ele, tem o 
desafio de operar em uma área de 
grande amplitude demográfica e 
com os maiores aeroportos do País.
 O Comandante Damasceno 
lembrou que o IV Comando está 
localizado a apenas um quilôme-
tro do Museu do Ipiranga, berço 
da República Brasileira. “Somos a 
organização militar da Força Aé-
rea mais próxima deste que é o 
símbolo geográfico maior da nossa 
República. Esta proximidade nos 
indica o norte da missão e fortale-
ce a busca de nossas metas” disse. 
 Um dos assuntos de des-
taque na apresentação do Co-
mandante Damasceno ao minis-
tro foi a criação do novo Museu 
da Força Aérea. O local previsto 
para a construção fica próximo ao 
Anhembi e ao Sambódromo. O 
projeto arquitetônico do Museu 
terá o formato do avião 14 Bis, de-
senvolvido por Santos Dumont.
O acervo deverá reunir peças da 
Fundação Santos Dumont, do an-
tigo Museu da Aeronáutica, que 
funcionou até o início dos anos 90, 
do museu Asas de um Sonho, man-
tido pela companhia aérea TAM, 
e artigos de coleções pessoais.
 Além do IV COMAR, a 
Fundação EDUCTAM, a SPTu-
ris e outras entidades da socieda-
de civil estão envolvidas no pro-
jeto. A Aeronáutica deverá ceder 
o terreno e uma organização so-
cial deverá assumir a gestão da 
obra e manutenção do museu. 
 A Sociedade Melhores Ami-
gos da Aeronáutica (SOMAERO) 

Foto:  PH
 Freitas / M

D

(MD ASCOM/ FM)

também foi um dos temas apre-
sentados ao ministro. Com sede no 
Campo de Marte, esta instituição 
sem fins lucrativos foi criada pelo 
Comandante Damasceno e repre-
sentantes da comunidade paulistana 
com o objetivo de estreitar as rela-
ções e a cooperação entre a socie-
dade civil e o mundo aeronáutico 
brasileiro. 
 Fundado em 27 de março de 
1942, o IV Comando Aéreo Regio-

nal nasceu da divisão do território 
brasileiro em quatro zonas aéreas. 
Inicialmente foi instalado no Cam-
po de Marte, tendo sob sua jurisdi-
ção os Estados de São Paulo e Mato 
Grosso. No mesmo ano de sua cria-
ção, sua sede foi transferida para um 
velho prédio na rua Epitácio Pessoa 
nº 57, na capital de São Paulo, e em 
1967, mudou-se para a atual sede à 
Av. D. Pedro I., nº 100, no bairro do 
Cambuci.

Dia da Infantaria da Aeronáutica 
é comemorado em Brasília

 O Batalhão de Infantaria da 
Aeronáutica Especial de Brasília 
(BINFAE-BR) realizou no dia 10 
de dezembro a cerimônia alusiva 
ao Dia da Infantaria da Aeronáuti-
ca. A data relembra a ativação das 
primeiras Companhias de Infanta-
ria do Ministério da Aeronáutica, 
no dia 11 de dezembro de 1941.
 O evento que reuniu mi-
litares da ativa e da reserva con-
tou com desfile da tropa equipada 
representando as diferentes mis-
sões desenvolvidas pela unidade.
 Segundo o Comandante da 
Primeira Brigada de Defesa An-
tiaérea, Brigadeiro de Infantaria 
Luiz Marcelo Sivero Mayworm, a 
importância da cerimônia está em 
manter as tradições e inspirar no-
vas gerações. "Estamos honrando 
aqueles militares que dedicaram as 
suas vidas à Infantaria e inspirando 
as novas gerações a seguir o cami-
nho da operacionalidade, mantendo 
sempre vivo o lema: defendendo 
na terra o domínio do ar", afirmou. 
 As várias e distintas ativida-
des desempenham pelos militares 
do Batalhão foram representadas 

durante o desfile da tropa. O Pelo-
tão de Cães de Guerra empregando 
cães da raça pastor belga malinois 
em ações de faro de entorpecen-
tes. Já a Companhia de Polícia da 
Aeronáutica é responsável pela se-
gurança e defesa das instalações.
 A Companhia de Cerimo-
nial Santos-Dumont, por exemplo, 
representa a Força Aérea Brasileira 
em eventos, como a troca da Ban-
deira Nacional na Praça dos Três 
Poderes e no desfile cívico do Dia 
da Independência, entre outros. Os 
militares realizam evoluções usan-
do mosquetão, uma arma histórica.
 Os batedores do Pelotão 
de Motociclistas da Aeronáuti-
ca realizam segurança de auto-
ridades durante deslocamentos. 
O Terceiro Grupo de Defesa An-
tiaérea (3º GDAAe), sediado em 
Anápolis (GO) desfilou com uma 
unidade de tiro de míssil Igla-S.
 Também participaram o 
desfile o Grupamento de Opera-
ções de Controle de Distúrbios, a 
Companhia de Infantaria da Aero-
náutica e o Pelotão Contraincêndio.
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Ministro da Defesa e Comandante da Aeronáutica 
participam de formatura na Escola de Especialistas de Aeronáutica

 A cerimônia de formatura 
das três turmas de sargentos da Es-
cola de Especialistas de Aeronáuti-
ca (EEAR), em Guaratinguetá (SP), 
no dia 27 de novembro, foi marcada 
por muita emoção. Familiares e ami-
gos se reuniram para prestigiar 564 
homens e mulheres que concluíram 
uma das 28 especialidades ofereci-
das pela escola. Entre os forman-
dos, seis estrangeiros, um boliviano, 
um paraguaio e quatro peruanos. 
 A solenidade marcou a for-
matura da 241ª Turma do Curso de 
Formação de Sargentos (CFS), da 
25ª Turma do Estágio de Adaptação 
à Graduação de Sargento (EAGS) 
e da 3ª Turma do Estágio de Adap-
tação à Graduação de Sargento – 
Modalidade Especial (EAGS-ME).
 O Ministro da Defesa, Aldo 
Rebelo, o Comandante da Aero-
náutica, Brigadeiro Nivaldo Luiz 
Rossato, e o Comandante da Es-
cola de Especialistas de Aeronáu-
tica, Brigadeiro Omar Juan Wara, 
saudaram os novos sargentos. 
 O ministro falou dos desa-
fios e da importância do apoio fa-
miliar. “A formatura das senhoras 
e dos senhores ultrapassa o status 

de uma vitória individual. Ao lado 
da vitória do sacrifício, da renún-
cia, de submeter-se a uma jornada 
dura de estudos, é também uma vi-
tória das suas famílias”, ressaltou. 
 Mais do que a escolha de uma 
profissão e a certeza de uma missão 
cumprida, a formatura militar signi-
fica para muitos a realização de um 
sonho, como é o caso do Sargento 
Antônio Gleuson de Souza Marques. 
"Estou muito honrado em poder dar 
essa alegria para minha família. Ain-
da mais porque meus pais têm pouca 
instrução e foi muito difícil chegar até 
aqui”. Antônio Marques foi primeiro 
colocado do estágio do EAGS-MEO, 
é de Belém e agora seguirá para a 
unidade da FAB de Recife (PE).
 O Comandante da Aeronáu-
tica, Brigadeiro Rossato, destacou a 
importância da escolha da carreira 
militar.  "Este momento represen-
ta o júbilo de um seleto grupo de 
adolescentes que optou por deixar 
o aconchego de seus lares em bus-
ca de um nobre ideal, servir a Força 
Aérea Brasileira”, destacou Rossato.
 Formaram-se 190 mulheres. 
Dois cursos tiveram, pela primeira 
vez, mulheres em suas turmas: Eletro-
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mecânica e Bombeiro de Aeronáutica.
 O Brigadeiro Omar Juan 
Wara, Comandante da Escola, já se 
prepara para receber novos candida-
tos e os veteranos no dia 20 de janei-
ro de 2016. “Estaremos novamente 
com cerca de 1.400 alunos e estare-
mos prontos para continuar o traba-
lho gratificante que é ensinar”, disse. 
 Também estiveram presentes 
na solenidade o deputado federal Jair 
Bolsonaro (PP-RJ); deputado esta-
dual Eduardo Bolsonaro (PSC-SP); 
Arcebispo do Ordinariado Militar do 
Brasil, Dom Fernando Guimarães; 
prefeito de Guaratinguetá, Francis-
co Carlos Moreira; presidente da 
Câmara de Guaratinguetá, vereador 
Marcelo Coutinho; oficiais generais, 
adidos militares e autoridades locais. 
 O processo seletivo para in-
gresso na Escola de Sargentos da 
Aeronáutica é composto de provas 
escritas (língua portuguesa, língua in-
glesa, matemática e física), inspeção 
de saúde, exame de aptidão psicológi-
ca, teste de avaliação do condiciona-
mento físico e validação documental.
 A EEAR ocupa, atualmen-
te, um espaço de aproximadamen-
te 10 milhões de metros quadrados, 
com uma área construída superior 
a 119 mil metros quadrados, com 
93 prédios administrativos e 416 
residências, distribuídos nas Vila 
dos Oficiais, Vila dos Suboficiais 
e Sargentos e Vila de Cabos e Tai-
feiros. É carinhosamente conheci-
da como "Berço dos Especialistas”.
 O CFS é ministrado em 
regime de internato, com a dura-
ção de quatro semestres letivos. O 
curso tem como finalidade formar 
Sargentos Especialistas para o Co-
mando da Aeronáutica, abrangendo 
instruções nos Campos Geral, Mi-
litar e Técnico-Especializado. Exi-
ge o ensino médio para ingresso.
 O Estágio de Adaptação à 
Graduação de Sargentos tem dura-
ção de aproximadamente 24 sema-
nas. O candidato deve ter concluído 
o curso técnico relativo à especia-
lidade de interesse da Força Aérea.
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Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica 
realizou diplomação de 163 Oficiais

 A Escola de Comando 
e Estado-Maior da Aeronáutica 
(ECEMAR) realizou, no dia 04 de 
dezembro, a cerimônia militar de 
diplomação de 163 Oficiais-Alunos.
 Foram diplomados no Cur-
so de Política e Estratégia Aeroes-
paciais (CPEA) 43 militares, sendo 
dois da Marinha do Brasil, dois do 
Exército Brasileiro e um Oficial 
Instrutor da ECEMAR, além de 
120 militares no Curso de Coman-
do e Estado-Maior (CCEM). Dentre 
esses, sete Oficiais de Nações Ami-
gas (ONA), representantes dos se-
guintes países: Angola, Argentina, 
Canadá, El Salvador, Estados Uni-
dos, Peru e República Dominicana.
“O CCEM se encerrou com as 
atividades de maior destaque: a 
discussão construtiva da Jornada 
Científica e a interação prática das 
três Forças e de todas as disciplinas 
estudadas, no exercício de jogos de 
guerra AZUVER. Essa experiência 
de Operações Conjuntas marca, em 
cada um dos formandos, a percep-
ção de que é preciso se dedicar e 
se aprimorar sempre”, disse o pri-
meiro colocado do CCEM, Tenen-
te-Coronel Rainer Ferraz Passos. 
Em suas palavras, o Comandante 
da ECEMAR, Brigadeiro do Ar 
Aldo Matsuhiro Miyaguti, ressal-
tou que a Escola, no cumprimento 
de sua missão, proporcionou aos 
Oficiais-Alunos o treinamento ne-

cessário a um assessor de alto nível 
ou a um Oficial de Estado-Maior.
“Essas características são condi-
ções indispensáveis a uma institui-
ção que tem por desafio adaptar-se 
às novas exigências da guerra aé-
rea, bem como preparar adminis-
tradores aptos a conduzir os desti-
nos do Comando da Aeronáutica 
nos próximos anos, tudo de acor-
do com as mais modernas técnicas 
gerenciais”, disse o Comandante.
A solenidade ocorreu na Univer-
sidade da Força Aérea (UNIFA) e 
contou com a presença de Oficiais 
Generais do Alto-Comando e de 
inúmeras autoridades militares, 
sendo presidida pelo Comandan-
te da Aeronáutica, Tenente-Briga-
deiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato.

 Qualificação
 O CPEA é o curso destina-
do aos Oficiais Superiores do posto 
de Coronel e que tem por objeti-
vo fornecer conhecimentos que os 
capacitem a formular e conduzir 
a Política Militar da Aeronáutica, 
considerando a Política de Defesa 
Nacional, estabelecendo a correla-
ta Estratégia Militar da Aeronáu-
tica. O CCEM tem por objetivo 
capacitar os Oficiais Superiores 
nos postos de Major e Tenente-
-Coronel, para o exercício das fun-
ções de Comandantes, Chefes, Di-
retores e Oficiais de Estado-Maior.
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Encontro debate temas de pesquisas na área de Defesa Nacional

 Um encontro para acom-
panhar e debater os temas de pes-
quisas na área de Defesa Nacional 
e Segurança internacional. Esse é 
o objetivo da série de palestras re-
alizadas pelo Programa de Apoio 
ao Ensino e à Pesquisa Científica 
e Tecnológica em Defesa Nacional 
(Pró-Defesa), no dia 26 de dezem-
bro, no auditório do Ministério da 
Defesa (MD), em Brasília (DF).
 Sob a coordenação do 
Departamento de Ensino (DE-
PENS) do MD, o Pró-Defesa foi 
criado em 2005 em parceria com 
a Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (CAPES). O Programa está 
em sua terceira edição e cada ci-
clo tem duração de quatro anos.
 O objetivo do Pró-Defesa é 
fomentar a pesquisa, por meio da 

concessão de bolsas de estudos, de 
temas de interesse para a Segurança 
internacional e a Defesa Nacional. 
Atualmente, estão em andamen-
to 12 projetos de pesquisas, sendo 
quatro da área de ciências humanas 
e oito da área de ciências exatas.
 “A realização desse en-
contro do Pró-Defesa 2015 é para 
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avaliarmos os andamentos das pes-
quisas. É uma questão de gestão 
dos projetos e, mais do que isso, 
serve para envolvermos os setores 
de interesse das três Forças, Mari-
nha, Exército e Aeronáutica, para 
dialogarem com os pesquisadores 
conforme a necessidade de cada 
um”, explicou o Coronel Celso 

Bueno da Fonseca, gerente da Di-
visão de Cooperação do DEPENS.
 Ao longo do dia, foram apre-
sentados projetos como “O Brasil e 
a Segurança no Atlântico Sul: Polí-
tica Externa e a Estratégia de Defe-
sa” (PUC-RJ); “A inserção brasilei-
ra em um Sistema Internacional em 
transformação: alcances e possibi-
lidades na Segurança internacional 
e na Defesa” (UNESP); “Cenários 
internacional e regional de Seguran-
ça e Defesa: uma abordagem civil-
-militar” (UFF-RJ); “Desenvolvi-
mento de materiais e compósitos 
para blindagem balística” (UFSC) 
e “Estudos Estratégicos em Defesa 
Nacional e Educação Nacional e 
Ensino Militar no âmbito das apli-
cações forenses do DNA” (UERJ).


