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E

m outubro, comemoramos
o "Dia do Aviador" em
homenagem ao primeiro
voo da história com um aparelho mais pesado que o ar, realizado em 1906 por Alberto
Santos Dumont, o grande
inventor brasileiro, que com
seu "14 Bis" deu asas a sua
imaginação e, também, à
humanidade. Era o princípio
da aviação, o meio mais rápido
e arrojado de locomoção conseguido pelo homem.
O avanço do emprego da
aviação resulta na criação do
Ministério da Aeronáutica em
1941 e a Força Aérea Brasileira
surge a partir das aviações da
Marinha e do Exército. Ao
novo ministério cabe a difícil
tarefa de edificar o alicerce do
poder aéreo brasileiro.
Em 1943, a FAB cria a primeira unidade de aviação de caça.
Depois de receberem treinamentos nos Estados Unidos e
no Panamá, os militares brasileiros são enviados à Itália,
onde lutam contra o nazismo,
no apoio aos aliados, e na campanha da Força Expedicionária
Brasileira.
Encerrada a Segunda Guerra,
o Poder Aéreo ergue, em sintonia com a comunidade científica, os pilares de um promissor
parque de indústria de defesa,
dando origem ao Centro
Tecnológico da Aeronáutica
(CTA), ao Instituto Tecnológico
da Aeronáutica (ITA) e à
Empresa Brasileira de Aeronáutica
(Embraer). E hoje temos aviões
modernos e versáteis, como o

Legacy, EMB-190, A-29 e KC 390.
Com a implantação de um
sistema de controle do espaço aéreo integrado (defesa
aérea e controle da circulação
aérea geral), a Aeronáutica
promove o planejamento e o
gerenciamento das atividades
relacionadas com o controle
do espaço aéreo, com a segurança da navegação aérea e
com as telecomunicações
aeronáuticas.
Atualmente, a Estratégia
Nacional de Defesa atribui ao
Comando da Aeronáutica a
coordenação e a integração do
desenvolvimento dos programas e ações referentes ao setor
espacial no âmbito da Defesa,
através da Comissão de
Coordenação e Implantação de
Sistemas Espaciais.
Assim, é com muito orgulho
que constatamos que a semente plantada pelo Ministério da
Aeronáutica, ao dotar o país
de uma sólida e promissora
indústria aeroespacial, continua proporcionando frutos
que se materializam em desenvolvimento e esperança para
País.
Com a proteção das Forças
Armadas, coesas e irmanadas,
e em particular com as características de mobilidade, facilidade de desdobramento e
poder dissuasório da Força
Aérea, podemos antever uma
posição de destaque do
Brasil no concerto das nações
desenvolvidas.
Que Deus continue abençoando os Aviadores do Brasil!
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KC-390
O avião de transporte do Brasil no século XXl

O

desenvolvimento do
KC-390 para a Força
Aérea Brasileira (FAB)
é uma concretização das prioridades estabelecidas na
Estratégia Nacional de Defesa
(END), de 2008. "Uma das
principais diretrizes da END é
dotar as Forças Armadas de
Mobilidade Estratégica para
garantir presença com rapidez
em qualquer ponto do território nacional", explica o
Coronel Sérgio Carneiro,
Gerente do Projeto pela FAB.
Em 2009, foi assinado o
contrato da FAB com a
Embraer para dois protótipos.
O investimento inicial brasileiro foi estimado em aproximadamente R$ 3 bilhões. O que
no início era um projeto da
Embraer criado para a aviação
de transporte da FAB chamou
a atenção de outros países e já
pode ser considerado um
sucesso da indústria de defesa
nacional. Somadas aos 28
4 l Novembro l 2012 l ADESG

aviões para a FAB, já há expectativa de venda de pelo
menos
pelo
menos
60
unidades.
Em junho, a gigante norteamericana Boeing assinou um
acordo com a Embraer para
que as duas empresas, juntas,
refaçam a análise de mercado
para o novo avião. A Embraer
também fez parcerias com
Portugal e República Tcheca,
o que garante que o KC-390
já nasça inserido no contexto
da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (OTAN).
"As atenções do mercado
internacional se voltaram ao
KC-390 de forma ainda mais
intensa", resume o Coronel
Carneiro.
A aposta da Embraer é que
as inovações tornem o avião
brasileiro uma escolha de mais
países para substituir seus C130 Hércules mais antigos. "O
KC-390 deverá cumprir todas
as missões que o C-130 cum-

pre, com evidentes vantagens
por sua maior velocidade,
maior alcance, flexibilidade
na mudança de configurações, maior capacidade de
carga, maior conforto para tripulação e tropa etc.", justifica
o Coronel Carneiro.
Um KC-390 poderá decolar
de Brasília e chegar sem escalas a qualquer capital brasileira com 23 toneladas de carga,
sua capacidade máxima. Ou,
da Capital Federal e sem peso
extra, fazer um voo direto até
Porto Príncipe, no Haiti.
Também poderão ser levados
80 soldados em uma configuração de transporte de tropa,
64 paraquedistas, 74 macas
mais uma equipe médica ou
ainda contêineres, carros blindados e outros equipamentos.
Além desses números, os
pré-requisitos incluem pousar
em pistas de terra na região
amazônica ou sobre a neve da
Antártica.
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Suas turbinas a jato poderão
levar o KC-390 a mais de 900
km/h, em missões de transporte,
mas também devem mantê-lo
estável em voos mais lentos para
lançar cargas de paraquedas,
fazer pousos táticos ou missões
de busca.
Hoje, a FAB conta com quatro
KC-137 e dois KC-130 capazes de
reabastecer aviões em voo.
Como todas as unidades de KC390 já sairão de fábrica aptos a
cumprirem essa missão, o Brasil
terá uma frota de “tankers” suficiente para planejar missões de
longo alcance com um número
muito maior de caças que o possível atualmente.
Nos últimos quatro anos, a

Embraer se focou no desenvolvimento da aeronave, nas parcerias com empresas internacionais e na seleção dos fornecedores dos sistemas da aeronave,
sempre sob a supervisão da FAB
e com prioridade para os projetos com compensações comerciais para o Brasil, os chamados
off-sets.
Especialistas da Força Aérea
estão analisando detalhadamente cada aspecto do projeto para
determinar as últimas mudanças
para que no primeiro semestre
de 2013 o desenvolvimento seja
finalizado e comece a construção
das primeiras aeronaves. Após o
primeiro voo, em 2014, os dois
protótipos vão passar ainda por

um período de avaliações e certificações. Em 2016 começam as
primeiras entregas para a FAB e
para os clientes de exportação.
Alguns itens, no entanto, não
serão compartilhados com os
outros países. "A propriedade
intelectual do projeto da aeronave é do Governo Brasileiro,
que deverá aprovar exportações
futuras", afirma o Coronel
Carneiro. É o caso dos protocolos
dos rádios de comunicação segura e outras tecnologias que a FAB
considera sensíveis e por isso
serão exclusivas dos brasileiros.
Vai se sobrepor, então, o motivo
inicial para a criação do KC-390:
ser a principal aeronave de transporte do Brasil no século XXI.

1,78m
35,05m

Especificações do KC-390
Comprimento: 35,20m
Envergadura: 35,05m
Altura: 12,15m
Peso máximo de decolagem: 81 toneladas
Carga máxima: 23 toneladas
Velocidade máxima: aproximadamente 950 km/h
Alcance máximo: 6.000 Km

Alcance com reservas
6.000 Km – Alcance de traslado
4.800 Km – Alcance com 14,7 toneladas de carga
3.700 Km – Alcance com 19 toneladas
de carga
2.592 Km – Alcance com 23 toneladas
de carga
Missões do KC-390

Transporte de até 23 toneladas de
carga, passageiros ou material de
ajuda humanitária
Transporte de tropa com até 80 militares
Lançamento de até 64 paraquedistas
Lançamento de carga
Transporte de enfermos em até 74
macas
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A DEFESA E
O USO DO ESPAÇO
Cel Av João Batista Oliveira XAVIER
Vice-Presidente da Comissão de Coordenação e
Implantação de Sistemas Espaciais (CCISE)

C

apacitação da Indústria Nacional de Defesa, independência, inovação tecnológica
e domínio do Espaço são algumas
das premissas que definem as atividades da recém-criada Comissão de
Coordenação e Implantação de
Sistemas Espaciais (CCISE), que tem
como principal objetivo permitir o
emprego do segmento orbital pelas
Forças Armadas, no cumprimento
de suas missões singulares.
A gênese da CCISE se encontra na
aprovação da Estratégia Nacional de
Defesa, e o Comando da Aeronáutica
ficou encarregado da coordenação e
a integração do desenvolvimento dos
programas e ações que dizem respeito ao setor espacial no âmbito da
Defesa.
Dentro deste escopo está a promoção de uma série de medidas
que buscam garantir a autonomia
de produção, de lançamento, de
operação e de reposição de sistemas
espaciais, por intermédio do desenvolvimento de veículos lançadores
de satélites e sistemas de solo que
permitam o acesso ao espaço nas
órbitas baixas (entre 500 e 800 km)
e geoestacionária (a 36 mil km).
Com a finalidade de consubstanciar as necessidades das Forças
Armadas no campo da atividade
espacial e atuar como órgão estratégico e central para o tema, a CCISE é
então constituída em 17 de abril de
2012, pela Portaria nº 184/GC3, do
Comando da Aeronáutica.
Diretamente subordinada ao
Comandante da Força Aérea, esta
Comissão tem por atribuição definir,
sob supervisão do Estado-Maior da
Aeronáutica e em coordenação com
o Estado-Maior Conjunto das Forças

Armadas, com os Estados-Maiores da
Armada e do Exército, as estratégias
de implantação, de integração e de
financiamento de sistemas espaciais
relativos à Defesa, bem como coordenar e integrar todos os trabalhos
de definição de requisitos, integração e implantação dos sistemas e a
relativa infraestrutura de operação,
tanto dos componentes de uso
exclusivo do Ministério da Defesa
quanto daqueles de uso compartilhado com outros órgãos públicos
e/ou privados.
A principal ferramenta estratégica da CCISE para a consecução de
suas responsabilidades é o
Programa Estratégico de Sistemas
Especiais (PESE) que traduz as diversas premissas operacionais e técnicas
necessárias ao emprego de Sistemas
Espaciais, com foco na definição das
necessidades e requisitos de alto
nível das Forças Armadas.
Os Sistemas Espaciais previstos atenderão, na área militar, à modernização
dos diversos sistemas militares em operação tais como o Sistema de
Defesa Aeroespacial Brasileiro
(SISDABRA), Sistema de Enlaces
de Digitais da Aeronáutica (SISCENDA), Sistema de Comunicações
via Satélite (SISCOMIS), Sistema Militar
de Comando e Controle (SISMC2),
além daqueles ainda em fase de planejamento e implantação, como o
Sistema de Gerenciamento da
Amazônia Azul (SISGAAZ) e Sistema
Integrado de Monitoramento das
Fronteiras (SISFRON).
No campo do emprego dual, os
ganhos advindos dessa atividade
poderão incrementar, futuramente,
os bancos de dados da Defesa Civil,
tornar mais eficiente a prevenção e

o combate a grandes catástrofes
ambientais, reforçar o Sistema de
Proteção da Amazônia (SIPAM),
além de contribuir para a implantação de importante projeto social do
governo, o Programa Nacional de
Banda Larga (PNBL).
O PESE trabalha com um cenário
de ações a curto, médio e longo
prazo, num horizonte de 20 anos,
onde se pretende atingir as seguintes premissas, dentre outras:
a) obter um ambiente industrial
favorável e sustentável do ponto de
vista de autonomia e independência crescentes;
b) considerar a necessidade de
um envolvimento anual das empresas e entidades do Setor Espacial,
procurando criar arquiteturas de
satélites de menor porte e com ciclo
de vida mais reduzido;
c) priorizar a utilização de
Satélites de Órbita Baixa, de forma
a procurar minimizar os custos de
lançamento na implantação;
d) atingir as capacidades operacionais desejadas e preconizadas na
END, privilegiando, na medida do
possível, metodologias de projeto
“Top-Down”, procurando iniciar as
atividades a partir dos produtos
desejados (aplicações e soluções de
projeto);
e) minimizar problemas de
obtenção de recursos humanos
para a operação e manutenção dos
Sistemas Espaciais implantados, privilegiando ao máximo o uso da
automação; e
g) favorecer a obtenção de autonomia operacional e técnica crescentes da indústria nacional, com a
produção de sistemas com adequado grau de inovação;
CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE
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A DEFESA E
O USO DO ESPAÇO

Fases do
Programa
Estratégico

Os sinais dos
satélites serão
monitorados por esse tipo de
equipamento

O PESE é um programa multidisciplinar e de alta complexidade, organizado em quatro fases:
a)Elaboração;
b)Capacitação de Recursos
Humanos (RH);
c)Operação; e
d)Sustentação.
Na Elaboração, são levantadas as necessidades operacionais, definido o escopo dos subprogramas e projetos, detalhados os seus objetivos específicos
de maneira macro, além da
definição de seu cronograma,
processos de revisão e metodologias aplicáveis.
Para efeito de evolução e controle, o PESE sofrerá revisões anuais, a fim de se adaptar às atualizações doutrinárias e de necessidades operacionais encaminhadas
à CCISE pelo EMCFA, EMA, EME e
EMAER.
A ênfase da Capacitação De
Recursos Humanos consiste na
obtenção e preparação da capacitação dos recursos humanos para
a especificação, desenvolvimento,
operação, fabricação e suporte de

Sistemas Espaciais.
Já a Operação está relacionada
à utilização dos Sistemas Espaciais
e ao seu consequente amadurecimento operacional. Esta fase
busca manter e aprimorar a autonomia operacional e aumentar o
grau de independência técnica ao
final dos ciclos de reposição dos
Sistemas Espaciais. E vários procedimentos operacionais de telecomando e controle dos Sistemas
Espaciais e suas cargas úteis são
desenvolvidos e aperfeiçoados.
A fase de Sustentação caracteriza-se pela consolidação de um
ambiente empresarial sustentável
economicamente, com uma indústria espacial capaz de mantê-lo e
criar novas oportunidades de
negócio, incluindo níveis de nacionalização de itens cada vez
maiores.
É compreendida por um elevado grau de autonomia operacional e independência técnica nos
Sistemas Espaciais operados
pelas Forças Armadas e entidades relacionadas ao Ministério
da Defesa.

Principais inovações do PESE
Uma das principais inovações
desse Programa Estratégico é a
criação do Centro de Operações
Espaciais (COPE), subordinado ao
Comando de Defesa Aeroespacial
Brasileiro.
Todas as atividades operacionais
serão coordenadas pelo Centro de
Operações Espaciais (COPE), que
por meio de suas constelações de
Sistemas Espaciais oferecerão produtos nas áreas de Comunicações,
Observação da Terra, Mapeamento
de Informações, Posicionamento e
Monitoramento Espacial.
O COPE atenderá permanentemente os principais órgãos e instituições nacionais, tais como Ministério
da Defesa e seus Comandos
(Marinha do Brasil, Exército
Brasileiro e Força Aérea Brasileira).
O PESE, já aprovado no âmbito
da FAB, foi apresentado ao Ministro
da Defesa e Comandantes do
Exército e Marinha, sendo o próximo passo seu emprego efetivo
como documento norteador da atividade espacial no âmbito da
Defesa.
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Veículos Aéreos
Não Tripulados
Antonio M. O. Castro
Coordenador do Comitê de Veículos Não
Tripulados da ABIMDE
Os veículos aéreos não tripulados de uso militar são
chamados de drones no linguajar internacional

N

o plano mundial, adota-se a
nomenclatura da International
Civil Aviation Organization,
que definiu recentemente a denominação de UAS - Unmanned Aircraft
Systems, que englobam os RPASRemotely Piloted Air Systems,
quando de uso civil, e Drones,
quando militar.
A indústria brasileira de UAS foi
formada a partir de 2006 por meio
de subsídios da FINEP/MCT a diversos projetos. Hoje temos 15
empresas no setor, a grande maioria pequenas, todas nacionais.
Nesse período foram concedidos
cerca de R$ 100 milhões para essas
indústrias, inclusive em projetos
colaborativos com o CTA, IME,
USP e outras entidades de ciência
e tecnologia.
A maioria das empresas está
com produtos prontos e testados,
equipes capacitadas, mas não há
mercado significativo para a venda
de Drones ou regulamentado para
operação comercial de RPAS.
Mercado militar
Em setembro foram definidos
os
Requisitos
Operacionais
Conjuntos para Drones. Apontase para um veículo de médio
porte e médio alcance (160 km),

8 l Novembro l 2012 l ADESG

o que já é capaz de ser atendido
pela nossa indústria. Apesar de
os Drones estarem definidos
como produtos prioritários na
Estratégia Nacional de Defesa,
não temos ainda uma definição
do mercado total. O que há de
concreto são pequenas compras,
pela Marinha e CTEx,de lotes
experimentais desses produtos
de duas de nossas empresas. Já a
FAB importou dois Drones que
estão em operação em base no
RS, tendo participado com sucesso na operação Ágata em 2011.
Mercado Civil
A principal questão desse
mercado é a regulamentação
dos voos que explorem o
potencial de uso comercial. No
Brasil, temos regulamentação
para voos experimentais para
P&D e treinamento de pilotos.
Mantemos
na
ABIMDE
Associação
Brasileira
das
Indústrias de Materiais de
Defesa e Segurança um grupo
de trabalho com a ANAC e o
DECEA voltado para o avanço
dessa regulamentação, o que
está ocorrendo, mas ainda tomará tempo para podermos transformar em caixa nas empresas o

O que fazer agora?
As estatísticas publicadas sobre
Drones em outros países apontam para um mercado de vários
bilhões de dólares nos últimos
anos e nos próximos. Qual a política adequada ao Brasil nessa
área, considerando que esses
números estão muito longe de
nossa realidade?
Com os R$ 100 milhões já investidos conseguimos criar uma base
industrial apta para suprir as nossas Forças Armadas em seus requisitos técnicos iniciais, tendo desenvolvido produtos capazes de prestar serviços para o mercado civil.
Continuar esse processo de desenvolvimento dual da nossa indústria de defesa pode ser a estratégia mais inteligente a prosseguir.
Nossa indústria pode não ter
um mercado militar nacional que
a torne autossuficiente, mas
pode continuar a ser apoiada em
seus projetos de desenvolvimento para a área de defesa e segurança através dos mecanismos de
incentivos a pesquisa e desenvovimento já empregados com
sucesso, de forma a cada vez
mais ter os equipamentos capazes de competir com produtos
importados no mercado dual.
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O Progresso
da Intendência
Operacional
A intendência se encarrega de dar apoio completo a todas as operações,
das mais simples às mais complexas

Maj. Int. Daniel Augusto
Cavalcante
e Cap. Int. Kesia Guedes Arraes
Gomes

C

om a criação do Ministério da
Aeronáutica, em 1941, nasce o
Serviço
de
Fazenda
da
Aeronáutica e integra-se, então, ao primeiro organograma da Força. Com o
passar dos anos e o crescente incremento das atividades relacionadas à área de
logística e de administração em geral,
surge o Serviço de Intendência, sendo
este gerenciado pela Diretoria de
Intendência (DIRINT) como seu órgão
central. A DIRINT detém a responsabilidade pelos múltiplos encargos de planejamento, apoio e controle administrativos e logísticos referentes aos recursos
humanos da FAB, na paz e na guerra,
com a responsabilidade pela gerência de
sete sistemas.
Desde sua criação, a Intendência
ressentia-se, entretanto, da existência de
um Sistema que tratasse exclusivamente
dos assuntos afetos ao apoio logístico ao
homem quando deslocado de seu efetivo
para atender determinada missão, seja
de treinamento ou emprego real. Na
década de 1970, quando o Estado Maior
da Aeronáutica estabeleceu uma política
de emprego que visava capacitar a Força
Aérea da mobilidade necessária para
apoiar suas unidades, quando desdobradas em locais desprovidos de infra-estrutura básica, incrementou-se a utilização
das denominadas Unidades Celulares.
A Unidade Celular é um agrupamento constituído de pessoal, material e
equipamentos, destinado a apoiar uma
Força Militar, até o nível de Esquadrão
(250 homens), abrangendo as seguintes
áreas: apoio ao homem, apoio às instalações e apoio especializado. Nesse con-

texto, coube à Intendência da
Aeronáutica, por intermédio das
Unidades Celulares de Intendência
(UCI), a missão de prestar apoio logístico ao homem, nos serviços específicos e
materiais de classes que lhe estão afetos, sendo a mesma responsável, também, por todo o material de uso
comum pelas demais Unidades
Celulares.
Nos últimos anos, considerando a
necessidade de aprimoramento do
apoio logístico ao combatente e, sobretudo, pautada nas diretrizes da
Estratégia Nacional de Defesa, a
Diretoria de Intendência providenciou
ações no sentido de modernizar sua
estrutura de apoio logístico. A Criação
do Sistema de Intendência Operacional
(SISIOP), em 2008, e a inscrição, no Plano
Estratégico Militar (PEMAER), em 2010,
do Projeto Estratégico Intendência
Operacional coroaram de êxito o avanço
da nossa Intendência. O Projeto
Estratégico Intendência Operacional
com o escopo precípuo de realizar o reaparelhamento e/ou criação de Unidades
Celulares de Intendência, no território
nacional, até 2031.
Ainda em 2010, o Gabinete de Crise
foi instituído como uma estrutura ad
hoc de comando e controle, subordinada diretamente ao Comandante da
Aeronáutica, que tem por objetivo
"gerenciar e coordenar as ações necessárias, a fim de extinguir, neutralizar ou
minimizar os efeitos adversos resultantes de uma crise".
Nos anos de 2010 e 2011 a
Intendência Operacional atuou brilhantemente no apoio ao HCAMP
quando deslocado no Haiti, missões
ACISO em Belo Horizonte e na
Operação Serrana. Labutamos, ainda,
em meados do ano de 2011, quando
atuamos juntamente com a força de

trabalho dos V Jogos Mundiais
Militares - Operação Arion - cuidando
com denôdo de 850 militares por dia
em nossos refeitórios e 600 militares/dia pernoitando sob nossos tetos.
No final de 2011 a Intendência
Operacional atuou em apoio a unidades
aéreas, quando da realização da
Operação Ágata 2. Desdobramos em
três localidades distintas, equidistantes a
mais de 800 km entre elas, atendendo os
esquadrões com alimentação, pernoite
para aqueles que necessitavam, além de
todo o apoio de pista para Operações e
Equipamentos de vôo.
Em agosto de 2012, no denominado
"Exercício Mineirinho", em Lagoa Santa,
Minas Gerais, oferecemos treinamento
para 36 Aspirantes a Oficial Intendentes,
no Curso de Planejadores Logísticos, e
para 74 Graduados, no Curso de
Operadores Logísticos de todos os rincões do Brasil.
A integração com o Ministério da
Defesa também tem sido frutívera.
Realizamos, em outubro de 2012, a
Segunda Jornada de Interoperabilidade
Logística sobre recursos humanos e
saúde sob coordenação da Divisão de
Intendência Operacional da Subdiretoria
de Encargos Especiais da DIRINT. Na
Ágata 6, pela primeira vez na história,
um Oficial General Intendente da FAB
comanda o Comando Logístico da Área
de Operações (CLAO).
A Intendência comemora hoje estas
vitórias e, principalmente, agradece profundamente todos aqueles que se dedicaram durante todos estes 40 anos ao
crescimento e aprimoramento no preparo e emprego da Intendência
Operacional. O caminho a percorrer
ainda é longo e árduo, mas a nossa missão de "prever para prover", seja na paz
ou na guerra, continua nobre e recompensadora.
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Intendência se incumbe da administração de toda a infra-estrutura do Ministério da Aeronáutica e administra gigantescas instalações

A importância da Intendência
Brig. Int. Helio Gonçalves

O

lema "Prever para Prover" é
de fácil entendimento e
inquestionável em qualquer
planejamento logístico, quando se
sabe que a ausência de abastecimento certamente será fatal para o
sucesso de qualquer operação. Daí o
slogan: "Intendência - Rainha da
Logística".
Atualmente, a Intendência na
Aeronáutica atende ao apoio do
pessoal efetivo e dependentes, em
ações sociais e ações operacionais,
com a participação de Oficiais
Intendentes em todas as organizações do COMAER, para a consecução
de sete grandes Sistemas, pelos seus
respectivos órgãos centrais:
Sistemas de Subsistência, Provisões e
Fardamento/Reembolsável
(Subdiretoria de Abastecimento);
Sistemas de Assistência Social e
Intendência Operacional (Subdiretoria de
Encargos Especiais); Sistema de Assistência
aos Inativos e Pensionistas (Subdiretoria dos
Inativos e Pensionistas); Sistema de
Pagamento de Pessoal (Subdiretoria de
Pagamento Pessoal) (SDPP).
As atuações mais conhecidas do
público em geral são as relacionadas
com a Alimentação (Ranchos),
Fardamento (Reembolsáveis), e com

10 l Novembro l 2012 l ADESG

a rigorosa pontualidade e confiabilidade do Pagamento de Pessoal e
seus subsistemas satélites, como o
Imposto de Renda, Pensões, Dólar,
Pagamento no Exterior, Entidades
Consignatárias e outros, no atendimento a mais de 186 mil pessoas.
A elaboração de todo o processo
dos Inativos e Pensionistas, "servindo sempre aos que tanto serviram",
é também de grande relevância pela
responsabilidade que o assunto
requer e pelo grande número de
pensionistas e inativos que são controlados pelo Sistema, hoje na
ordem de 94 mil militares e civis.
É, também, atribuição dos
Encargos Especiais o preparo e o
emprego do Poder Aeroespacial e a
Defesa Nacional, no que se refere à
área de Intendência, destacando-se
as atividades da Intendência
Operacional, que faz com que o
apoio solidário e ao combatente se
tornem imprescindíveis a qualquer
exercício, manobra ou operação
real, no atendimento à operações
aéreas desdobradas ou fora de aeródromo convencional.
A Intendência e seus Oficiais, também, têm se destacado ao longo dos
anos, no desempenho de importantes
atividades para o COMAER, abrangi-

das pelos Sistemas de Auditoria e de
Contabilidade, sob a responsabilidade das Subsecretarias de Auditoria
- SUAUD e de Contabilidade SUCONT, da Secretaria de Economia e
Finanças da Aeronáutica (SEFA), cujas
Subsecretarias são comandadas por
Oficiais Generais Intendentes.
Podemos, também, citar o sucesso
na gestão e na participação dos
Oficiais Intendentes (Prefeitos e efetivos) a frente das inúmeras
Prefeituras da Aeronáutica, em todo
o nosso país, que têm sob suas
responsabilidades a administração
de grande quantidade de imóveis e
de complexas áreas de moradias, e
no atendimento de todos os indispensáveis requisitos de infra-estrutura e da tão almejada sensação de
segurança para os seus moradores.
A sua considerável dimensão, os
atuais encargos, a sua crescente atuação, e o sucesso obtido nos resultados apresentados pela Intendência
da Aeronáutica já justificariam o
necessário aumento no número de
Oficiais Generais, inclusive no posto
maior de Major-Brigadeiro, a semelhança da evolução e atualização
ocorrida, recentemente, nos quadros
da Intendência, na Marinha do
Brasil.
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ESQUADRILHA DA FUMAÇA

60 anos dando shows
no Brasil e no mundo
Carlos Newton

C

riada oficialmente em 1952, a
Esquadrilha da Fumaça é uma
das mais famosas equipes de
acrobacia aérea do mundo, responsável pela divulgação da FAB em
território nacional e internacional.
Atualmente, está sediada na
Academia da Força Aérea (AFA), na
cidade de Pirassununga-SP.
Tudo começou na antiga Escola
de Aeronáutica, sediada no Rio de
Janeiro. Em suas horas de folga,
jovens instrutores de voo (conhecidos como “cambalhoteiros”) treinavam acrobacias em grupo,
incentivando os cadetes a confiarem em suas aptidões e na segurança das aeronaves.
Com aviões NA T-6, eram executadas manobras de precisão como
"Loopings" e "Tounneaux" com
duas aeronaves. Posteriormente, os
aviadores passaram a voar com três
aeronaves e, finalmente, com quatro.
Em 14 de maio de 1952, foi realizada a primeira demonstração
oficial do grupo. Após algumas
apresentações, percebeu-se a
necessidade de proporcionar ao
público uma melhor visualização
das manobras executadas. Com
isso, em 1953, acrescentou-se aos
NA T-6 um tanque de óleo para
produção de fumaça. Foi assim que
os cadetes e o público, carinhosamente, batizaram a equipe de
Esquadrilha da Fumaça. A primeira
inscrição foi a sigla FAB, nos céus
da praia de Copacabana.
A introdução da fumaça no espetáculo dos aviões foi uma ideia do
então Tenente Domenech, que, ao
ver uma aeronave riscando nos céus
do Colorado (Estados Unidos) fazendo propaganda comercial, desejou
acrescentar este efeito às demonstrações dos cambalhoteiros.

100 exibições por ano
O Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea
Brasileira hoje é composto por 13 pilotos altamente treinados . Opera com a aeronave T-27 Tucano, projetada e fabricada pela Embraer, e realiza, em média, 100 demonstrações ao ano. Em cada uma delas, o público pode acompanhar uma série de 55 acrobacias de alta performance, que
incluem o voo de dorso, especialidade da equipe. Em 2006,
a Fumaça alcançou o recorde voando com 12 aeronaves em
formação de voo de dorso.
Apelidados pelos aviadores de Anjos da Guarda, a
Esquadrilha conta com uma equipe de graduados especialistas, responsáveis pela manutenção dos Tucanos. Esses
profissionais garantem a segurança, a eficiência e a disponibilidade das aeronaves.
Com mais de 3.500 demonstrações realizadas no Brasil e
no exterior, a equipe representa a FAB nos principais eventos aeronáuticos realizados no Brasil e no exterior. Em
2013, voará com o novo A-29 Super Tucano.
Novembro l 2012 l ADESG l 11
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Pelo Brasil
116 Anos do Brigadeiro Eduardo Gomes
Foi relizada no Campo dos Afonsos a
comemoração do 116º aniversário de
nascimento do Patrono da Força Aérea
Brasileira (FAB), Brigadeiro Eduardo
Gomes. Presidiu a solenidade o
Comandante da FAB, Tenente-Brigadeiro
do Ar Juniti Saito, que teve a presença de
Oficiais Generais do Alto Comando. Na
foto ao lado, da esquerda para à direita,
o Presidente do Conselho Superior da
ADESG, Brig Hélio Gonçalves, o
Comandante da FAB, Ten-Brig Ar Juniti
Saito, o Presidente da ADESG, DPF Pedro
Luiz Berwanger e o 3º Vice-Presidente,
Brig Wilson Nunes Vieira, presentes na
ocasião.

Representante da
ADESG em Portugal
Foi designado como Representante
da ADESG junto à Associação de
Auditores dos Cursos de Defesa
Nacional (AACDN), com sede em
Lisboa, Portugal, o CMG Márcio
Bonifácio Moraes, turma ESG 1997,
com a finalidade de reforçar a
mútua e recíproca cooperação
entre as duas instituições.

Notas
A adesão de cientistas,
doutores, professores e educadores de diversas áreas do
conhecimento, convidados para
integrar o futuro corpo de conferencistas da ADESG está
superando as expectativas.

ADESG/PB
Ocorreu no dia 21 de setembro no Auditório do 1º Grupamento de
Engenharia em João Pessoa/PB, o Painel Integrado Sobre o Saneamento
Ético e Moral da Sociedade Brasileira, apresentado pelo Desembargador
Nilo Luis Ramalho Vieira e o Promotor de Justiça João Arlindo Correa Neto.
No evento foi homenageando o General de Divisão Délio Barbosa Leite.
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Três Delegacias fazem visitas à
Escola Superior de Guerra, no Rio
de Janeiro, entre outubro e
novembro: a ADESG/MG, em 11/10,
levou uma excursão de 40 pessoas,
entre estagiários e membros da
Delegacia; a ADESG/TO, com 70 visitantes, e a ADESG/AM, com 40,
serão recebidas no dia 14/11.
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ENTREVISTA

ALTE. PARDELLAS
Na ADESG desde 1976
Edson Schettine de Aguiar
omo ingressou na
Escola Superior de
Guerra (ESG)?
Fui Comandante do então
Comando Naval de Brasília
(hoje 7º Distrito Naval) e imediatamente após 1976 designado pelo então Ministério
da Marinha para matrícula
no Curso Superior de Guerra,
atual CAEPE (Curso de Altos
Estudos de Política e
Estratégia).

C

Quais as suas observações
durante o Curso?
Tive a oportunidade de
observar e exaltar extraordinária visão do General
Cordeiro de Farias e do
Almirante Benjamin Sodré e
outros abnegados, ao criarem a ESG e a Associação dos
Diplomados da Escola Superior de
Guerra (ADESG), permitindo, de tal
forma, não só o aprendizado sobre
o futuro do Brasil, como também
determinando integração entre civis
e militares, reforçada pelo clima de
extrema camaradagem e compreensão. Na época, não era comum tal
integração. Reinava uma certa desconfiança nas altas esferas do país. O
ano letivo exigia muita aplicação e
estudos em horário integral, com
conferencista de alto padrão e estagiários (nós) preocupados em assimilar os conceitos da palestra e das
aulas.
Como era o clima?
Viajamos por todos os Estados da
Federação, repito, sempre num
clima de amistosidade e com troca

Contra-Almirante José Pardellas,
do Conselho Superior da ADESG

de informações. Tomamos conhecimento das peculiaridades regionais
e a injustiça social em todas as suas
dimensões. Fiz amizades que perduram até hoje. Foi uma grande
honra participar da Turma
Almirante Álvaro Alberto, uma
marca em minha carreira. Esclareço
que a denominação da minha
turma, em homenagem ao grande
marinheiro e cientista Álvaro
Alberto, resultou da proposta e do
convencimento hábil do Professor
Arnaldo Niskier, que, atualmente
integra, com muito brilho, a
Academia Brasileira de Letras.
E sua participação na ADESG?
Os meus vínculos com a ESG
foram tão fortes que decidi continuar inserido nos seus princípios. A ADESG, fundada em 7

de
dezembro
de
1951, tendo como primeiro presidente o
grande
marinheiro
Almirante Benjamin
Sodré, tem a grande, a imensa, a desafiadora missão de congregar todos os interessados na preservação
de
Valores
Nacionais, e transmitir
noções de brasilidade e
civismo. A nossa entidade
é uma continuação dos
princípios praticados na
Escola, a organização
mater, e ainda, através
dos CEPEs, desperta
lideranças de todos os
âmbitos para os problemas do nosso Brasil e
tenta formular soluções
para mais e mais
engrandecê-lo.
Quais os cargos que teve na
ADESG?
Para honra minha, fui VicePresidente da entidade, por duas
vezes integrante do Conselho
Superior e ainda seu representante em Congresso Nacional da
Associação de Auditores dos
Cursos de Defesa Nacional, realizado em Lisboa, Portugal, em
2009, por delegação do então
presidente
Pedro
Ernesto
Mariano de Azevedo.
Em minha palestra analisei o tema
"Amazônia Azul" e as Terras
Indígenas no Brasil, pois em Portugal
há muito interesse no assunto.
Trabalho pela Associação com prazer,
alegria e entusiasmo, e assim farei até
quando Deus quiser.
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Perfil ESG

Ten Brig Lavanère-Wanderley

N

elson Freire LavanèreWanderley, filho do
General-de-Brigada
Alberto Lavanère-Wanderley,
ingressou na Escola Militar
do Realengo em 1927, iniciando assim uma brilhante
carreira militar. Em 1931,
então Tenente, fez parte do
Grupo Misto de Aviação sob
o
comando
do
Major
Eduardo Gomes, e realizou o
primeiro vôo do Correio
Aéreo Militar entre as cidades do Rio de Janeiro e São
Paulo, ao lado do Ten.
Casemiro Montenegro. Com
mais de 2 mil horas de voo no
CAN, é patrono do Correio
Aéreo Nacional,
Designado para o recémcriado Ministério da Aeronáutica,
participou ativamente da criação
da legislação regulamentar, trabalhando no gabinete do
Ministro Salgado Filho. Já em
1943, fez parte da Comissão
Militar Brasileira, sendo indi-

cado para estudar o Teatro
de Operações na Europa
durante a II Guerra Mundial.
Designado Oficial-de-Ligação
da Força Aérea Aliada no
Mediterrâneo, realizou 13
missões de guerra.
Na volta para o Brasil, entre
outras funções, comandou a
Base Aérea de São Paulo. Em
1953 foi Adido Aeronáutico
em Buenos Aires, voltando ao

Brasil em 1955 para exercer a
função de Subchefe do
Estado-Maior da Aeronáutica.
Em 1956 chegou ao posto de
Brigadeiro do Ar. Cursou a
Escola Superior de Guerra em
1957, fazendo parte da turma
Teóphilo Ottoni.
Na década de 60 foi
Comandante da ECEMAR,
sendo promovido a MajorBrigadeiro, da 4ª Zona Aérea
e Ministro da Aeronáutica. Em
1965 foi para a Direção-Geral
da Aviação Civil, alcançando o
posto de Tenente-Brigadeiro
do Ar. Foi também Chefe do
Estado-Maior
das
Forças
Armadas (EMFA) e Assessor
Militar do Brasil junto à ONU.
O Brigadeiro Lavenère
destacou-se também como
historiador e foi sócio honorário do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro (IHGB)
e um dos fundadores do
Centro Brasileiro de Estudos
Estratégicos.

Homenagem ao Judiciário
Em seu almoço de setembro, a ADESG prestou homenagem ao
Judiciário. De início, houve a execução do Hino Nacional, acompanhada
de uma seleção de imagens reverenciando promotores, procuradores e
magistrados que perderam a vida no cumprimento do dever.
Em seguida, o presidente da ADESG, Pedro Berwanger, discursou sobre
a importância do Judiciário, destacando que o julgamento do mensalão
demonstra a grandeza da Justiça, como ponto de equilíbrio dos poderes
da União.
O presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador
Manoel Alberto Rebelo dos Santos, agradeceu a homenagem com um
breve pronunciamento, defendendo uma maior aproximação entre o
Judiciário e instituições importantes da sociedade civil e militar, como a
ADESG.
Ao final, a desembargadora Maria Helena Cisne, presidente do
Tribunal Regional Federal (TRF-2), declamou um poema de sua autoria,
sobre a importância de as pessoas jamais desistirem de seus ideais.
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Berwanger e Maria Helena Cisne
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5o SALÃO DE ARTES
PLÁSTICAS DA
ADESG/NACIONAL

Participe do 5º Salão de Artes Plásticas da
ADESG/Nacional no Centro Cultural do
Tribunal Regional do Trabalho - 1ª Região.
EXPOSIÇÃO: de 07 a 23 de novembro

TEMA: "Defesa e Valorização das Riquezas do Brasil"
LOCAL: Centro Cultural do TRT - 1ª Região
Av. Pres. Antonio Carlos, 251 - Centro
Rio de Janeiro / RJ
Inscrições de 23 a 30 de outubro - de 2ª a 6ª feira das
10:00h às 16:00h
Modalidades: Pintura Acadêmica ou Contemporânea Desenho - Aquarela - Nanquin - Escultura - Fotografia Outros
Maiores informações: Vera Figueredo - Curadora do Salão
de Artes
E-mail: verafigueredo@uol.com.br
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