
Após uma visita às obras de 
duplicação da BR-101 e do pro-
jeto São Francisco, no fim de 
janeiro,  o Ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, afirmou que 

é preciso realizar trabalhos 
constantes a fim de preservar 
o adestramento e as tecnolo-
gias absorvidas pelo Exército. 
Apesar de serem mais caras, 

as obras do Batalhão de enge-
nharia tem vida útil de 40 a 50 
anos, enquanto uma estrada 
comum tem apenas 10. 
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Olavo Monteiro de Carvalho
Presidente da ACRJ

“Todos nós nos 
orgulhamos de fazer 
parte desta instituição”

Pesquisa espacial 
sofre corte em 2009

Redução de verba

Presidente da AEB, Carlos Ganem

Foto: Marcello Casal Jr/ABr

Almoço mensal
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Convenção 
Nacional abre 
inscrições

As inscrições para a X Con-
venção Nacional da ADESG 
começam em março. Os inte-
ressados poderão se inscrever 
pelo site da ADESG (www.
adesg.org.br) ou pelo telefone 
(21) 2262-6400. A programação 
também será divulgada no 
mês que vem. 

De acordo com o coordena-
dor de cursos da ESG, Profes-
sor Flávio Ramazzini, as ins-
crições forem abertas serão 
informados os valores de ta-
xas e condições de pagamento, 
bem como os preços dos paco-
tes parcial e total. 

A X Convenção vai traba-
lhar assuntos em quatro áre-
as: Defesa Nacional, Educação, 
Economia e Meio Ambiente. O 
último encontro foi realizado 
em 2003, em Brasília.

A expectativa é que o en-
contro reúna em torno de mil 
Adesguianos na sede do Clu-
be de Aeronáutica, no Rio. O 
evento será realizado dias 8, 9 
e 10 de outubro.

Estudo revê 
atuação da 
Defesa Civil

A ADESG está realizando 
um levantamento histórico das 
monografias de conclusão do 
Curso de Altos Estudos de Polí-
tica e Estratégia da ESG. Nessa 
edição, destaque para a pesqui-
sa do General-de-Divisão Carlos 
de Meira Mattos (CAEPE-1967).

O Ministério Defesa enca-
minhou ofício ao Minis-
tério dos Transportes, em 
janeiro, solicitando a ces-
são de espaço no prédio do 
Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Trans-
portes (DNIT), no Rio de 
Janeiro, para a nova sede da 
ADESG. 

A presidência da insti-
tuição avalia que a medida 

reflete a sensibilidade do 
governo ao antigo anseio da 
ADESG de conseguir uma 
sede própria.

A carta destaca a impor-
tância do trabalho realizado 
pelos Adesguianos nas dele-
gacias e representações em 
todo o país. Agora a direto-
ria da associação aguarda 
uma resposta oficial.

Sede própria pode ser 
conquistada em 2009

A reserva de óleo da ca-
mada pré-sal pode render 
ao Brasil US$ 10 trilhões. 
A previsão da Petrobras é 
produzir quase 4 milhões 
de barris por dia até 2020. 

Segundo o diretor da 
Associação dos Engenhei-
ros da Petrobrás (AEPET), 
João Victor Campos, a em-

presa já admite uma reser-
va de 80 bilhões de barris, 
na área de 160 mil km² de 
pré-sal entre o Espírito 
Santo e Santa Catarina. 

Apesar da baixa cotação 
do barril, a previsão é que o 
preço se mantenha em tor-
no dos US$ 100.

Petrobras prevê lucro 
de até R$10 trilhões

Foto: Divulgação / Ag. Petrobras 

Funcionário trabalha na plataforma P37 da Petrobras

Durante a solenidade de 
Troca de Comando da Escola 
Superior de Guerra (ESG), em 
5 de fevereiro, que deu posse 
ao tenente-brigadeiro-do-ar 
Carlos Alberto Pires Rolla, o 
Ministro da Defesa, Nelson 
Jobim, colocou um ponto final 
nas discussões sobre a trans-
ferência da ESG para Brasília. 
Segundo ele, as notícias foram 
distorcidas pela mídia. Ele 
afirmou que a intenção "é ter 
um escalão avançado em Bra-
sília, e não levar todo o coman-
do para a capital federal”.

Ministro da Defesa 
garante que ESG 
permanece no Rio

O Comitê de Candidatura 
do Rio de Janeiro aos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos 
de 2016 mostrou, em 13 de fe-
vereiro, como serão os Jogos 
Olímpicos se a América do 
Sul receber, pela primeira 
vez, o maior evento esportivo 
do planeta. 

A íntegra do planejamento 
está no Dossiê de Candidatu-
ra, entregue dois dias antes 
ao Comitê Olímpico Interna-
cional (COI), que no dia 2 de 
outubro, em Copenhague, na 
Dinamarca, escolherá a sede 
dos Jogos de 2016.

Comitê de Candidatura 
mostra Projeto Rio 2016 

Foto: Divulgação / Rio 2016 

Arte evidencia modificações na Lagoa Rodrigo de Freitas

Governo defende obras do 
Batalhão de Engenharia

Foto: Elio Sales / Min. Defesa

Homens do Batalhão de Engenharia do Exército fazem obra de duplicação da BR-101 

O setor espacial será um 
dos mais atingidos pela re-
dução no Orçamento de 2009, 
aprovada pelo Congresso. Os 
recursos para Ciência e Tec-
nologia caíram quase 20%. 
De acordo com o Ministério, a 
verba para o setor sofreu corte 
de R$ 1,09 bilhão. 

"É preciso um ordenamento 
que combine a preservação 
com a atividade”.

Carlos Minc
Ministro do Meio Ambiente

Foto: Elio Sales / MD

Carlos Alberto Pires Rolla, Nelson Jobim e Luiz Umberto Mendonça
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O Ministro do Traba-
lho e Emprego, Carlos 
Lupi, será o homenage-
ado durante o almoço 
mensal da ADESG 
no próximo dia 20 de 
março.

Estagiários de 
Tocantins vão 
à Norte-Sul

Em Tocantins, os estagiá-
rios do VII Ciclo terminaram 
o CEPE com uma viagem de 94 
quilômetros pelos trilhos da 
Ferrovia Norte-Sul, responsá-
vel pelo escoamento da produ-
ção agropecuária e industrial 
do estado até o Maranhão.

 Leia também outras notí-
cias sobre as últimas ativi-
dades realizadas pelas Dele-
gacias e Representações da 
ADESG.
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Série aborda 
40 anos do 
projeto Rondon

Pág. 4 Estudantes da UnB

Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/ABr 

Nas próximas 4 edições, 
vamos mostrar fatos que 
marcaram os 40 anos de exis-
tência do Projeto Rondon.

Artigos assinados pelo 
jornalista e Conselheiro 
Nacional do Projeto, Luiz 
Mendonça, vão traçar um pa-
norama das ações desenvolvi-
das, os locais de atuação e a 
importância do projeto.
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Editorial

Festa dos Petroleiros

Convênios firmados pela ADESG

Convênios

- Faculdade Hélio Alonso 
- Universidade Gama Filho 
- Universidade Estácio de Sá 
- Faculdade Bithencourt 
- Mongeral S/A 
- Hotel Fazenda Acalanto 
- Soc. de Ensino Estácio de Sá
- Clube Militar
- Clube de Aeronáutica

Objeto

- Cursos Universitários 
- Cursos Universitários 
- Cursos Universitários 
- Cursos Universitários 
-Seguro de vida 
- Lazer - Conservatória/RJ 
-Cursos Universitários
-Hotel de Trânsito - Lagoa/RJ
-Hotel de Trânsito - Pça XV-RJ

Vantagens 

- Descontos de 10% a 30% 
- Descontos de 25% 
- Descontos de até 30% 
- Descontos de 30% a 50% 
- Até 80 anos de idade 
- Desconto de 10% 
- Pós-Grad. Ciência Política 
- Diária para sócio + 50% 
- Diária para sócio 

Informações: adesg@adesg.org.br
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A revolta de 
1910

Convidado, compareci 
à posse do novo Presi-
dente da Associação dos 
Engenheiros da PETRO-
BRAS (AEPET), Fer-
nando Siqueira.

O auditório do Clube 
de Engenharia estava 
cheio, com gente impor-
tante, representando 
inúmeras entidades da 
área petroleira. Muitos 
nacionalistas ferrenhos, 
ativistas das principais 
siglas da Esquerda e, 
presidindo a Assem-
bléia Geral, o antigo 
Presidente da AEPET, 
ex-Vereador e que esteve 
na posse da atual Direto-
ria da ADESG, Ricardo 
Maranhão.

Encontrei ali mui-
tos que vêem a ESG e a 
ADESG sem simpatia. 
Mas foi importante estar 
lá porque verifiquei que 
trabalhamos bem nes-
ses sessenta anos de 
Escola. Em uns dez pro-
nunciamentos, além do 
discurso de posse, o fato 
marcante foi que todos, 
um pouco mais ou um 
pouco menos, utiliza-
ram o “Esguês” para se 
expressar. Não cheguei 
a falar porque o Presi-
dente, devido ao adian-
tado da hora, não mais 
concedeu a palavra aos 
presentes.

Aquelas pessoas nem 
sabem que falamos a 
mesma língua. Queria 
ter dito isso, como forma 
de romper barreiras e 
estabelecer o diálogo. 
Nós, brasileiros, não 
podemos permitir que 
nos intriguem e nos divi-
dam, pois isso só trará 
benefício para os que 
desejam ver o Brasil em 

má situação. 
Todos ali mostraram 

querer um Brasil Forte, 
Soberano, Democrá-
tico, com nosso Espaço 
e nossa Cultura intoca-
dos, numa terra onde 
impere a Justiça Social 
e o Meio Ambiente seja 
respeitado. Podemos ter 
estratégias diferentes, 
mas nossos objetivos são 
comuns.

Como Adesguianos 
temos o dever patriótico 
de levar nossa palavra, 
nossas idéias e ideais a 
todos os brasileiros, de 
modo a que a imagem da 
ESG e da ADESG sejam 
melhor conhecidas e 
possamos contribuir 
para o fortalecimento da 
coesão nacional.

Não devemos nos dei-
xar levar por preconcei-
tos e estereótipos que 
nos afastem dos que 
julgamos, muitas vezes 
injustamente, nossos 
adversários.  

Busquemos o diálogo. 
Sem temores e sem ran-
cores. Sem, no entanto, 
esquecer que deveremos 
permanecer atentos. O 
preço da Liberdade é a 
eterna vigilância. Mas 
só isto não basta. Temos 
de agir. Temos o dever 
moral e patriótico de 
participar.

Em tempo: o novo Pre-
sidente da AEPET nos 
passou uma excelente 
impressão, embora nem 
sempre sejam conver-
gentes os nossos pontos 
de vista.

Há quase um século, 
a eclosão da Revolta de 
1910 colocava de um 
lado os canhões dos 
encouraçados e, do 
outro, as instituições 
da República.

Foi um episódio 
lamentável, pois 
representou o rompi-
mento da legalidade, 
a fragilização da 
ordem constitucional, 
a quebra da hierar-
quia e da disciplina 
e, sobretudo, resultou 
no assassinato de ofi-
ciais e praças que se 
opuseram à sedição e 
ao motim, entre eles 
o Capitão-de-Mar-e-
Guerra João Batista 
das Neves, Coman-
dante do Encouraçado 
Minas Gerais. 

As reivindicações 
dos revoltosos, que 
precisam ser com-
preendidas na época 
e no contexto em que 
foram feitas, termi-
naram acolhidas pelo 
Congresso Nacional 
que, sob a mira dos 
canhões, votou, inclu-
sive, a anistia.

É completamente 
fora de propósito 
trazer para o tempo 
presente um conflito 
superado há quase 
cem anos, e, ao arre-
pio da história, tentar 
vinculá-lo à questão 
racial, como se fez no 
evento daquele dia 20 
de novembro no Rio de 
Janeiro.

Em toda a revolta de 
1910, a ninguém ocor-
reu perguntar sobre a 
raça ou a cor da pele 
dos revoltosos ou dos 
que morreram na 
defesa da legalidade.

Enganam-se aque-
les que acham possível 
dividir a Marinha em 
negros e brancos ou 
em oficiais e praças. 

Não é possível.
O povo brasileiro 

bem sabe que após os 
eventos de 1910, ofi-
ciais e praças luta-
ram e morreram, pela 
honra da pátria, na 
Primeira e na Segunda 
Guerra Mundial.

É a eles que devemos 
prestar homenagem. 

Ajustes da economia no Brasil
Welinton dos Santos

Welinton dos Santos
Membro da Câmara Ítalo-Brasileira 

de Comércio, Indústria e Agricultura. 
Economista, psicopedagogo, colunista, 

palestrante e conferencista nas áreas de 
Economia, Negócios e RH.

O Brasil está passando por 
um ajuste natural de sua eco-
nomia em razão dos fatos ocor-
ridos no mercado global como, 
por exemplo, empresas tendo 
que repensar as políticas estra-
tégicas de distribuição de seus 
produtos e serviços; diminui-
ção de despesas administrati-
vas e operacionais; adequação 
de produção; ajuste cambial; 
entre outros fatores conjuntu-
rais.

Quando empresas precisam 
pensar em pontos tão delica-
dos de sua gestão, as de grande 
porte tomam medidas preven-
tivas como dar férias coletivas, 
adequar funções, cortar áreas 
operacionais ineficientes ou 
com pouco retorno produtivo e 
até mesmo diminuir o volume 
de funcionários, a princípio 
para não correr o risco de com-
prometer o fluxo de caixa ope-
racional de curto prazo e ficar 
sem capital de giro para o seu 
dia-a-dia, principalmente em 
épocas de juros mais altos.

Ao comentar sobre cortes 
de produção e emprego em 
grandes empresas no cenário 
econômico atual, tudo está 
sendo provocado pela queda 
de consumo, pelo medo gene-
ralizado das pessoas, mais por 
razões psicológicas do que de 
fato por crise. Isto faz com que 
organizações empresariais 
sejam muito cautelosas e a ten-
dência de demitir num cenário 
de pouco consumo seja maior 
do que investir na produção.

O crédito é outro fator 

importante para o desenvol-
vimento. No início da crise, a 
escassez provocou a falta de 
capital de giro em vários segui-
mentos, mas ele voltou, porém, 
com uma visão exagerada de 
riscos, com taxas muito altas, 
que voltarão à normalidade 
quando o novo presidente dos 
EUA mostrar a política econô-
mica do seu governo.

Falar em recessão no Brasil 
agora é se espelhar em dados 
irreais, pois toda vez que nós 
temos um gasto não previsto 
no nosso orçamento doméstico, 
no outro mês, temos que econo-
mizar para voltar à normali-
dade. O que as empresas estão 
fazendo é justamente isto, por-
tanto a cautela é necessária 
neste momento, mas o excesso 
dela pode sim provocar uma 
crise interna no Brasil.

No começo da crise, muitas 
empresas começaram a espe-
cular para justificar o aumento 
nos preços de produtos e servi-
ços, mas isto provocou quedas 
de venda e aumento de esto-
ques. Hoje os preços retorna-
ram a um patamar razoável.

Os estoques do mercado 
internacional estão muito bai-
xos, pois pouco foi comprado 
nos últimos 3 meses. Portanto, 
a demanda por produtos para 
suprir os estoques será uma 
tendência natural já para o 
início de 2009, o que provo-
cará um aumento da produção 
industrial.

As exportações mais afe-
tadas serão aquelas enviadas 

para a Europa, uma vez que 
o medo assola a população 
daquela região, fazendo com 
que as pessoas não consumam. 
Não havendo consumo, não há 
produção e, automaticamente, 
haverá desemprego.

Nós, brasileiros, devemos 
ficar atentos, mas o consumo  
de produtos deve ser de forma 
natural para que a economia 
brasileira continue a crescer 
nos próximos anos. Somente 
tragédias climáticas ou o ceti-
cismo da população poderão 
atrapalhar o desenvolvimento 
econômico do país.

O Brasil sempre foi terra 
de oportunidades e o sistema 
econômico brasileiro é muito 
dinâmico e bem normatizado. 
Isto nos traz uma parcela de 
segurança e faz do país uma 
das principais rotas de inves-
timentos internacionais para 
2009 na América Latina.

No global, o cenário bra-
sileiro é mais favorável que 
em outros países. Alguns 
setores da economia sofrerão 
um impacto direto devido 
ao câmbio e ao crédito, mas 
em outros a tendência é de 
normalidade em 2009. Cri$e 
também é um momento de 
oportunidades.

Muitos direitos e poucos ou nenhum dever
Ruben Zevallos Jr.

O Brasil é um país cheio de 
controvérsias: temos diversas 
coisas fantásticas, leis, estatu-
tos e a Constituição, que visam 
proteger o cidadão comum, 
entre tantas coisas, mas não 
existe nada, fora a obrigação 
com o fisco, nada que nos obri-
gue a ser honestos, estudarmos, 
sermos bons filhos e bons pais.

Podemos ver, no nosso dia-a-
dia, o descaso das pessoas. Você 
pode ver gente jogando papéis 
no chão, mesmo quando se está 
próxima um cesto.

Vemos pedestres atraves-
sando muito longe da faixa sem 
olhar para os lados. Vemos tam-
bém os mesmos pedestres cami-
nhando calmamente no meio 
da rua, nos obrigando a reduzir 
ou até parar, por que os boniti-
nhos estão lá, tomando conta da 
pista.

Essa de ter somente direitos 
está presente em todos os luga-
res, você pode ver isso inclusive 
nas repartições públicas, onde o 
"QI" [Quem Indica] ou a estabili-
dade no emprego, são os verda-
deiros motivadores da falta de 

interesse pelo bem público e a 
prestação do serviço para a qual 
ele foi aprovado em concurso.

Penso que o Brasil precisaria 
ter deveres anexo aos direitos, 
principalmente para os jovens 
que, cada vez mais, acham que 
tudo podem... violência, sexo, 
drogas, falta de atenção e des-
peito aos pais... Por quê? Por-
que eles tem somente direitos e 
nenhum dever.

O Brasil precisa de muitas 
reformas, acho que boa parte 
disso vem da grande desculpa 
de que, durante anos, os Bra-
sileiros não tiverem voz, eram 
somente mais um número nas 
estatísticas. Mas será que com 
tudo isso mudou muita coisa? 
Hoje, talvez, um pobre possa ter 
TV e até uma casa própria, mas 
tudo faz parte de uma política 
do tapar o sol com a peneira. De 
que adianta fechar a porta da 
frente de casa usando a porta 
de trás? Precisamos deixar de 
lado essas políticas e partir 
para algo que doa, algo que já 
ouvi muito, mas nunca foi feito, 
pelo menos não vi, que é cortar 

a própria carne se for preciso... 
e é preciso... precisamos e como 
precisamos!

Este país é bom, muito bom, 
terra boa. Como escreveu Pero 
Vaz de Caminha, esta terra 
era tão boa, o clima e as águas, 
que aqui, plantando, tudo dá... 
E é isso mesmo, nós damos de 
mãos beijadas para os políticos, 
governos, estrangeiros etc.

Direitos nós temos, mas 
deveres poucos. E o nosso maior 
direito é o dever de lutar pelo 
que é nosso, precisamos deixar 
de ser como na propaganda... 
Tudo bem... Não aceitar o servi-
dor público corrupto ou pregui-
çoso, abrir empresas, reclamar 
pelas ruas esburacadas, pelos 
serviços ruins e tudo mais, este 
é mais que o nosso direito, é o 
nosso DEVER de fazer com que 
este pais seja realmente o que 
merecemos.

Ruben Zevallos Jr.
Especialista de projetos para Internet 

desde 1993, mantém diversos sites e 
projetos pessoais como o 

www.direito2.com.br 

Alte Esq José Júlio Pedrosa
Presidente do Clube Naval www.adesg.org.br

Visite o site da ADESG

 Publicações recebidas
O Pensamento Estratégico e o Desenvolvimento Nacional
Uma proposta de Projeto para o Brasil
2º Edição
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Brasil no Terceiro Milênio
O Futuro Possível
Cleantho da Câmara Torres

Idéias em Destaque
Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
Nº 28 - set./dez. 2008

Arquitetura contra o Crime
PCAAA - Prevenção do Crime Através da Arquitetura Ambiental
Marcos Antonio Amaro

Geopolítica e o Futuro do Brasil
Amazônia Ocidental e Pantanal-Comunidades Sul-Americana
Biblioteca do Exército Editora
Carlos Patricio Freitas Pereira

CD ROM 
INCAER - Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
Idéias em Destaque 2005/2008

Pedro Ernesto Mariano de Azevedo
Presidente da Associação dos Diplomados 

da Escola Superior de Guerra 
(ADESG)

U 
ma reunião marcou o início dos trabalhos da co-
missão encarregada de organizar eventos come-
morativos aos 200 anos de criação da Associação 

Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ). O grupo - do qual 
fazem parte o Presidente do Conselho de Administração 
do Bradesco, Lázaro Brandão, o Presidente do banco, 
Trabuco Capi e a diretoria da ADESG - se reuniu em 29 de 

janeiro, para os entendimentos iniciais. A ACRJ foi criada 
por D.João em 15 de julho de 1809. Foi o príncipe regen-
te que reconheceu a entidade representativa dos comer-
ciantes, mandando construir como sede o prédio que 
hoje, abriga a Casa França-Brasil. Na foto acima, Maurício 
Dinepi, Luiz Carlos Trabuco Cappi, Lázaro Brandão, Olavo 
Monteiro de Carvalho e Humberto Mota.
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Planejamento
viabiliza PPP 
para satélite 

Os Ministérios do Pla-
nejamento e da Ciência 
e Tecnologia assinaram 
um termo de cooperação 
para contratar os estudos 
de modelagem do satélite 
geoestacionário brasileiro 
sob a forma de parceria 
público-privada (PPP). 

No Planejamento, os 
trabalhos ficarão a cargo 
da Assessoria Econômica, 
órgão do Ministério res-
ponsável pelo desenvolvi-
mento de PPPs no Governo 
Federal. No Ministério da 
Ciência e Tecnologia, o 
projeto será desenvolvido 
pela Agência Espacial Bra-
sileira.

O objetivo do satélite é 
fornecer serviços de tele-
comunicações de governo 
e comunicações militares 
seguras, além de informa-
ções sobre meteorologia e 
controle de tráfego aéreo. 
De acordo com o projeto, o 
satélite deverá ser desen-
volvido com alto índice de 
participação da indústria 
nacional. Os estudos para 
o desenvolvimento do pro-
jeto de parceria envolvem, 
além de uma análise do 
marco regulatório do setor, 
a apresentação de soluções 
para ajustes que necessi-
tem ser feitos no Brasil.

Parceria

O Ministro do Meio Ambiente, 
Carlos Minc, reforçou, em 
fevereiro, que a conclusão do 
macrozoenamento da Amazô-
nia Legal deve sair ainda este 
ano. Segundo ele, até mesmo 
os empresários agrícolas têm 
cobrado do governo regras cla-
ras para a região.

Minc avaliou que, uma vez 
traçada a “fronteira de legali-
dade”, será possível saber ao 
certo quem vai receber crédito, 
apoio técnico e estímulo para 

produzir na Amazônia. E quem 
insistir em permanecer à mar-
gem da lei, segundo o Ministro, 
receberá “a mão pesada” da 
Polícia Federal, do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais (Ibama) e 
do Exército Brasileiro. “Essa é a 
forma de preservar a Amazônia, 
olhando para o desenvolvimento 
sustentável.”

Para Minc, entretanto, a 
estratégia de efetivar o zonea-
mento econômico e ecológico 

para cada um dos nove estados 
que compõem a região possibi-
lita que a preservação na Ama-
zônia não aconteça apenas “com 
polícia”, mas por meio do orde-
namento do desenvolvimento. 

“Cada um dos zoneamen-
tos determina, por exemplo, as 
áreas que devem ser protegidas, 
as que devem ser recuperadas 
e as áreas propensas a alguma 
atividade industrial. É a idéia de 
um ordenamento que combine a 
preservação com a atividade".

Amazônia Legal pode sair 
do papel ainda este ano

Foto: Antônio Cruz / Abr

Carlos Minc fala sobre a conclusão do macrozoneamento da Amazônia Legal

A quantidade de petróleo na área mapeada pela Petrobras entre ES e SC deve chegar a 80 bilhões de barris

Reserva gigante

Pré-sal pode render R$ 10 trilhões
A Petrobras já admite uma 

reserva recuperável de 80 
bilhões de barris, na área de 
160 mil quilômetros quadra-
dos de pré-sal mapeada entre 
o Espírito Santo e Santa Cata-
rina. Apesar da baixa cotação 
do barril, em função da crise, a 
previsão é que o preço fique em 
torno dos US$ 100, o que eleva-
ria a produção brasileira dos 
atuais US$ 2 trilhões para US$ 
10 trilhões de dólares.

Para o geólogo e geofísico 
João Victor Campos, diretor 
da Associação dos Engenheiros 
da Petrobras (AEPET), “muitos 
dos problemas crônicos bra-
sileiros, tais como as dívida 
interna e externa, miséria, 
saúde, educação, recuperação 

de estradas, reaparelhamento 
das forças armadas e várias 
outras demandas poderiam ser 
resolvidas à contento”.

João Victor defende que seja 
feita a quantificação imediata 
da reserva do pré-sal, por meio 
da perfuração de vários poços 
pioneiros, ao custo de US$ 60 
milhões por poço, valor consi-
derado aceitável e que, segundo 
o geólogo, poderia ser bancado 
pela própria Petrobras. 

A produção atual de petróleo 
e gás no Brasil gira em torno de 
1,8 a 2,1 milhões de barris. Até 
2020 a estatal planeja colocar 
em operação 19 sistemas capa-
zes de elevar a produção diária 
de petróleo para 3,92 milhões de 
barris. 

Testes são positivos
O diretor da AEPET explica 

que, até agora, dois campos 
foram testados positivamente: 
Tupi e Iara. “Na Bacia de Cam-
pos temos 4 campos e 3 outros 
na Bacia do Espírito Santo. As 
previsões para encontrar novos 
campos são muito boas e a área 
ainda não pesquisada também é 
muito grande”, destaca.

Uma notícia que preocupa o 
geólogo é a informação, ainda 
não confirmada, de que o teste 
de produção no poço da Exxon, 
no Bloco 22, da Bacia de San-
tos, deu resultado negativo. “Se 
for verdade, isso vai modificar, 
substancialmente, todo esse 
panorama fabuloso criado com 
as descobertas do pré-sal”.

Operário trabalha no navio de produção FPSO na P-37

Transpetro e BNDS 
querem alavancar o setor

A Transpetro anunciou, 
em 12 de fevereiro, a adoção 
de um programa de apoio aos 
fabricantes de navipeças, em 
parceria com o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), visando o 
aumento da competitividade no 
setor. 

Em reunião na sede da 
companhia, no Rio de Janeiro, 
com a presença de mais de 
60 empresas, foi definida 
uma estratégia para superar 
gargalos e construir uma 
cadeia competitiva de navipeças 
que irá atender à crescente 
demanda criada pelo Programa 
de Modernização e Expansão 
da Frota (PROMEF). Para 
as linhas de financiamento 
disponíveis, o BNDES poderá 
desembolsar este ano, cerca de 
R$ 118 bilhões.

De acordo com o diretor 
administrativo e financeiro da 
Transpetro, Rubens Teixeira da 
Silva, a empresa criou um grupo 
de competitividade industrial 
que irá cadastrar fornecedores 
e estimular a superação de 
gargalos pelos potenciais 
ofertantes. 

“O setor de navipeças é um 
setor pesado, não é como uma 
fábrica de veículos. Os custos 
são muito altos. Para que haja 
maior competitividade e que os 
fabricantes possam atender à 
demanda do Promef, é necessário 
esse apoio para aquecer a 
indústria naval. As empresas 
já estão com as especificações 
técnicas que serão demandadas 
pela licitação dos navios, que já 
está em andamento”, explicou o 
diretor. O Promef demanda hoje 
49 navios.

Navipeças

Rubens Teixeira da Silva, diretor financeiro da Transpetro

Foto: Divulgação / Transpetro

Preservação

Projeto Rio 2016 mostra como 
serão os Jogos Olímpicos RJ

Candidatura

Foto: Divulgação / Ag. Petrobras

O Comitê Rio 2016 apresen-
tou no último dia 11 o projeto 
olímpico da cidade, que quer 
sediar as Olimpíadas daquele 
ano. O evento foi realizado no 
Centro de Convenções Sul-
América com as presenças 
do presidente do Comitê de 
Candidatura Rio 2016, Carlos 
Arthur Nuzman; do Ministro 
do Esporte, Orlando Silva, do 
Governador do Rio, Sérgio 
Cabral, e do Prefeito do Rio, 
Eduardo Paes. 

De acordo com a assesso-
ria de imprensa do Comitê, o 
Rio de Janeiro foi a primeira 
cidade candidata à sede dos 
Jogos Olímpicos e Paraolímpi-
cos de 2016 a entregar seu Dos-
siê de Candidatura ao Comitê 
Olímpico Internacional (COI). 
A entrega foi realizada dia 11 
deste mês, na sede do COI, em 
Lausanne, na Suíça, pelo Supe-
rintendente de Operações do 
Comitê Rio 2016, Carlos Luiz 
Martins. 

O dossiê tem cerca de 600 

páginas, com informações 
sobre temas como transporte, 
acomodações e meio ambiente. 
A entrega de 100 cópias do Dos-
siê é uma exigência do COI para 
todas as cidades candidatas. 

“O Dossiê traz todas as 
garantias exigidas pelo COI 
e o apoio dos três níveis de 
governo. Isso mostra a viabi-
lidade da realização dos Jogos 
Olímpicos de 2016 e os benefí-
cios que o evento trará para a 
cidade e para o país. Este apoio 
dos governos nos permitiu ir 
além de algumas exigências 
do COI e estamos ansiosos 
para mostrar nosso projeto ao 
mundo nos próximos meses”, 
explicou Carlos Luiz Martins, 
por meio da assessoria de 
imprensa do Comitê.

O Rio de Janeiro concorre 
com Chicago (Estados Unidos), 
Tóquio (Japão) e Madri (Espa-
nha). O anúncio final da cidade 
escolhida será feito no dia 2 de 
outubro de 2009, em Copenha-
gue, na Dinamarca. 

O Projeto Rio 2016 pla-
neja competições ao ar livre 
durante os 16 dias dos Jogos 
Olímpicos. O objetivo é explo-
rar a rica natureza carioca e 
proporcionar uma celebração 
da beleza e do esporte.

Copacabana será o cená-
rio para modalidades como 
canoagem, caiaque, remo, 
maratona, vôlei de praia, vela 

e outras. 
A Barra da Tijuca vai apro-

veitar a infraestrutura já exis-
tente, servindo de local para os 
esportes aquáticos, ginástica, 
basquete, judô, entre outros. 

Mais da metade das insta-
lações dos Jogos Olímpicos já 
existe na cidade e mais 20% 
será construída independen-
temente da candidatura.

Competições ao ar livre

Foto: Carlos Magno / Prefeitura RJ

Prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante solenidade Rio 2016
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O Ministro do Trabalho, 
Carlos Lupi, será o homena-
geado da ADESG durante o 
almoço mensal da instituição, 
no dia 20 de março.

No evento, o Ministro, a 
exemplo de outras personali-
dades já homenageadas, deve 
apresentar uma pequena pa-
lestra sobre temas ligados à 
sua pasta, no Ministério do 
Trabalho e Emprego.

Participam do encontro, 
que será realizado no salão 
principal do Clube de Aero-
náutica, Adesguianos, autori-
dades civis e militares, além 
de convidados da instituição.

O almoço abre a agenda 
programada para 2009 pe-
la ADESG, que inclui, entre 
outros eventos, a Convenção 
Nacional, nos dias 8, 9 e 10 de 
outubro.

Ministro Carlos Lupi é 
o convidado de março

Almoço mensal

ESG empossa novo comandante
O tenente-brigadeiro-do-ar 

Carlos Alberto Pires Rolla, assu-
miu, em fevereiro, o cargo de 
Comandante da Escola Superior 
de Guerra (ESG). A cerimônia 
de transmissão de cargos foi pre-
sidida pelo Ministro da Defesa, 
Nelson Jobim. 

Durante a solenidade o minis-
tro, em referência ao Almirante-
de-Esquadra Luiz Umberto de 
Mendonça, afirmou ter cons-
tatado “o fortalecimento dos 
ambientes docente e discente da 
ESG, com relevância para uma 
crescente e ampla discussão aca-
dêmica, o que possibilitou maior 
inserção da Escola na sociedade 
brasileira”.

Antes de transmitir o cargo, 
o Almirante Mendonça destacou 
que comandar e dirigir os estu-
dos da casa “foi um estimulante 
desafio, pois me conferiu além 
de amadurecimento no trato 
político dos problemas com os 
quais convivi, a consciência de 
que tê-los superado representa 
a certeza do cumprimento da 
minha missão”.

Segundo o Comandante Pires 
Rolla os procedimentos iniciais 
serão tomar conhecimento das 
atividades desenvolvidas pelo 
antecessor, dando continui-
dade à implantação das medi-
das visando ao revigoramento 
da ESG. "A busca incessante 
da modernização representa o 
maior avanço da Escola".

O Tenente-brigadeiro-do-ar Carlos Alberto Pires Rolla assumiu o cargo em cerimônia no dia 5 de fevereiro

Troca de comando

Escola permanece no Rio

Para bem compreender  
esta matéria é preciso abs-
trair-se do clima e das ques-
tões políticas e ideológicas no 
Brasil de 1965. E que aceitem 
como verdadeiras - porque 
o são - as preocupações de 
homens treinados para irem 
para a guerra em defesa do 
Brasil - aonde e quando for 
- embora jamais a desejem: 
refiro-me aos militares. 

Eles não se arvoram em 
donos da verdade nem plei-
teiam unicamente para si o 
sentimento de nacionalismo, 
de defensores da Pátria, con-
tra quem quer que seja de 
dentro ou de fora do país. 
Porém, é necessário reco-
nhecer - e impossível desco-
nhecer - que o mesmo sen-
timento de amor ao Brasil, 
latente em cada brasileiro, 
é neles mais acendrado, por-
que é desenvolvido, concen-
trado e estimulado no trei-
namento do dia a dia de cada 
soldado, cada sargento, cada 
cadete, cada oficial de todos 
os postos hierárquicos.

Vivia-se 1967, três anos 
após o Movimento de 31 de 

março de 1964, dê-se a ele o 
nome que se der. Aqui não 
importa. Os homens que 
então integravam o Exército 
eram iguais aos mesmos de 
todos os tempos: os mesmos 
ideais, dedicação e amor pelo 
Brasil. Por causa disto, a per-
manente preocupação com os 
diversos aspectos sociológicos 
da população, especialmente 
os jovens universitários e a 
crescente população pobre 
nas regiões mais distantes 

dos grandes centros urbanos.
Os universitários são 

homens e mulheres que, daí a 
poucos anos, dirigirão a nossa 
imensa nação – como sempre 
ocorreu, ocorre hoje e assim 
continuará sendo. Nossos 
líderes atuais na maioria ori-
ginaram-se dentre os jovens 
que, naqueles anos, estando de 
um lado ou de outro, tiveram 
a mesma intenção: o melhor 
para o Brasil, o país deles, o 
nosso país.

Projeto Rondon: história de realizações

Especial - Parte 1

Foto: Divulgação

O novo Comandante Pires Rolla, Ministro Nelson Jobim e o ex-comandante Mendonça

Foto: Divulgação / ESG

Luiz Mendonça
Jornalista e Conselheiro Nacional do Projeto Rondon

Na solenidade, o Ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, comentou 
sobre a repercussão da proposta 
de transferência da ESG para 
Brasília, que, em sua visão, foi 
distorcida por alguns veículos de 
imprensa. 

Jobim afirmou que a intenção 
do “Ministério é ter um esca-

lão avançado em Brasília e não 
transferir a Escola para a capital 
federal”.

Segundo o presidente da 
ADESG, Pedro Ernesto Mariano 
de Azevedo, que esteve na ceri-
mônia de troca de Comando, as 
palavras do Ministro tranqüili-
zaram o público presente e servi-

ram para colocar um ponto final 
na questão.

Em 60 anos de existência a ESG  
diplomou cerca de 8.000 Esguia-
nos, dentre eles, 4 Presidentes da 
República, 45 Ministros de Estado, 
20 Senadores, 31 Diplomatas, inú-
meros Oficiais-Generais e perso-
nalidades do cenário nacional

Oficial cumpre meta do 
Desafiando o Rio-Mar

Dois meses, 1,7 mil quilôme-
tros percorridos de caiaque, 
passando por 34 cidades ama-
zônicas. A maratona do projeto 
“Desafiando o Rio-Mar” foi 
cumprida à risca pelo Coronel 
Hiram Reis e Silva, 57 anos, 
professor do Colégio Militar de 
Porto Alegre (CMPA). 

Iniciada no dia 1º de dezem-
bro do ano passado, em Taba-
tinga (AM), Cel Hiram, que 
desceu o Rio Solimões acom-
panhado pelo professor de 
Educação Física Romeu Chala, 
executou o objetivo de levar 
informações sobre a região 
amazônica para os alunos do 
CMPA. 

“Com conhecimento de 
causa, eles terão capacidade 
de interpretar as medidas 
tomadas em relação à região e 
apresentar sugestões de modo 
a frear as ações que compro-
metem a Amazônia Brasileira 
nos aspectos de meio ambiente 
e soberania”, justificou.

Sem patrocínio por parte de 
entidade pública ou privada, 
Cel Hiram contou com o apoio 
do Exército no que foi possível, 
como hospedagem em hotel de 
trânsito e liberdade de acesso à 
Internet. 

Civis também apoiaram a 
causa. “A hospitalidade amazo-
nense foi um dos pontos altos. 
Prefeitos, instituições munici-
pais e estaduais, empresários 
e a população ribeirinha em 
geral, todos foram incansáveis 
na atenção para conosco, nos 
abrigando, alimentando e esti-
mulando a prosseguir”.

Para o Cel Hiram o objetivo 
foi cumprido. “O propósito final 
é que os alunos, familiares e a 
população gaúcha conheçam 
a realidade amazônica pelos 
olhos e ouvidos de brasileiros e 
patriotas, e não de estrangeiros 
ou ONGs que procuram mos-
trar apenas o lado sombrio das 
complexas questões que afli-
gem a região”, finalizou.

Maratona

PAM terá 
mais vagas 
para mulheres

No ano em que completa 
60 anos, a Escola Superior 
de Guerra (ESG) terá mais 
mulheres em seus cor-
redores. Segundo o novo 
comandante da institui-
ção, Ten Brig. do Ar Carlos 
Alberto Pires Rolla, foram 
reservadas 160 vagas para 
o Programa de Atualiza-
ção da Mulher (PAM).

O curso começa em 
março e irá contemplar 26 
semanas com aulas sempre 
às quartas-feiras, no horá-
rio de 13h às 16h30. 

O PAM, que é coorde-
nado pelo Coronel Nelsi-
mar Moura Vandelli, já 
formou cerca de 500 mulhe-
res civis e tem o objetivo de 
atualizá-las por meio de ati-
vidades culturais, sociais e 
informativas.

O Programa de Atua-
lização da Mulher é gra-
tuito. As inscrições podem 
ser realizadas pelo site da 
Escola (www.esg.br), ou 
através do telefone (21) 
3545-9879. 

Atualização
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 Entrevista do mês

ADESG pode ter sede própria em 2009
O Aviso Ministerial nº 6/09 

enviado pelo Ministro da Defe-
sa, Nelson Jobim, ao Ministro 
dos Transportes, Alfredo Pe-
reira do Nascimento, no mês 
de janeiro, significou mais um 
passo da ADESG em direção à 
conquista de sua sede própria, 
segundo definiu o presidente, 
professor Pedro Ernesto Ma-
riano de Azevedo. 

Na carta, Jobim solicita ao 
Ministério dos Transportes a 
cessão de um espaço no prédio 
do Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura de Transpor-
tes (DNIT), no Rio de Janeiro, 
para abrigar a Sede Nacional e 
a Delegacia local.

No texto, o Ministro cha-
ma atenção para o fato de que 
a ADESG possui Delegacias 
e Representações em todas as 
capitais e nas principais cida-
des do país. Para ele, a ADESG 
“vem desenvolvendo importan-
te trabalho de divulgação dos 
assuntos de Defesa no âmbito 
da sociedade brasileira, tendo 
já atingido a marca de 75.016 
pessoas que concluíram seus 
ciclos de estudos”.

De acordo com Pedro Er-
nesto, a ADESG aguarda uma 
resposta sobre a questão nos 
próximos dias. “A intercessão 
do Ministro Nelson Jobim é de 
extremo valor para nós e refle-
te a importância do trabalho 
que a instituição vem desen-
volvendo ao longo de seus 57 
anos de existência. Estamos 
otimistas sobre a possibilida-
de de conquistar nosso espaço, 
pois, como ele bem definiu, o 
trabalho desenvolvido pela 
ADESG é importante para o 
Ministério da Defesa e o país”. 

Em carta, Nelson Jobim solicita ao Ministro dos Transportes a cessão de três andares no prédio do DNIT

Ministério da Defesa

O trabalho selecionado para 
ser abordado nesta edição do 
Adesguiano foi a pesquisa do 
General-de-Divisão Carlos de 
Meira Mattos, então Coronel, 
ao término do Curso de Altos 
Estudos de Política e Estratégia 
da ESG (CAEPE-1967 - Turma 
1967-TT1-11-67).  

Com o tema “Estudar o pro-
blema da Defesa Civil no Brasil 
e propor sua estruturação em 
bases nacionais, encarando a 
participação das Forças Arma-
das Brasileiras, ressalvada a 
sua destinação constitucional”,  
ele abordou a importância da 
Defesa Civil no mundo moderno 
e sua evolução no período com-
preendido entre a Primeira e a 
Segunda Guerra Mundial.

A Segunda Grande Guerra 
pôs em evidência uma outra 
forma de agressão, visando em 
especial a população civil por 
meio da permanente pressão 

psicológica, da prática de atos 
de sabotagem ou terrorismo e 
da atual guerra subversiva tão 
em evidência.

O trabalho desenvolveu o con-
ceito, o campo de ação e a estru-
tura da Defesa Civil no Brasil; 
apresentou medidas e serviços 
necessários que deveriam ser ob-
servados para a (re)organização 
e retomada dos problemas da De-
fesa Civil já elaborados pela ESG 
em 1950. 

O estudo realizou também 
a análise-crítica da legislação 
e dos projetos de estrutura de 
Defesa Civil já existentes; esta-
beleceu princípios doutrinários 
e de organização que deveriam 
ser estabelecidos na reformula-
ção da doutrina e na estrutura-
ção necessárias à elaboração de 
um projeto de Defesa Civil. Ele 
sugeriu a reformulação do Sis-
tema de Defesa Civil existente 
no Brasil.

Defesa Civil é alvo 
de trabalho na ESG

Foto: Divulgação / CEPEN

General-de-Divisão Carlos de Meira Mattos

Como é o dia-dia do senhor 
no Clube de Aeronáutica?

Somos uma entidade  civil, 
sem fins lucrativos, congre-
gando militares e civis em tor-
no de objetivos estatutários 
muito bem definidos. Tenho 
um dia-a-dia muito prazeroso, 
finalizando problemas que co-
meçaram a ser bem resolvidos 
por quem me antecedeu, junto 
com o grande apoio do quadro 
social, dos funcionários, dos 
Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, e da alta administração 
da Força Aérea. 

O que o senhor destacaria 
como prioridade no seu tra-
balho à frente do Clube?

 A prioridade é trazer sa-
tisfação aos cerca de 5 mil 
associados que temos hoje, 
melhorando e ampliando os 
serviços oferecidos, tais como 
restaurantes, bares, buffet, 
hotelaria, recreação, esportes 
etc, para que se sintam em ca-
sa, revivendo o ambiente pelo 
qual se apaixonaram.  

Ainda tem algo que o senhor 
não pode deixar de realizar 
antes de terminar o man-
dato à frente do Clube de 
Aeronáutica?

Talvez o maior de todos 
seja conseguir a adesão dos 
jovens oficiais a um quadro 
social que a cada ano vai enve-
lhecendo e, por força da menor 
disposição física e mental, vai 
se afastando. Precisamos mis-
turar mais a juventude com a 

Levantamento histórico

“velha guarda”. 
Também quero fazer do nos-

so clube, na sede social ou na da 
Barra da Tijuca, uma grande 
casa de festas. Não consigo di-
gerir nossa gente ir casar seus 
filhos, promover aniversários 
e se encontrar em turmas,  fora 
dos nossos cantos. 

Quais os benefícios que os 
associados têm no Clube?

Queremos fazer o associa-
do se  orgulhar da associação 
a que  pertencem. Ele tem di-
reito a entrar na minha sala a 
hora que bem entender, dando-
me o prazer do cafezinho e da 
conversa ou para ouvir suas 
reclamações e sugestões.  O as-
sociado recebe um informativo 
mensal (Arauto) e pode acessar 
nosso site www.caer.org.br, on-
de ele encontra tudo que seja 
do interesse dele. Muitos irão 
se surpreender com o que está 
disponível nas três sedes e, em 
breve, fora do Rio de Janeiro, 
graças à visão do Comandante 
Juniti Saito, grande suporte da 
nova fase desta entidade.

Quando optou por seguir a 
carreira militar e por quê?

Com 11 anos ingressei 
no Colégio Militar do Rio de 
Janeiro pensando seguir a 
carreira militar. Em 1945, com 
a chegada da Força Expedicio-
nária Brasileira da 2ª Guerra 
Mundial, apaixonei-me pela 
Força  Aérea Brasileira,  nela 
representada pelo seu 1º Grupo 
de Aviação de Caça. Decidi 
então ser da FAB e da Aviação 
de Caça. 

Reformado pela 
FAB e aposentado na 
condição de Ministro 
do Superior Tribunal 

Militar, o Tenente 
Brigadeiro do Ar Carlos 

de Almeida Baptista 
está à frente do Clube 
de Aeronáutica e conta 
ao jornal Adesguiano 

sobre o sonho de 
infância e o prazer de 
fazer parte da Força 

Aérea Brasileira

Foto: Jocimar Pequeno / ADESG

Diretoria da ADESG participa de 
programa em rede nacional de TV

A diretoria da ADESG par-
ticipou do programa Tribuna 
Independente, da Rede Vida, 
no último dia 4 de fevereiro. 
Durante uma hora e meia, os 
participantes debateram temas 
como o envolvimento das dele-
gacias e representações em 
atividades sociais e o estímulo 
à participação dos jovens nesse 
processo.

Em Santa Catarina, a 
ADESG já criou um canal de 
aproximação com universi-
tários por meio de encontros 
para debater temas de interesse 
dos próprios estudantes. Duas 
reuniões foram realizadas até 
agora e a idéia é promover ações 
semelhantes em todo o país. 

Os cursos à distância são 
outro benefício que a associa-

ção pretende oferecer aos ades-
guianos. Atualmente delegacias 
e representações estão fechando 
parcerias com entidades de 
ensino superior para transfor-
mar os CEPEs em cursos de 
especialização. Com o ensino a 
distância, o número de partici-
pantes será ainda maior. 

Um outro assunto de desta-
que apresentado no programa 
foi a X Convenção Nacional 
da ADESG. A entidade espera 
atrair cerca de mil pessoas para 
o encontro, que acontece nos 
dias 8, 9 e 10 de outubro deste 
ano, na sede do Clube de Aero-
náutica, no Rio de Janeiro. O 
objetivo do evento é discutir 
com os adesguianos diversos 
assuntos de interesse nacional.

O novo jornal Adesguiano, 

já em sua quarta edição após 
a reformulação do projeto grá-
fico, foi mostrado no programa 
para estimular a atualização 
dos dados cadastrais por parte 
dos sócios que ainda não rece-
bem o impresso em casa. A 
organização dos CEPEs para 
este ano e as viagens de estu-
dos, coordenadas pela profes-
sora Marijane de Vasconcelos 
Tavares, também ganharam 
espaço nas discuções. 

A presidência da ADESG 
destacou a importância da par-
ticipação no programa exibido 
em cadeia nacional para cerca 
de duas mil cidades. "A expec-
tativa é que adesguianos que 
estejam afastados e que tenham 
acompanhado o bate-papo sejam 
motivados."

Projeção
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A ADESG/BA inicia, em 
3 de março, um curso de for-
mação de professores. De-
nominado de “Metodologia 
do Ensino Superior e Téc-
nicas de Ensino” (MENSU-
TE 2009), será realizado em 
parceria com a Faculdade 
Visconde de Cairu, na mo-
dalidade de Extensão Uni-
versitária.

O conteúdo será exposto 
em dois meses, com término 
das aulas programado para 
o dia 30 de abril. 

Segundo o delegado, CMD 

Sérgio Luiz Belmont Lon-
can, ao final das 80 horas/
aula presenciais e 20 à dis-
tância, o formando irá rece-
ber um diploma endossado 
pelas duas instituições. 

Na grade curricular estão 
relacionados temas como a 
Administração Pedagógica, 
Projeto de Curso, Os Recur-
sos Tecnológicos Modernos, 
Técnicas de Oratória, entre 
outros. 

Além do MENSUTE 2009 
a delegacia já iniciou as ins-
crições para o CEPE 2009. 

Professores ganham 
curso de extensão

Bahia

Delegacia 
organiza 
novo ciclo

A delegacia do Espírito 
Santo está em fase de articu-
lação para a programação do 
XXIV CEPE, em Vitória.

De acordo com o delegado, 
Ricardo Antonio Bergmann, 
até o final do primeiro semes-
tre os representantes do inte-
rior devem encerrar o plane-
jamento do CEPE.

Além disso, ele adianta que 
o XXIV CEPE, marcado para 
29 de junho, servirá também 
para reforçar a comemoração 
dos 39 anos de instalação da 
delegacia no estado.

Espírito Santo

Em Petrópolis, estão aber-
tas as inscrições para o XIV 
CEPE, realizado em parceria 
com a Universidade Católica 
de Petrópolis (UCP), na mo-
dalidade de Pós-graduação. O 
início está programado para o 
mês de abril.

Além da organização do 
ciclo, esse ano, o represen-
tante, Hélio Moura Filho, irá 
atuar também como secretá-
rio de Segurança Pública do 
município. Na mesma soleni-
dade, foram empossados  os 
Adesguianos Antônio Carlos 
Corrêa, como presidente da 
Companhia Petropolitana de 
Trânsito e Transportes, e o 
Cel BM Carlos Francisco de 
Paula, como Coordenador Mu-
nicipal da Defesa Civil.

Foto: Divulgação / Petrópolis

Marcelo Schaefer e Moura

A delegacia do Tocantins ter-
minou o VII CEPE  em grande 
estilo. Os 25 estagiários percor-
reram 94 quilômetros sobre os 
trilhos da Ferrovia Norte-Sul. 

O trajeto fica entre as cida-
des de Araguaína (Norte do 
Estado) e Colinas do Tocantins 
(Centro-Norte). O trecho tam-
bém liga os pátios multimodais 
das duas cidades à ferrovia.

De acordo com a delegada da 
ADESG/TO, Valquíria Resen-
de, a visita, realizada no final 
de 2008, foi uma oportunidade  

de os estagiários terem acesso 
às obras de perto. “A Ferrovia 
dará um novo impulso à econo-

mia do Estado, por facilitar o 
escoamento da produção agro-
pecuária e industrial”, disse.

Visita à Ferrovia Norte/Sul
Tocantins

Foto: Divulgação / ADESG TO

Estagiários do Tocantins visitam Ferrovia Norte-Sul

Sabe aquela energia boa que você 
sente quando está no Rio de Janeiro? 
Uma parte vem da gente.

www.light.com.br

A energia que a Light leva para mais de 31 municípios do Estado 

do Rio se transforma em desenvolvimento e qualidade de vida 

para mais de 3,8 milhões de clientes. Mas isso não é de hoje. 

Há mais de 100 anos, a Light trabalha para que o Rio continue 

crescendo cada vez mais iluminado. O Rio é Light, e Light é um 

futuro melhor para todos os nossos clientes.

Inscrições 
abertas para 
XIV CEPE

Londrina

Petrópolis  Em Tempo
Edson Schettine de Aguiar

Notas para esta coluna: schettinedeaguiar@adesg.org.br 

Festival internacional
O Exército Brasileiro par-

ticipou do 19º Festival Inter-
nacional de Filmes Militares 
realizado em Bracciano na 
Itália. O seu filme “Trans-
formando Vidas”, produzido 

pelo Centro de Comunicação 
Social do Exército, foi colo-
cado em primeiro lugar na 
categoria “Operações Huma-
nitárias”, concorrendo com 
50 obras de outros 25 países. 

Foto: Divulgação

Excelente repercussão 
da entrevista do Desembar-
gador José Carlos Schmidt 
Murta Ribeiro (ESG 80), 
presidente do Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro, 

em que analisa a impor-
tância, em sua carreira, do 
curso da Escola Superior de 
Guerra e também as suas 
atividades como Presidente 
do TJ/RJ.

Brasil Soberano
O professor de Economia da 

UERJ, ex-conselheiro da ESG e mem-
bro efetivo do Conselho Diretor do 
CEBRES, Marcos Coimbra, estará   
lançando seu livro “Brasil Sobe-
rano” no dia 26 de março, às 19h, na 
Livraria Argumento-Copacabana, 
que fica à rua Barata Ribeiro 502, 
loja A (no mezanino).

Portugal
O “Jornal do Exér-

cito” do Estado Maior 
do Exército de Portugal, 
também, envia perma-
nentemente suas edições 
à ADESG. Destaque para 
os textos variados sobre 
a rica história da Força 
Terrestre do país amigo.

Revista
Recebemos a Revista 

Cidadania e Defesa, de nossa 
co-irmã de Portugal (Asso-
ciação de Auditores dos 
Cursos de Defesa Nacional), 
presidida pelo Major General 
Dr. Joaquim Silveira Sergio, 
com trabalhos de companhei-
ros portugueses.

Marinha
O Centro de Comunica-

ção Social da Marinha, diri-
gido pelo Contra-Almirante 
Domingos Sávio Almeida 
Nogueira, lançou a primeira 
edição da revista “Âncora 
Social”, com o mapeamento 
dos principais projetos execu-
tados em todo o país, a partir 
dos 12 programas elaborados 
pela Diretoria de Assistên-
cia Social da Marinha, diri-
gida pelo Contra-Almirante 
Ricardo Albergaria Claro. 

Repercussão

A representação anunciou a criação da 
Secretaria das Mulheres Adesguianas de Lon-
drina. O objetivo é reunir as mulheres que já 
fizeram o Ciclo  e incentivar o ingresso de no-
vas estagiárias. 

A secretaria, segundo a diretora, Marcilene 
Riciere (CEPE 2007), também vai desenvolver 
estudos de assuntos “relacionados às necessi-
dades de Londrina e região”. 

De acordo com o representante da ADESG, 
Flaubert Semprebom, a secretaria é um dos 
projetos comemorativos aos 40 anos da ADESG 
na cidade. "Vamos também criar assessorias 
avançadas nos municípios da região para reu-
nir mais Adesguianos", informou. 

Na foto ao lado Marcilene, Benedito Facini 
(ADESG Paraná), Flaubert, Claudio Mazzia e 
colaboradoras da ADESG Londrina.

A ADESG quer aproxi-
mar os jovens, a partir dos 
16 anos, das delegacias e re-
presentações de todo o país. 

Segundo a presidência da 
entidade, a idéia é promover 
palestras sobre assuntos 
estratégicos e apresentar 
os objetivos nacionais a in-
tegrantes de diretórios es-
tudantis e universitários, 
a fim de formar cidadãos 
mais conscientes. 

A direção da ADESG 
afirma que a medida segue 
o exemplo da delegacia de 
Santa Catarina em que reu-
niões foram realizadas com 
universitários e resultaram 
em importantes parcerias, 
já em curso, como a orga-
nização de um seminário 
voltado para universitários 
do curso de direito da Uni-
versidade Federal de santa 
Catarina (UFSC) e a rees-
truturação do site institu-
cional da delegacia. 

A presidência da associa-
ção garantiu que estará pre-
sente em todos os encontros 
em que delegados e repre-
sentantes reunirem grupos 
acima de 50 pessoas. A idéia 
da instituição é visitar es-
sas cidades para apresentar 
a ADESG e fazer com que os 
jovens conheçam melhor o 
Brasil.

Integração 

ADESG quer 
mais contato
com jovens 

Foto: Divulgação / ADESG SC

Acadêmicos da UFSC em 
reunião na ADESG SC
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A delegacia de Uberaba es-
tabeleceu para 2009 a meta de 
ampliar o número de Represen-
tações. “Estamos estudando a 
possibilidade de reativar uma 
Representação em Araxá (MG) 
e de realizar um CEPE com o 
mesmo cronograma de ativida-
des de Uberaba. 

Além disso, ela afirma que 
reuniões serão agendadas com 
os prefeitos das cidades que per-
tencem à jurisdição da delegacia 

“para que conheçam a ADESG 
e suas propostas. E, até lá, pen-
samos em estabelecer com eles 
parcerias para que tenhamos 
apoio logístico”, revela.

Conforme Facury, os planos 
da delegacia incluem também 
uma proposta, já feita à Univer-
sidade de Uberaba, de um curso 
de Pós-graduação latu senso, 
“extensivo a todos os adesguia-
nos Uberabenses que se interes-
sarem”.

Uberaba

Palestras 
começam 
em março

A diretoria da ADESG 
Subseção Cascavel (PR), 
empossada em dezembro, 
já se prepara para a reali-
zação do 7º CEPE. 

O Ciclo, que será rea-
lizado em parceria com 
a União Pan-americana 
de Ensino (Unipan), terá 
nove meses de duração, 
com um total de 420 ho-
ras/aula. 

A expectativa da re-
presentação é que cerca 
de 60 estagiários sejam 
inscritos no CEPE que 
irá conferir certificado 
na modalidade de Pós-
graduação latu sensu.  As 
aulas terão início no dia 
17 de março. 

Cascavel

A delegacia de Uberlândia divulgou fotos e informações sobre 
a “Viagem de Formadores de Opinião”, feita por uma comitiva de 
alunos e professores das Universidades de São Paulo, Taubaté e de 
Brasília, à Amazônia. 

O grupo, formado por integrantes dos cursos de Relações In-
ternacionais e Relações Públicas, do qual fez parte o delegado de 
Uberlândia, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, “verificou o valor 
estratégico da região e a atuação da força terrestre”, descreveu. 

A viagem foi realizada no final de 2008.  Durante os sete dias, a 
comitiva assistiu palestras e visitou  locais como o Centro de Ins-
trução de Guerra na Selva e a Base de Instrução Pedro Teixeira. 

Grupo visita a Amazônia
Uberlândia

Foto: Divulgação / ADESG UL

Grupo durante a Viagem de Formadores de Opinião

Adesguianos participam de Fórum
A ADESG/RJ participou, 

em janeiro, do Fórum Per-
manente de Desenvolvimento 
Estratégico do Rio de Janeiro 
Jornalista Roberto Marinho. 

Nove Adesguianos que inte-
graram o Fórum contribuíram 
para a elaboração de uma car-
ta direcionada aos deputados 
estaduais e à bancada federal 
fluminense, para a instalação, 
na capital, de um escritório da 
Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investi-
mentos (Apex-Brasil). 

A justificativa, endossada 
pelo presidente da Assembléia 
Legislativa do Rio (Alerj), de-

putado Jorge Picciani, foi que 
o Estado tem uma das mais 
fortes economias do país e não 
tem uma sede da instituição. 

A Apex é uma agência do 
governo federal que trabalha 
com o objetivo de estimular as 
exportações brasileiras. 

Segundo o delegado da 
ADESG/RJ, Milton Ferreira 
Tito, o próximo Fórum aconte-
ce no dia 3 de março, na sede 
da Federação das Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan). Du-
rante o encontro, serão acerta-
dos os últimos detalhes para 
o lançamento oficial do “Rio 
Internacional”. 

Rio de Janeiro

Fotos: Rafael Wallace / Alerj

Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico 

Entre os meses de setembro 
e outubro deste ano, a Secre-
taria de Estado da Seguran-
ça Pública (SSP) de Sergipe 
deverá realizar o primeiro 
curso de Política e Estratégia 
do Estado, em parceria com a 
ADESG. 

Os detalhes para a forma-
tação do curso foram tratados 
em 6 de fevereiro, entre o Se-
cretário Kércio Silva Pinto, e 
os presidentes da ADESG em 

Sergipe, Jocélio Fróes, e o da 
Bahia, capitão de Mar e Guer-
ra da Marinha Sergio Luiz 
Belmont Loncan.

Segundo Jocélio Fróes, o 
curso de Política e Estratégia 
tem o objetivo de divulgar os 
ensinamentos doutrinários 
da Escola Superior de Guera 
(ESG) e ampliar o conheci-
mento de profissionais, bem 
como, a segurança e o desen-
volvimento nacional. 

SSP realiza CEPE em 
parceria com ADESG

Sergipe

Representação 
tem nova 
diretoria

A Representação de Juiz de 
Fora (MG) empossa, no dia 19 de 
fevereiro, sua nova Represen-
tante. A ADESGuiana Marta de 
Barros passa a ocupar o cargo, 
que nos últimos cinco anos foi 
ocupado pelo Cel. Carlos Alfre-
do Silva de Queiroz.

Entre as metas apresentadas 
pela nova Representante, desta-
que para o site institucional e 
organização do aniversário de 
40 anos da ADESG/JF. 

Além disso, duas viagens, pa-
ra a ilha da Marambaia, no mês 
de março, e uma visita às ins-
talações da Embraer, em abril, 
figuram entre os planos para o 
primeiro semestre de 2009.

A partir de agosto, de acor-
do com Marta, as atenções da 
representação estarão voltadas 
para o XXI CEPE. 

Juiz de Fora

A delegacia de Belo Hori-
zonte (MG) já trabalha na or-
ganização do CEPE 2009. 

Segundo informou o dele-
gado, professor Norman Giug-
ni, “já estão sendo impressos 
os folderes e convites para o 
CEPE 2009, que serão expedi-
dos até o final do mês de feve-
reiro ou na primeira semana 
de março”.

Além disso, a delegacia re-

aliza, entre os Adesguianos 
de outros ciclos, uma espécie 
de campanha.  

A medida, na visão de Nor-
man, visa ampliar o número 
de estagiários inscritos. “Se 
cada Adesguiano indicar um 
candidato, apesar de não ha-
ver limites para a indicação, 
faremos o maior CEPE da his-
tória de todas as delegacias da 
ADESG no Brasil”.

Trabalho acelerado 
para ciclo de 2009

Belo Horizonte
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Brasil ajuda 
na guerra ao 
narcotráfico

O governo brasileiro 
vai ceder quatro heli-
cópteros militares à 
Bolívia para reforçar as 
ações de fiscalização e 
combate ao narcotráfi-
co nas fronteiras daque-
le país.

Segundo o Ministério 
da Defesa, as aeronaves 
serão submetidas à re-
visão geral e entregues, 
sem custo, ao governo 
boliviano.

Os Helicópteros cedi-
dos são os Bell UH-1H da 
Força Aérea Brasileira 
(FAB), também conhe-
cidos por “Sapão”. Eles 
foram cedidos tempora-
riamente, até dezembro 
deste ano, com possibi-
lidade de prorrogação 
desse prazo. 

Os aparelhos substi-
tuirão aeronaves vene-
zuelanas emprestadas 
a La Paz, mas tidas co-
mo pouco confiáveis. 
Em julho de 2008, uma 
delas, do tipo Super Pu-
ma, caiu horas depois 
de ter transportado o 
presidente boliviano 
Evo Morales. 

Bolívia

A redução orçamentária 
aprovada no Congresso Na-
cional para 2009 cortou, em 
cerca de 22,5%, as verbas des-
tinadas à Agência Espacial 
Brasileira (AEB). 

Com relação ao orçamen-
to destinado ao Programa 
Nacional de Atividades Espa-
ciais (PNAE), a expectativa 
orçamentária ficou 19,28% 
menor. Esse programa inclui 
os futuros satélites brasilei-

ros, entre eles o planejado 
Amazônia-1, e o desenvolvi-
mento do Veículo Lançador 
de Satélites (VLS). 

No projeto de orçamento, 
enviado ao Congresso pelo Mi-
nistro Sergio Rezende, o valor 
total para a pasta era de R$ 6,1 
bilhões. Segundo o Ministro, 
cerca de R$ 919 milhões foram 
retirados do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (FNDCT). 

Outros R$ 180 milhões foram 
cortados do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Cien-
tífico e Tecnológico (CNPq). 

Para Marco Antônio Rau-
pp, presidente da Sociedade 
Brasileira para o Progresso 
da Ciência (SBPC), o corte de 
verbas para o setor espacial é 
um grande problema, já que 
a área sofre com a crônica 
descontinuidade de recursos 
financeiros.

Redução orçamentária 
afeta programa espacial

Jobim defende engenharia do Exército
"Os batalhões de engenha-

ria do Exército precisam de 
obras para preservar o ades-
tramento e conservar as tec-
nologias absorvidas nos últi-
mos anos, sem concorrer com 
as construtoras privadas". 

A proposta é do Ministro 
da Defesa, Nelson Jobim, que, 
no final de janeiro, visitou 
obras de duplicação da BR-101 
e do projeto São Francisco de 
interligação das bacias. "Nós 
temos uma expertise do Exér-
cito para obras, que se torna 
estratégica para o país”, afir-
mou Jobim após conhecer as 
atividades da engenharia. 

As pistas construídas pelos 
militares, embora sejam mais 
caras e trabalhosas, tem vida 
útil de 40 a 50 anos, compara-
da a 10 anos de uma estrada 
convencional. A obra foi de-
terminada em 2005 pelo presi-
dente Lula, após a paralisação 
das licitações por disputas ju-
diciais entre empreiteiras in-
teressadas. 

Essa tecnologia, pouco usa-
da no Brasil, foi transferida 
para o Exército pela Asso-
ciação Brasileira de Cimento 
Portland (ABCP), que além da 
técnica, repassou o maquiná-
rio para treinamento e início 
das obras. 

 “Eu fui um dos mais ácidos 
críticos contra a entrega da obra 
ao Exército. Mas tudo aquilo 
que falei se reverteu em elogio, 
pois fizeram um excelente tra-
balho”, revela o Superintenden-
te Regional do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) no Rio 
Grande do Norte, José Narcélio 
Marques Souza.

Segundo o Ministro, é necessário priorizar obras para adestramento de engenheiros e conservação de tecnologias 

Obras militares

País africano 
recebe navio  
brasileiro

O Brasil entregou, este 
mês, à marinha da Namíbia, 
um navio-patrulha batizado 
como “Brendan Simbwaye”, 
que será usado na vigilância 
e defesa da costa namibiana.

Fruto do estreitamento 
das relações entre os gover-
nos dos dois  países, o projeto 
é conseqüência de um acordo 
assinado em 2004, gerencia-
do pela Emgepron, empresa 
pública vinculada à Marinha 
do Brasil.

Em sua fabricação foram 
utilizadas 70 toneladas de aço 
naval e 20 de alumínio. Está 
equipado com um canhão de 
40 mm na proa e duas me-
tralhadoras de 20 mm nas 
laterais. Dispõe de um radar 
de longo alcance na popa e 
dois botes de salvamento com 
guindastes, além de infra-es-
trutura de apoio à mergulho.

O Brendan Simbwaye (no-
me do mártir da independên-
cia da Namíbia) tem 46,5 m de 
comprimento, 7,5 m de boca, 
2,3 m de calado e desenvolve 
velocidade de 27 nós.

Na propulsão são utiliza-
dos dois motores diesel MTU 
16V 396 TB94 de 2.740 bhp 
cada, acoplados a dois eixos 
com hélices de três pás e pas-
so fixo.
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Presidente da Agência Espacial Brasileira, Carlos Ganem, mostra maquete do VLS


