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“É grande a motivação para
ampliar a participação do
empresariado fluminense na
ampliação dos negócios no RJ".
José Luiz Alquéres
Presidente da ACRJ

“Usinas nucleares e
hidrelétricas são as fontes de
energia para o desenvolvimento
sustentável do planeta".
José Antonio Muniz
Presidente da Eletrobrás
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ESG chega aos 60 com novos planos
Livro destaca
Geopolítica e
o Brasil

Foto: Elio Sales /MS

O General de Divisão Carlos
Patrício Freitas Pereira, excomandante da ESG, fala sobre
o livro “Geopolítica e o Futuro
do Brasil” em entrevista. A
obra analisa a conjuntura
nacional a partir de vários
pontos de vista.
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Em solenidade, realizada no
dia 20 de agosto, o ministro da
Defesa, Nelson Jobim, afirmou
que a ESG vai ganhar uma
unidade em Brasília. Apesar
disso, todas as atividades realizadas no Rio serão mantidas.
A escola vai receber novos servidores e terá sua estrutura
fortalecida, segundo projeto
ainda em elaboração.
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Fontes de Energia
Foto: Divulgação / Eletrobras

Brig Cleonilson Nicácio
Oficiais-generais e secretários do Ministério da Defesa acompanharam sessão

Funcionários atuam em Angra 2

Eletrobras busca
espaço nos EUA
De acordo com o presidente
da empresa, José Antonio
Muniz, a ideia é explorar a
interligação do sistema elétrico dos Estados Unidos nos
próximos anos, de forma semelhante ao Brasil.
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Oficiais comemoram 10 anos de
criação do Ministério da Defesa
O Congresso Nacional realizou, em 4 de agosto, no plenário da Câmara dos Deputados,
sessão solene em homenagem
aos 10 anos de criação do

Ministério da Defesa.
Para o senador Heráclito
Fortes (DEM-PI), a unificação
das Forças Armadas é um
avanço no estado democrático

Funag abre inscrições do
concurso de monografias
Estão abertas as inscrições para o prêmio América
do Sul, edição 2009. Esse ano,
o tema adotado pela Fundação Alexandre Gusmão é
“Peru: Evolução Recente e
Futura”. Serão selecionadas
3 monografias e os premiados receberão valores em
dinheiro que variam de R$
10 a R$ 30 mil. Os trabalhos
serão aceitos até o dia 1º de
setembro.
De acordo com o presidente da instituição e embaixador do MRE José Jeronimo Moscardo de Souza,
"um dos objetivos da Funag
é criar um canal direto entre
o mundo acadêmico, o diplomático e a sociedade civil,
porque não se legitima uma
política externa sem que o
cidadão tome conhecimento
dessa política”.
Nesse sentido, a Funag
desempenha papel estraté-

De olho no futuro
O instituto de responsabilidade social da Oi e o Governo
do estado do Rio de Janeiro
estão ampliando o trabalho
pedagógico no Nave. O novo
espaço vai permitir que sejam
utilizados recursos digitais
(web), audiovisuais (rádio, TV
e celular) e de texto em todas as
disciplinas.
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de direito brasileiro. Ele afirmou que a unificação foi decisiva para o desembaraço e
sucesso das novas forças militares, por justiça e coerência,

como prova do espírito de
nacionalismo e submissão ao
estado democrático de direito
que inspira a organização das
Forças Armadas brasileiras”.
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Capital aberto
De acordo com o ex-presidente da Infraero, Brigadeiro Cleonilson Nicácio
Silva, o melhor caminho
para a empresa é a abertura de capital. O Brigadeiro, que foi recebido
pela diretoria da ADESG
para o almoço mensal da
instituição, defendeu a
manutenção do modelo de
gestão estatal do sistema
aeroportuário brasileiro.
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Construção apoia
saída da crise
economica
Investimentos em infraestrutura nos segmentos de transportes, saneamento e petróleo
estão impulsionando setores
como o de construção. A análise
é do presidente da Concremat,
Mauro Viegas Filho.
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O Vice-governador de MG ao lado Delegada da ADESG-JF

Vice-governador de MG
faz palestra em CEPE
Embaixador do MRE José Jeronimo Moscardo de Souza
gico na relação entre a política externa brasileira e os
demais segmentos da sociedade. Para isso, uma de suas
frentes é a publicação de
livros. Ao todo, a fundação
possui mais de 620 obras.
De acordo com a assessoria de comunicação da insti-

tuição, todas as obras estão
disponíveis na internet. Os
livros publicados tratam da
política externa brasileira
e internacional, história da
diplomacia e biografia de
diplomatas ilustres. Mais
informações no site www.
funag.gov.br.
Foto: Marcos Pinto / OI

Adolescente joga videogame na sala de convivência do Nave

Obras na Rocinha (RJ)

A recém-criada delegacia da
ADESG em Juiz de Fora recebeu, no mês de agosto, o Vicegovernador de Minas Gerais,
Antônio Augusto Anastasia.
Ele proferiu a palestra de abertura do XXI CEPE com o tema
"Ações do governo de MG".

No mesmo evento, a Delegacia recebeu da Câmara
Municipal o “Título de Entidade Benemérita”. Estiveram
presentes mais de 200 pessoas,
entre Adesguianos, autoridades civis e militares .
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Editorial
Estamos perdendo a Amazônia. E o Companheiro, o que está fazendo?

E

x-combatentes homenagearam os Mortos da Marinha em Guerra. A bordo do Navio-Patrulha Gurupá, eles
lançaram flores ao mar ao longo da Praia de Copacabana. As comemorações tiveram início, no dia 15 de
julho, com celebração de Missa conduzida pelo Capelão-Chefe do SARM, CMG Nelson Dendena, e coordenada pelo Comando do Primeiro Distrito Naval, Clube Naval e SOAMAR-RJ.
A data foi marcada também pela cerimônia de Aposição Floral no Mausoléu do Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra, conhecido como Monumento aos Pracinhas, localizado no Aterro do Flamengo (RJ).

Especial
Projeto n° 476-1949 - Cria a Escola Superior de Guerra
Gen. César Obino, Chefe do EMPA (1949)
Cria, diretamente subordinada ao Estado Maior das
Forças Armadas, a Escola Superior de Guerra e dá outras
providências; tendo pareceres
das Comissões de Segurança Nacional, de Educação e
Cultura e de Finanças favoráveis ao projeto do Executivo
(da Comissão de Segurança
Nacional). (Discussão única)
mensagem n.° 145/1949 a que
se referem os pareceres.
Senhores Membros do Poder Legislativo:
Tenho a honra de submeter
à apreciação de Vossas Excelências a inclusa Exposição
de Motivos do Chefe do Estado
Maior das Forças Armadas,
acompanhada de anteprojeto
de lei que autoriza a organização da Escola Superior de
Guerra.
Rio de Janeiro, D. F., em 22
de abril de 1949. Eurico Gaspar Dutra.
Rio de Janeiro, D. F., 5 de
abril de 1949. Do Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.
Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República.
Assunto: Exposição de Motivos número 13.C-49 projeto
de mensagem e anteprojeto de
lei. Apresento a Vossa Excelência, com a devida exposição
de motivos, um anteprojeto de
lei autorizando o Poder Executivo a organizar com caráter
permanente a Escola Superior de Guerra e um projeto de
mensagem.
Gen. Ex. Salvador César
Obino, Chefe do EMFA. Estado-Maior das Forças Armadas
Exposição de Motivos n.° 13-C
- Rio de Janeiro, D. F., 4-4-49.
Do Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas ao Excelentíssimo Senhor Presidente
da República.
Assunto: Escola Superior
de Guerra.
Com o objetivo de dar cumprimento às Normas estabelecidas por Vossa Excelência
para o funcionamento do Curso de Alto Comando de que
tratam os Decretos-leis números 4.130, de 26 de fevereiro de
1942 e 6.3S6, de 4 de outubro
de 1940, relativos, respectivamente, a militares do Exército
e da Marinha, estudou o Estado-Maior das Forças Armadas
a possibilidade de organização de um Curso comum para
as três Forças Armadas, dada a similitude de finalidade
desses Cursos: a preparação
de oficiais para o exercício
de funções de Comando e de
Estado-Maior nos mais altos
postos da hierarquia militar.
A preocupação de unificar o processo de preparação
desses Chefes Militares é consequência natural do conceito moderno do emprego das
forças militares, no qual ca-

da vez mais se acentua a tendência para o predomínio de
ações combinadas.
O comandante militar esteve restrito, com efeito, até o
final da primeira grande guerra, à direção, em cada operação, de uma única força, fosse
esta terrestre, marítima ou da
incipiente aviação. Embora o
Comandante-Chefe pudesse
exercer comando simultâneo
sobre forças de terra, mar e
ar, até à recente segunda conflagração mundial, não havia
surgido a possibilidade de empregar em um mesmo campo
de ação, na conquista de um
objetivo comum, os esforços
combinados de duas ou mais
forças. Foi o fulminante desenvolvimento da Aviação que
abriu o campo para essas combinações de forças, as quais
se tornaram principio básico
da conduta das operações militares, a ponto de não mais
se conceber, hoje em dia, operação alguma de certa envergadura que não envolva, pelo
menos, a combinação de dois
daqueles elementos.
Realizados, de acordo com
essa concepção, os estudos
para a unificação da preparação daqueles Chefes militares,
verificou o Estado-Maior das
Forças Armadas a necessidade de dar certa amplitude a
esta preparação, em virtude
do indeclinável requisito de
nela incluir o exame das ações
estratégicas de cada uma das
forças a combinar. Tal ampliação deu novo relevo ao Curso
de Alto Comando que passou a
compreender assuntos que anteriormente se cogitava tratar
em um nível superior destinado à preparação para o exercício de funções de direção e
planejamento da segurança
nacional. Logicamente passou
o Estado-Maior das Forças Armadas a considerar a ideia de
reunir em uma só Escola, para maior rendimento e economia, a preparação tanto para
a direção de operações militares como para a conduta da
guerra.
Nos Estados Unidos, país
hoje tomado como padrão em
referência à organização do
ensino militar, são os dois ciclos de preparação nitidamente evidenciados pela existência de duas escolas distintas, a
Escola das Forças Armadas e
a Escola Nacional de Guerra.
Essa diferenciação parece justificável naquele pais, em virtude da considerável extensão
de seus interesses, os quais o
obrigam a dilatar o campo de
estudos estratégicos de modo
a abrangerem praticamente
o mundo inteiro. Nossos interesses, mais modestos, não
nos obrigam a estudos tão amplos em extensão, de maneira
que se justifica plenamente a

concentração dos mesmos em
uma Escola.
Tratando-se de instituto
novo em nossa organização,
promoveu o Estado-Maior das
Forças Armadas por intermédio do Ministério das Relações
Exteriores, a vinda de uma
missão da Escola Nacional de
Guerra dos Estados Unidos
para assisti-lo nos trabalhos
preliminares relativos àquela
organização. As despesas decorrentes dessa primeira fase
foram atendidas com as verbas orçamentárias referentes
aos Cursos de Alto Comando.
Os trabalhos preliminares
de montagem da nova Escola
atingiram agora um grau de
adiantamento que nos permite submeter à apreciação de
Vossa Excelência o projeto de
lei anexo à presente exposição,
no qual se acham consubstanciados os resultados daqueles
trabalhos e são traçadas as
linhas gerais da nova organização.
Estabelece o projeto que a
Escola será um instituto nacional de altos estudos, destinada a desenvolver e consolidar conhecimentos relativos
ao exercício de funções de direção ou planejamento de segurança nacional e funcionará
como um centro permanente
das pesquisas. A ela concorrerão oficiais de comprovada
experiência e aptidões e civis
de notável competência e de
atuação destacada na formulação ou execução da política
nacional, principalmente, a
exterior. Para as despesas de
instalação prevê o projeto um
crédito de três milhões de cruzeiros.
A inclusão na Escola de determinados civis tem por finalidade dar aos civis interessados nos trabalhos pertinentes
à organização da Segurança
Nacional,
particularmente
àqueles que devam dirigir
a mobilização nacional ou a
política exterior, uma visão
panorâmica dos problemas e
processos de execução daquela operação: e dar, aos militares selecionados para funções
de alto comando, oportunidade de através do convívio do
trabalho em comum, apreciar
os pontos de vista civis, de
modo a obter-se uma compreensão mais perfeita entre esses grupos que se completam
e sobre cujos ombros recaem
idênticas responsabilidades
na defesa da Pátria. Alem disso, procurou-se atender, por
meio da referida inclusão, ao
entrosamento indispensável
entre a conduta das operações
militares e a formulação da
política nacional, particularmente a exterior.
Gen. César Obino, Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas (1949)

Fuzileiros Navais
no Haiti
O Conselho de Segurança
da Organização das Nações
Unidas (ONU), por meio da
resolução número 1542, estabeleceu a Missão das Nações
Unidas para estabilização no
Haiti (MINUSTAH) a partir
de 1º julho de 2004.
A MINUSTAH é composta por contingentes de vários
países e têm características
multidimensionais compreendendo, além do componente
militar, outros como direitos
humanos, policia, desarmamento, assessoria eleitoral.
A missão, de acordo com
as diretrizes da ONU, objetiva
criar condições de estabilização para segurança do país;
organização de eleições presidências e municipais; e garantia dos direitos humanos
ao povo.
Na MINUSTAH, a Marinha do Brasil está presente em
um Grupamento Operativo de
Fuzileiros Navais e participa
do Estado-Maior Combinado
(EMC), totalizando um efetivo
de 219 militares: Componente
de Combate Terrestre (CCT)
com 153 militares; Componente de Apoio e Serviço ao Combate (CASC) com 56; e EMC do
Brazilian Battalion (BRABATT), com dez militares.
O Grupamento Operativo
de Fuzileiros Navais, atualmente no 11º Contingente, tem
o objetivo de contribuir para
um ambiente seguro e estável
no Haiti, com patrulhas à pé
e em viaturas, nas vias urbanas e rurais; inspeções em
automóveis e pedestres; apoio
e segurança às eleições; manutenção da ordem pública; ajuda humanitária, distribuição
de remédios e alimentos em
estabelecimentos designados
pela ONU; segurança do porto,
aeroporto e instalações sensíveis; operações conjuntas com
a Polícia Nacional do Haiti
(PNH); segurança e escolta de
autoridades civis e militares.
Após cinco anos de missão
no Haiti, a contribuição dos
Fuzileiros Navais brasileiros
é percebida por seu acentuado
profissionalismo e pela eficiência em suas ações.
Entre as realizações, verifica-se a quantidade de armas
e drogas apreendidas, o resgate de pessoas submetidas a
confinamento pelas gangues
haitianas e prisões dos seus
membros, ações que contribuíram para a segurança e o
restabelecimento de serviços
como os de coleta de lixo urbano e recuperação de parte das
ruas da capital.
Entretanto, a maior contribuição dos Fuzileiros Navais
nessa missão da ONU foi o
apoio à realização das eleições
presidenciais e parlamentares, que, de certa forma, devolveu a confiança e a esperança
aos haitianos na construção
de um futuro melhor para o
seu país.
Contra-Almirante
Domingos Savio Almeida
Nogueira é diretor do Centro
de Comunicação Social da
Marinha

As notícias que nos chegam não
foram ainda fortes o bastante para
mobilizar a Opinião Pública em defesa da Amazônia. Ela está invadida
por mais de mil organizações estrangeiras, civis, mas algumas armadas,
que cercam áreas e ali mantém um
contato exclusivo com os indígenas
brasileiros, catequizando-os para
que sirvam às causas de outras nações ou de grupos multinacionais
interessados nas ricas jazidas de minérios estratégicos que ali abundam.
Falta uma presença mais constante
do Estado Nacional. O Projeto Calha
Norte deixou de ser uma prioridade.
Todo vazio populacional, mais cedo
ou mais tarde, tende a ser ocupado
e, neste caso, infelizmente, são estrangeiros que estão aproveitando a
oportunidade.
Quando enfocamos este assunto
nas visitas que fazemos às delegacias
e representações, para abrir ou encerrar os cursos de Política e Estratégia, verificamos que as pessoas nos
ouvem sem compreender a gravidade
da situação. Ao final das solenidades,
muitas nos perguntam: Mas é assim
mesmo? É tão grave assim?
Os brasileiros estão preocupadíssimos com a Segurança Pública, e
com razão; mas inteiramente alheios
aos problemas relativos à Segurança Nacional e à Defesa dos mais
elevados interesses do País. Poucos
sabem que o Brasil, antes de entrar
na Segunda Grande Guerra, já tivera
afundado diversos navios mercantes,
com a perda de milhares de vidas de
passageiros inocentes.
Da mesma forma como tentaram
impedir a comercialização dos nossos produtos naquela época, poderão
ocorrer conflitos nos quais seremos
envolvidos sem sermos beligerantes.
Tanto no que se refere à Amazônia
propriamente dita, como à Amazônia
Azul, onde dentro de poucos anos deveremos estar implantando centenas
de plataformas nas áreas do Pré-Sal
que distam mais de 200 km da costa
e, portanto, são de difícil defesa.
Na Amazônia terrestre, já sabemos que existem recursos minerais
suficientes para atender as necessidades do planeta por décadas.
Alguns desses minérios são raros.
Há uma cobiça mundial que temos
de coibir. Estas são nossas riquezas
e basta de sermos explorados! A estratégia de guerra hoje é diferente.
Invadem, dominam áreas, conquistam parcelas da população e tiram
proveito da ação, por meio de uma
Guerra Econômica e Psicológica sem
igual no mundo contemporâneo.
Está consagrada uma política que
prevê o chamado Direito de Ingerência. No futuro, poderemos vir a ter de
enfrentar interesses internacionais
que, dizendo defender os indígenas,
tentarão ocupar espaços do territó-

rio brasileiro.
É fácil compreender que existam
governos e empresas que desejam
obter o máximo de aproveitamento
dessas riquezas em benefício dos
seus países e dos negócios. Até porque a exploração destas novas minas
certamente levará um bom número
de grupos mineradores a situações
difíceis, pela nova e forte concorrência de um país que a cada dia se afirma como uma futura grande potência mundial. E quem dizia isso era
Therezinha de Castro, nossa maior
geopolítica, que participou do Corpo
Permanente da ESG durante anos.
Deveremos buscar a curto prazo
desenvolver o Projeto Rondon, para
que as universidades, a exemplo do
passado, levem seus estudantes para
conhecerem a realidade brasileira
“in loco”. Hoje temos inúmeros parlamentares que embora originários
de estados do Sul, representam os
do Norte, por terem passado pelos
acampamentos do Rondon.
A Política Pan-Amazônica voltada para a integração dos países
da região, preconizada pelo General Meira Mattos em suas obras de
Geopolítica, deverá se configurar
como um fator de fortalecimento e de
desenvolvimento da Amazônia. Era
também de Meira Mattos a idéia da
integração do indígena como o Homem Brasílico. Não podemos imaginar os indígenas brasileiros, para os
quais a Nação sempre manteve uma
atenção tão especial, transformando-se em parceiros e aliados de forças externas. E os Quinhentos Anos?
Não Contam?
Conclamo os Companheiros a
levantarem esta bandeira de defesa
da Amazônia. Organizemos seminários, grupos de estudos, levemos
aos mais jovens as informações que
os farão participar de uma Cruzada
Nacional em prol do desenvolvimento da Amazônia, que trará melhor
distribuição da renda no Brasil e
Justiça Social.
A Constituição Brasileira prevê
que podemos andar por todo o território nacional, com liberdade. Não
podemos permitir que existam áreas
onde nós, brasileiros, não tenhamos
acesso. E é o que está acontecendo,
enquanto milhares de ONGs ensinam idiomas estrangeiros para os
nossos indígenas, levam-nos para o
exterior e os catequizam para que
deixem de ser brasileiros. O pior nisso tudo é que nossos representantes
na ONU assinaram uma Declaração
Universal que poderá levar à criação
de nações dentro do nosso território.
Isto é inadmissível! E o Companheiro, o que está fazendo?

Professor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo
é Presidente da ADESG-AN

Convênios firmados pela ADESG
Convênios

Objeto

Vantagens

- 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

- 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

- 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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Novos tempos
Evento reuniu Esguianos, autoridades civis e militares em solenidade presidida pelo ministro Nelson Jobim

ESG faz 60 anos com novas perspectivas
Foto: Roberto Stuckert/ Infraero

Grandes palestrantes

Henrique Meireles já tem
participação confirmada
Faltando pouco mais de
dois meses para a Convenção
Nacional da ADESG, cerca de
80% dos palestrantes e painelistas já estão confirmados.
A informação é do professor
Flávio Ramazzini, que atua na
organização do evento.
Figuram entre as personalidades confirmadas o presidente do Banco Central, Henrique Meireles, escritor Arnaldo
Niskier, além dos ministros
Nelson Jobim (Defesa), Ellen Gracie (STF), Carlos Lupi
(Trabalho e Emprego) e Carlos
Minc (Meio Ambiente).
De acordo com o professor
Ramazzini todas as palestras
serão seguidas de conferências
com painéis de debates. "Esses
painéis vão abordar temas relacionados as palestras e serão
compostos por especialistas e
um moderador. Nosso objetivo
é aprofundar ao máximo todas
as discussões", detalha.
A expectativa é de que até o

final do mês de agosto todos os
nomes estejam confirmados.
Além das palestras, nesse
ano a convenção vai contar
também, com a atividade de
cinco grupos que, durante o
desenrolar do evento, farão
trabalhos sobre diversos temas. "Cada grupo será composto por 30 a 35 pessoas e
seus trabalhos irão integrar
os anais e uma revista que será lançada logo após o evento",
conta.
Os temas dos grupos são: "A
educação no Brasil e seus reflexos no desenvolvimento nacional; A criação da mentalidade
de defesa no Brasil; A ética e a
atuação dos nossos dirigentes
e representantes no Congresso
Nacional; Os reflexos da crise
econômica no Brasil; As políticas e as estratégias em benefício do desenvolvimento sustentável". As inscrições para
participar dos grupos já estão
abertas.
Foto: Divulgação / ADESG

Professor Flávio Ramazzini, que atua na organização da X Convenção

Ministro da Defesa, Nelson Jobim, discursa durante solenidade que marcou os 60 anos da ESG

X Convenção da ADESG

Número de inscritos já
supera expectativas
O número de inscritos para
a X Convenção está superando
as expectativas dos organizadores. "Somente uma das caravanas confirmadas já reservou
vagas para mais de 100 adesquianos em hotéis do Rio. Já
temos um número excelente de
confirmações vindas de vários
estados do país", comemora o
professor Flávio Ramazzini.
Além da programação de
palestras, debates e painéis,
os organizadores da X Convenção estão preparando também
uma série de atividades sócio
culturais paralelas ao evento.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Por exemplo, para os acompanhantes dos Adesguianos, que
não forem participar da convenção, organizamos um roteiro turístico a lugares como
o Museu Nacional, Ilha Fiscal
e Fundação Bio Manguinhos.
Um passeio excelente que vai
entreter a todos".
Existe também uma programação turística oferecida pela
Coliseu Turismo aos convencionais. "Para nós é importante que os Adesguianos aproveitem cada minuto aqui no Rio
de Janeiro. Para isso, estamos
trabalhando intensamente".
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Outra novidade do evento é
uma área de estandes. "Teremos uma exposição do Arquivo Nacional que vai mostrar
todos os ex-presidentes do Brasil e disponiblizar informações
sobre cada um".
Outras atrações são os estandes do Ministério da Defesa, Escola Superior de Guerra,
Livraria Travessa, entre outros, que devem movimentar
o local. "Estamos preparados
para receber Adesguianos de
todo o país. Nossa expectativa
é de que cerca de 500 pessoas
participem", reforça.

A Escola Superior de
Guerra (ESG) comemorou,
no dia 20 de agosto, seus 60
anos de fundação. Para marcar a data uma série de eventos promoveu a integração
de Adesguianos, Esguianos,
autoridades civis e militares.
Durante a cerimônia, o
ministro da Defesa, Nelson
Jobim, que presidiu a solenidade ao lado do comandante
da Escola, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Carlos Alberto
Pires Rolla, anunciou que a
sede da Escola será transferida para Brasília, sem prejuízo para as atividades que
hoje são desenvolvidas no
Rio, onde continuará funcionando o atual campus.
A estrutura adicional terá
a função estratégica de preparar os novos quadros civis
para a carreira de Defesa.
Para dar vazão às atribuições
adicionais, a Escola receberá
novos servidores e terá sua
estrutura fortalecida, de
acordo com projeto ainda em
elaboração.
No evento o ministro
lembrou que já passaram
pela ESG mais de sete mil
estagiários, entre eles, expresidentes da República.
Jobim ressaltou a importância
da Escola no contexto da
Defesa: “A ESG não é uma
escola de concurso, mas
de resultados. É um centro
misto de militares e civis”.
Na solenidade, realizada
na Escola, foi entregue a
Medalha do Mérito Marechal
Cordeiro de Farias a 48 personalidades nacionais e estrangeiras como o novo presidente
da Infraero, Murilo Marques
Barboza, o ex-ministro da
Aeronáutica Mauro Gandra,
entre outros.
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Desenvolvimento

Dois séculos de Praça do Commercio

Evento marcou a comemoração dos 200 anos de criação da Associação Comercial do Rio de Janeiro
Foto: Ivanoé Gomes / ACRJ

Carlos Henrique Custódio, José Luiz Alquéres e Lázaro Brandão descerram placa comemorativa

A Associação Comercial
do Rio de Janeiro (ACRJ) comemorou, no dia 15 de julho,
o bicentenário da edição do
Alvará Real, concedido pelo
Príncipe Regente Dom João,
que autorizou a criação da
Praça do Commercio. Para
lembrar a data, o arcebispo
Dom Orani João Tempesta celebrou missa em Ação de Graças na Igreja Nossa Senhora
do Carmo (Antiga Sé).
Os 200 anos da Associação
foram registrados também em
selo postal e medalha comemorativos, que levaram a chancela dos Correios e da Casa da
Moeda do Brasil, referentes à
concessão do Alvará de 1809. O
evento contou com a presença
da diretoria da ADESG, além
de diversas personalidades das

Mais apoio

Deputada Federal visita ADESG
A Diretoria da Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra
(ADESG) recebeu a visita
da Deputada Federal Suely
Santana (PR-RJ) no dia 20
de julho.
No encontro, a deputada
conheceu os projetos educacionais
desenvolvidos
pela ADESG e demonstrou
interesse em apoiar as iniciativas da entidade, que
tem em atividade 32 Cursos de Estudos de Política
e Estratégia (CEPE) em diversas capitais e cidades do
país.
A parlamentar Suely,

que integra a Comissão
de Direitos Humanos da
Câmara dos Deputados,
estava acompanhada do
professor Marcos Coimbra, ex-chefe da Divisão de
Assuntos Econômicos da
Escola Superior de Guerra
(ESG) por vários anos. Atualmente, o professor Marcos é assessor parlamentar
da Deputada.
Também participaram
do encontro Cintia G Moreira, o presidente da ADESG
professor Pedro Ernesto, C.
Alte. José Pardellas, Brig
Hélio Gonçalves e Luiz Felizardo Barroso.

Foto: Paulo Fernando Maia / ADESG

áreas pública e privada.
Para o presidente da ADESG
e também membro do Conselho Superior da ACRJ, professor Pedro Ernesto Mariano de
Azevedo, a entidade tem um
papel fundamental no estado.
“A Associação Comercial do
Rio é uma organização necessária para o desenvolvimento
econômico e social do estado,
porque fomenta a geração de
empregos, a distribuição de
renda e a criação de novos empreendimentos”, disse o professor, que, após a missa, participou da inauguração da placa
comemorativa à data, na sede
da ACRJ, no Centro.
Já o presidente da ACRJ,
José Luiz Alquéres, destacou
que, em relação ao passado, a
motivação para trabalhar no

estado atualmente é maior.
“Hoje é maior a motivação para ampliar a participação do
empresariado fluminense na
construção de um ambiente de
negócios favorável no estado
do Rio de Janeiro”, afirmou
Alquéres.
A Praça do Commercio do
Rio de Janeiro foi inaugurada,
em 1820, onde atualmente se
encontra a Casa França-Brasil,
no centro da cidade, e proporcionou o aperfeiçoamento do
porto carioca, a ampliação de
escritórios da alfândega, além
de aulas de formação de futuros comerciantes. Em 1834,
passou a se chamar Sociedade
dos Assinantes da Praça, mas
foi transformada em Associação Comercial do Rio de Janeiro no ano de 1867.

Trocando em miúdos

Tributos serão tema
de série de palestras
A ADESG vai promover
uma série de palestras para esclarecer dúvidas de Adesguianos sobre impostos recolhidos
durante o ano. Os encontros
vão acontecer nas delegacias
e representações e vão contar
com a colaboração da auditora
fiscal da Receita Federal, Clarice Milman.
Serão oferecidas instruções
para o preenchimento de declarações e formulários de Imposto de Renda de Pessoa Física
(IRPF), além disso, as palestras
servirão para fornecer aos as-

sociados informações sobre legislação tributária.
“As pessoas não tem conhecimento sobre o assunto. Vou
tentar simplificar e tirar todas
as dúvidas”, afirma Clarice,
que foi chefe do plantão fiscal
da Receita Federal (RF) no Rio
de Janeiro por 20 anos.
Milman, é Bacharel em Direito e Licenciada em Língua
Inglesa e colaborou na normatização de leis criadas especificamente para o recolhimento
do imposto de renda de pessoa
física pela Receita Federal.

Diretores da ADESG recebem a deputada Suely Santana

UM PAÍS QUE QUER IR LONGE
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Entrevista do mês
Em entrevista ao Jornal
Adesguiano, o General de
Divisão Carlos Patrício Freitas Pereira, ex-comandante
da ESG, fala sobre o livro
“Geopolítica e o Futuro do
Brasil”, da Biblioteca do
Exército Editora. Na obra,
o General discute questões
relevantes sobre a conjuntura do país.
- Quais as questões centrais que o senhor aborda
no livro? Segundo o eminente Professor Arno Wehling,
presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
“é um ensaio no qual o autor
discute questões relevantes,
a partir de pontos de vista
sugestivos, para os interesses do Brasil”. Analisa a
Amazônia e Pantanal desde
as disputas territoriais do
Período Colonial, até um cenário prospectivo em 2022.
Registra uma visão geopolítica pragmática ao sugerir o
prosseguimento da marcha
para o oeste num processo
de ecodesenvolvimento e
priorizar a educação e capacitação dos recursos humanos da região amazônica.
Apresenta sugestões sobre a
segurança e defesa da região
em contraposição a ameaças
reais, comentando a política
indigenista. Defende uma
geopolítica de integração da
América do Sul como passo
para a melhor inserção do
Brasil no mundo.
- Que futuro o senhor enxerga para o país, principalmente tendo em vista
o cenário atual da crise
mundial? O cenário atual de
crise financeira é pontual e
passageiro. Está contido no
contexto maior que indica
estar em curso o deslocamento do centro de gravidade do poder mundial para o
oriente, em particular para
o entorno do Pacífico onde
se concentram mais de 3/5
da população. O maior crescimento relativo das nações
orientais e o fato dos EUA serem superpotência bi oceânica justificam tal dinâmica no
quadro geopolítico. O Brasil
necessita acordar para esta
realidade e reduzir as assimetrias socioeconômicas e
a distorção de predomínio
geopolítico de 20% do território, na faixa litorânea do
Atlântico, sobre a área total
do país. A “manobra geopolítica” para incluir a Amazônia no processo produtivo
impõe a construção de interoceânicas que demandem
a portos no Pacífico, como
Ilo ou Matarani, no Peru, ou
Arica, no Chile. Como consequência, a produção escoará
para o Oriente e Costa Oeste
dos EUA com encurtamento
em torno de 7 mil quilômetros nas rotas marítimas,
tornando mais competitivos
os produtos brasileiros nos
maiores mercados mundiais.
Como óbices, é preocupante
observar a deteriorização
de importantes instituições
nacionais, políticos que se
orgulham da ignorância,
a tolerância com a ética da
corrupção e os efeitos do neo
populismo
sul-americano
que se aproxima de tiranias
retrógradas e ultrapassadas. O Brasil que já dispõe
de poder compatível a uma
potência emergente pode
superar estas constatações
negativas. Enxergo assim, o
futuro como promissor, desde que haja vontade política
para a valorização do espaço
nacional e assumir posição
de primeira grandeza no cenário global.
- O que os interessados devem fazer para adquirir
um exemplar do livro? O
livro pode ser adquirido mediante contato direto com
a Biblioteca do Exército BIBLIEX, site www.bibliex.
com.br ou em livrarias que
mantêm acordo com a editora, como a Cultura, dependendo da cidade.
- Qual o público a que esta
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obra se destina? Pode ser lida por qualquer pessoa ou
há um público mais específico? O ensaio tem recebido
referências favoráveis de estudiosos em geopolítica, relações internacionais, ciências
políticas, geografia, história
e assuntos ambientais. Pode
ser lido por qualquer pessoa, particularmente pelos
interessados no passado, presente e futuro da Amazônia,
Pantanal e Comunidade SulAmericana. Temos acolhido
sugestões de professores,
autoridades civis e militares
em missão na fronteira-oeste
e, para agrado nosso, de jovens universitários.
- Qual foi a tiragem desta primeira edição? A tiragem da primeira edição,
que está a esgotar-se, foi de
3 mil exemplares. Além dos
assinantes da Biblioteca do
Exército, registrou-se apreciável venda no Rio de Janeiro, Brasília, Campo Grande,
Salvador e Belo Horizonte
onde a BIBLIEX participou
de “feiras do livro”.
- O senhor destaca a presença de alguém em especial no lançamento do
livro? Até o momento, a BIBLIEX estimulou lançamentos em Minas Gerais, Santa
Catarina e Rio de janeiro,
onde realizamos palestras
introdutórias, com significativa assistência. Em Minas, a
palestra foi realizada no BDMG (Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais), por
especial deferência do Presidente Itamar Franco, com
quem tivemos a honra de trabalhar. No Rio, o evento foi
conduzido no MHEX/FCopa,
com apoio do Presidente da
ADESG Nacional, Pedro Ernesto e do Comandante da
1ª RM, Gen Div Armando.
Registro ainda a presença de
integrantes da Turma Eduardo Gomes, ESG 1982.
- Quais aspectos abordados em seu discurso de
lançamento? Fizemos uma
introdução sobre os principais atores no Cenário
Global, onde destacamos
a presença do Brasil, como potência regional num
quadro de multipolaridade
econômica. A seguir apresentamos algumas peculiaridades da Geo política
da América do Sul, tendo
como positivo a relativa homogeneidade cultural e, como deficiências, as áreas de
fricção, o fato do subcontinente abrigar apenas 6% da
população mundial, e apresentar o núcleo central desocupado, como se as nações
do Atlântico e do Pacífico
estivessem de costas umas
para as outras. Aludimos
sobre a geopolítica do Brasil
na atualidade com a dialética preservação X utilização
da área Amazônica e a meta
de integração na América
do Sul. Finalmente, quanto
ao futuro do Brasil, sugerimos uma geopolítica voltada
para a integração do sertão,
com a criação de novos estados, a serem desmembrados do Pará e do Amazonas.
Enfatizamos a urgência de
estabelecermos
conexões
confiáveis com o Pacífico e
Caribe, a presença na Antártica, a união comercial
na América do Sul, evoluindo para uma confederação,
não se omitindo o Brasil de
assumir a liderança que a
sua estatura estratégica sugere.

Autoridades e parlamentares participam de sessão solene pelos 10 anos do Ministério

União das Forças Armadas

Congresso homenageia os 10
anos do Ministério da Defesa
Como parte das comemorações dos 10 anos do Ministério da Defesa (MD), o Congresso Nacional realizou, em
4 de agosto, no plenário da
Câmara dos Deputados, sessão solene em homenagem à
criação da pasta.
De acordo com o senador
Heráclito Fortes (DEM-PI),
um dos autores do requerimento de homenagem, a unificação das Forças Armadas
representou um importante
avanço no estado democrático de direito brasileiro. “A
unificação foi decisiva para
o desembaraço e o sucesso
das novas forças militares,
por justiça e coerência, como
prova do profundo espírito de
nacionalismo e submissão ao
estado democrático de direito
que inspira a organização das
Forças Armadas brasileiras”.
O senador lembrou que há
dez anos o Brasil se diferenciava das nações mais poderosas militarmente por ainda
não ter unificado suas forças,
responsáveis pela defesa do
patrimônio territorial e cultural brasileiro. Para o senador,
o país já estava maduro desde
1988, com a promulgação da
Constituição, para promover
a unificação, um “movimento
progressista e inovador”.

Brigadeiro defende abertura
de capital da Infraero
O então presidente da
Infraero, Brigadeiro Cleonilson Nicácio Silva, afirmou
que o melhor caminho para a
empresa é a abertura de capital, mas defendeu a manutenção do modelo de gestão estatal do sistema aeroportuário
brasileiro.
A declaração foi feita
durante homenagem oferecida no almoço mensal da
ADESG, em 31 de julho. “Tentar revitalizar a Infraero sempre foi a nossa luta. A abertura de seu capital é o melhor
caminho para ampliação dos
negócios da empresa, mas o
modelo de gestão aeroportuária do mundo inteiro ainda
é estatal. E dá muito certo.
Creio que deva ser da mesma
forma aqui no Brasil”.
Na ocasião, o Brigadeiro,
estagiário da turma de 1996
da ESG, disse que a Infraero
é lucrativa e que, ao final da

Foto: Antonio Cruz / ABr

Brig Cleonilson Nicácio Silva foi homenageado na ADESG
própria gestão, deseja ser
lembrado pela moderação na
contratação de pessoal.
Ele foi saudado pelo 1º
vice-presidente da ADESG,
Brigadeiro Hélio Gonçalves, que ressaltou o balanço
positivo da administração
da empresa. O Brigadeiro

Hélio lembrou ainda que “o
processo de transição na
Infraero já está em andamento e pode ser percebido
nas mudanças estruturais
adotadas pelo atual presidente, como o Estatuto e o
Plano de Cargos e Salários
da empresa”.
Foto: Bruno Veiga / AG. Petrobras

Nelson Jobim

"Submarino
vai proteger as
plataformas"
A construção, pela Marinha do Brasil, de quatro
submarinos baseados no
Scorpène e de um movido a
propulsão nuclear, a partir
de acordo estratégico com a
França, fortalecerá a proteção das riquezas marítimas
brasileiras, principalmente
as reservas petrolíferas. A
avaliação foi feita a parlamentares pelo ministro da
Defesa, Nelson Jobim, em
exposições nas comissões de
Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado e da
Câmara, no final de agosto.
Segundo Jobim, essa capacitação colocará o Brasil
no seleto clube de cinco países que conseguem projetar,
construir e operar submarinos de propulsão nuclear:
EUA, Reino Unido, França,
Rússia e China. “Estamos
a caminho de termos uma
capacidade dissuasória absolutamente necessária considerando que o Brasil tem
riquezas no pré-sal e no solo
marinho”, disse o ministro.

Funcionário trabalha em tanque da planta experimental de biodiesel, em Guamaré

Petrobras é a 4ª maior
empresa das Américas
A Petrobras é a quarta maior
empresa de capital aberto do
continente americano, segundo
ranking divulgado, em agosto,
pela consultoria Economática.
A Companhia, cujo valor de
mercado subiu 81,1% entre dezembro de 2008 e agosto deste
ano (de US$ 95,846 bilhões para
US$ 173,59 bilhões), foi superada
apenas pela Exxon, Microsoft e
rede Wal Mart. Se fosse americana, seria a quarta maior empresa
de capital aberto dos EUA.

No ano passado, a Companhia
estava no 17º lugar da lista (que
não inclui empresas canadenses), mas já era a maior latinoamericana de capital aberto por
valor de mercado.
A Petrobras e a Vale são as duas únicas empresas da América
Latina que aparecem entre as 25
maiores de todo o continente. O
restante é composto por empresas americanas.
Atualmente, a Petrobras supera em valor de mercado as

gigantes químicas americanas
Johnson & Johnson (US$ 168,255
bilhões) e Procter & Gamble (US$
161,649 bilhões), que ficaram respectivamente com a quinta e sexta colocações na lista, e grandes
multinacionais, como a General
Electric, a Google, a Coca-Cola e
a Pfizer.
O estudo da Economática considerou todas as empresas de capital aberto dos Estados Unidos,
México, Peru, Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina e Brasil.
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Rio de Janeiro

O Poder Judiciário em Reforma
Foto: Divulgação / ADESG RJ

Desemb. Murta Ribeiro com os estagiários da ADESG-Rio

Os cariocas e a Amazônia
O presidente da ADESG,
professor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo, esteve, em
julho, na Delegacia do Rio de
Janeiro para conhecer os estagiários do XXXV CEPE. No
encontro, ele proferiu palestra
sobre a Amazônia, abordou
a história da ESG e ADESG e
traçou um paralelo da economia brasileira com a mundial.
O presidente da ADESG
apresentou um vídeo do indianista Orlando Villas-Boas,
que se preocupava com o desmatamento do território Yano-

Santos

Aula marca
40 anos de
fundação
A Representação de Santos
promoveu, no final de julho, a
aula Magna do XXIV CEPE. A
palestra “Uma visão de Brasil
para o século XXI” foi proferida pelo General Oswaldo Muniz Oliva. Cerca de 80 pessosas
participaram do evento que
comemorou também os 40 anos
de fundação da Representação.

mami, em Roraima. “Só agora
a população brasileira toma
conhecimento de que nossas
terras, riqueza e minério estão sendo explorados por estrangeiros sem que o governo
brasileiro tome providencias”,
afirmou.
O presidente alertou os presentes para este “problema
que a cada dia aumenta mais
nas fronteiras brasileiras da
Região Amazônica” e pediu
para que “cada um, dentro de
sua profissão, ajude a mudar
esta situação”.

O Desembargador José Carlos Murta Ribeiro, proferiu,
em julho, palestra sobre “O Poder Judiciário e sua reforma”.
Ele afirmou que o Poder Judiciário é uma instituição ainda
desconhecida da maioria dos
brasileiros.
Murta Ribeiro destacou o
surgimento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, os
quais por serem gratuitos, já
se constituem julgadores de

Santa Catarina

Gripe causa
adiamento
do CEPE
A ADESG de Santa Catarinha cancelou o CEPE que
estava sendo realizado na cidade de Chapecó devido ao vírus H1N1. Cerca de 50 alunos
participam do curso. Os trabalhos devem ser retomados
no primeiro semestre de 2010.
Em setembro, a ADESG catarinense vai realizar um Ciclo de Atualização Cultural.

50% das causas ganhas no País. “É através destes juizados
especiais que se busca uma
justiça mais rápida, eficiente
e gratuita em sua alçada. Infelizmente o cidadão comum desconhece esta ação”, explicou.
Esguiano de 1980, da turma
Rui Barbosa, o desembargador Murta Ribeiro relembrou
do conhecimento adquirido,
quando aprendeu de forma definitiva os princípios da ESG.

Divinópolis
A
representação
da
ADESG em Divinópolis
(MG) está estudando um
convênio junto à Faculdade
Pitágoras. A parceria irá
possibilitar a transformação do CEPE em pós-graduação Lato sensu.
De acordo com o Representante local, Ruy França,
o objetivo da parceria é ampliar o Ciclo de Estudos em
50 horas/aula para que atinja a carga horária mínima
exigida pelo Ministério da
Educação e Cultura (MEC),
podendo, assim, ser reconhecido.

Uberlândia

Comandante da 11ª RM fala aos estagiários
Em Uberlândia, os estagiários do XV CEPE e do I CEPE de
Araguari receberam o Comandante da 11ª Região Militar, General João Carlos de Jesus Corrêa, que ministrou a palestra “A
conjuntura regional e o Exército Brasileiro na defesa da Soberania da Amazônia”. De acordo
com o Delegado, Eduardo Luiz
da Mata Gonçalves, o “General
impressionou a plateia”.

Foto: Divulgação / ADESG UL

General Jesus Corrêa e o delegado Eduardo da Mata

Foto: Marcos Pinto / OI

Paulo Afonso

Academia de
Letras discute
ESG

Jovens tem acesso a cursos profissionalizantes voltados ao mercado das tecnologias

Nave ganha estúdio de
música e TV para alunos
O Oi Futuro, instituto de
responsabilidade social da Oi,
e o Governo do estado do Rio
de Janeiro começam a colher
frutos da parceria iniciada em
maio de 2008, na Tijuca: o Núcleo Avançado em Educação
(Nave) acaba de ganhar um estúdio multimídia com ilha de
edição e isolamento acústico.
A ideia é ampliar o trabalho
pedagógico no Nave. O novo
espaço vai permitir que sejam
utilizados recursos digitais
(web), audiovisuais (rádio, TV
e celular) e de texto em todas
as disciplinas.
O Nave reúne uma escola
pública de referência, o Colégio Estadual José Leite Lopes;
um centro de pesquisa e inovações voltado para a busca
de novas soluções de ensino;
e um espaço de disseminação
do conhecimento adquirido
através de exposições e seminários. Com capacidade para
atender até 500 jovens, o Nave
funciona em uma antiga central telefônica da Oi na Rua
Uruguai, na Tijuca, que foi totalmente reformada. A meta é
preparar jovens para exercer
profissões do futuro como, por
exemplo, roteiristas, programadores, designers e gestores

Foto: Marcos Pinto / OI

A representação de Paulo
Afonso acaba de lançar livro do projeto “A ALPA discute a ESG”. O lançamento
foi em 31 de julho e é fruto
de convênio da ADESG com
a Academia de Letras de
Paulo Afonso (ALPA). O objetivo é discutir as doutrinas e conceitos da ESG em
obras de cunho acadêmico.
Os autores são: o professor e Bispo Metodista,
Sandro José Gomes e o professor José Fernando Silva
Representante e Coordenador da Representação da
ADESG em Paulo Afonso
(BA).

Caxias do Sul

Alunos realizam atividades no Oi Espaço, no RJ

Espaço mídia educação
Há sete anos, o Oi Futuro
investe em Educação e Cultura para transformar o Brasil.
"Nosso primeiro desafio foi
levar conhecimento e tecnologia a lugares onde poucos
brasileiros ousavam chegar.
Agora, fruto de um trabalho
conjunto, o Nave é um programa que nasce com vocação de
colaborar com políticas públicas para o ensino médio brasileiro”, ressalta o presidente
do Oi Futuro, José Augusto da
Gama Figueira.
O primeiro projeto a ser
realizado pelos alunos será
uma animação baseada na técnica de Pixilation, animação

em stop motion - ou quadro a
quadro - que realiza os movimentos a partir do corpo das
pessoas.
Com isso, o Nave contribui
para a formação de jovens que
poderão atuar no mercado das
tecnologias da informação, em
expansão no Rio de Janeiro,
principalmente com a chegada
da TV digital. Com forte vocação para produção de softwares, o estado tem condições de
aproveitar as oportunidades
geradas por toda a cadeia produtiva relacionada às novas
mídias: da programação de sistemas à criação de roteiro de
programas e games.

A representação de Caxias
do Sul deu início ao seu XX CEPE. Com cerca de 50 estagiários, a aula inaugural foi proferida pelo Comandante Militar
do Sul, Gen de Ex José Carlos
De Nardi, no dia 30 de julho.
Na palestra, o general abordou assuntos sobre o exército
brasileiro, o Comando Militar
do Sul e a estratégia de defesa.
Nesta ocasião, foi agraciado
com o troféu Honoris Causa
da Representação, “por seu
exemplo de vida pública e reconhecimento a sua atuação
na ADESG de Caxias do Sul,
em 1979 quando integrante da
comissão executiva da entidade”, afirmou o Representante
Guilherme Zanchi.
Foto: Divulgação / ADESG Caxias

Representante Guilherme Zanchi

Em Tempo

-

Edson Schettine de Aguiar

Promoção
O Almirante Julio Soares
de Moura Neto, Comandante da
Marinha, por ocasião da troca
das platinas da então CapitãoTenente (T) Carla Cristina
Daniel Bastos de Pointis na sua
promoção a Capitão-de-Corveta.
Comandante Carla é a jornalista
responsável pela revista Nomar,
do Centro de Comunicação Social da Marinha, dirigido pelo Contra Almirante Domingo Sávio Almeida Nogueira.

Controle aéreo

Controle aéreo II

O Comando da Aeronáutica recebeu, uma noticia significativa. Após auditoria da
Organização de Aviação Civil
Internacional (OACI), as conclusões são que o Brasil está
em patamar elevadíssimo,
com resultados superiores a
diversos países desenvolvidos
em relação aos indicadores do
tráfego aéreo civil. O objetivo
da verificação foi avaliar se o
Brasil colocou em prática as
normas e recomendações da
OACI, bem como constatar a
capacidade do Estado Brasileiro de efetuar a segurança
operacional da aviação civil.

A respeito dos Serviços de
Navegação Aérea (ANS), sob a
responsabilidade do Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA), as conclusões
dos auditores indicam que o
nível de conformidade do Brasil atingiu o elevado patamar
de 95%, resultado superior
ao de países mais desenvolvidos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes
Aeronáuticos (CENIPA), por
sua vez, atingiu um nível de
excelência de 96%, empatando
com o primeiro no ranking
mundial, a EASA (European
Aviation Safety Agency).

Palestras
O General de Divisão Sergio Westphalen Etchegoyn, Assessor Especial Militar do Ministro da Defesa, proferirá palestras
para Delegacias e Representações da ADESG sobre “Estratégia
Nacional de Defesa” inicialmente para as Delegacias de São
Paulo, Rio Grande do Sul, Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina
e Minas Gerais.

Estatuto do Idoso

SASDE

Nossa colega professora
Dina Frutuoso (ESG 2005),
Presidente da Associação Brasileira de Psicologia Aplicada
(ABRAPA) e Conselheira Titular Eleita do Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDEPI) publicou no
jornal FASP-RJ texto: Estatuto
do Idoso: “qual o papel do funcionalismo” com repercussão
pela pertinência das considerações que foram feitas.

Circulando a revista Informativa e Cultural da Sociedade Amigos da 2ª Divisão de
Exército (SASDE) com noticias
daquela Divisão e também
informações sobre as atividades da Academia de Historia
Militar Terrestre do Brasil.
AHIMTB, com forma e conteúdo de excelente padrão. O presidente da entidade é o Coronel
Walter Albano Fressatti (ESG
1980).

Ciência e tecnologia
O Professor Cleanto da Câmara
Torres (ESG 1986 – Salgado Filho), lançou pela Editora Universitária UFPE
o livro Ciência e Tecnologia. É autor
de mais de 50 trabalhos publicados no
Brasil e no exterior. O livro tem uma
abordagem ampla. É trabalho de fôlego
no campo da divulgação cientifica.
Tem uma extraordinária abrangência
histórica.

ESG e Imprensa
O Comandante da Escola Superior de Guerra Tenente – Brigadeiro Carlos Alberto Pires Rolla ofereceu um almoço ao presidente da ADESG Pedro Ernesto Mariano de Azevedo, ao presidente da Associação Brasileira de Imprensa, Mauricio Azêdo e a
outros convidados. Na oportunidade, o Tenente Brigadeiro Pires
Rolla enfatizou a importância de uma aproximação maior entre
a ESG e a sociedade dada à relevância do tema em que se ocupa.

ESG x Imprensa II
Na oportunidade, foi afirmado que a Escola Superior de Guerra
irá organizar uma programação de contatos entre a instituição e
os Meios de Comunicação a fim de permitir que a sociedade tenha
mais informações acerca de questões estratégicas de interesse do
País. A ABI e a ADESG estão no contexto

Espaço Amazônico
A defesa da Amazônia é um
dever dos brasileiros, posto
que se trata de uma região
rica e de grande interesse para
o desenvolvimento do nosso
país. A ADESG, como não
poderia deixar de ser, tem voltado a sua atenção para a Amazônia, através de seminários e
palestras em todos os recantos
do território nacional.
E por falar na região, o
nosso companheiro, procura-

dor José Roberto Cavalcante,
ESG/84, assessor especial
da Presidência da ADESG,
mantém um esclarecedor site
intitulado Espaço Amazônico, com o endereço www.
espacoamazonico.com.br, que
merece ser visitado, por tratar
de importantes temas sobre a
Amazônia. Lutemos, em uníssono, em defesa daquela região
contra a cobiça internacional,
antes que seja tarde demais.

Mauro Ribeiro Viegas Chefia de Gabinete
De autoria de Lílian Fontes, a editora Réptil publicou
o livro “Mauro Ribeiro Viegas
– a construção de uma vida”.
Sobre ele o jurista Célio Borja
afirma: “O que singulariza
Mauro Viegas, porém, é seu
espírito cívico, que o leva a
participar do que é útil ao pais
e ao seu estado, à sua cidade e
ao seu bairro”.

Nosso
Companheiro
Carlos Eduardo Milagres
Pereira (ESG 2004) é o
novo Chefe de Gabinete do
Comando Geral da Policia
Militar do Rio de janeiro.
Desejamos ao Coronel PM
Milagres, grande estudioso
da problemática da segurança Pública, votos de êxito
na desafiadora missão.

Notas para esta coluna: schettinedeaguiar@adesg.org.br
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Juiz de Fora

Campo Grande

Vice-governador de
MG abre XXI CEPE

Aula marca
abertura de
curso

No dia 3 de agosto, aconteceu, em Juiz de Fora, a aula
inaugural do XXI CEPE. A
palestra foi proferida pelo Vicegovernador de Minas Gerais,
Antônio Augusto Anastasia.
Na oportunidade, a ADESG
recebeu da Câmara Municipal
da cidade, presidida por Bruno
Siqueira, o “Título de Entidade
Benemérita”. O evento contou
com a participação de militares, políticos e os 45 estagiários do CEPE.
Segundo o Vice-governador, “ficou um sentimento
de muito orgulho e gratidão,
pois a ADESG é uma das ins-

tituições mais conceituadas
do país, uma vez que suas
atividades são muito bem vistas”, disse. Anastasia ainda
ressaltou a “alta qualificação”
dos membros da ADESG. Para
ele o Adesguiano pode muito
contribuir para o desenvolvimento de Minas Gerais e do
Brasil.
De acordo com a Delegada,
Marta de Barros, o XXI CEPE
vai até o mês de novembro
e conta 45 estagiários. Na
programação estão visitas à
AMAN, Universidade Federal de Viçosa e ao Parque de
Itatiaia.

A ADESG Mato Grosso do
Sul realizou, no dia 3 de agosto,
a aula inaugural do XXIV CEPE
com o tema “Política Interna e
Globalização” proferida pelo promotor de Justiça Helton Fonseca
Bernardes. A aula inaugural foi
ministrada no Auditório do Comando da 9ª Região Militar.
Cerca de 80 pessoas, entre
Adesguianos, estagiários e autoridades civis e militares, compareceram, entre eles o Comandate do CMO, Gen Ex Renato
Joaquim Ferrarezi, o CMD da
9ª RM Gen Bda Gislei Moraes de
Oliveira, Gen Bda Sérgio Jose
Pereira e o Cel Ch EME Carlos
dos Santos Sardinha da 9ª RM.

São Paulo
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Desemb. Geraldo Gonçalves; Cel Jorge, Sirley, Desemb Paulo Teles, TenCel Melo Franco, Desemb. Vitor Lenza

Goiás

Estagiários visitam Tribunal
No dia 05 de agosto, os estagiários do XXII CEPE de Goiás
visitaram o Tribunal de Justiça do Estado. Os estagiários
foram recepcionados pelo presidente do Tribunal, Desemb.
Paulo Maria Teles Antunes, o
Vice Presidente Vitor Barbosa

Lenza e o Desemb. Geraldo
Gonçalves da Costa.
O presidente do Tribunal
de Justiça proferiu conferência com o tema “Conquistas
e Desafios do Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás”.
Segundo Antunes o Tribunal

busca meios alternativos para
tornar a justiça mais ágil.
"Nos últimos cinco anos, mais
de 20 mil processos deixaram
de dar entrada devido ao trabalho das cortes arbitrais instaladas em várias cidades do
estado.
Divulgação / ADESG-PA

Sergipe

Julho marca Fundação
abertura do formaliza
parceria
52º CEPE

Vice-governador Antônio Augusto Anastasia profere palestra em JF

Bahia

ESG ministra fase básica
O CEPE 2009 da ADESG
Bahia, recebeu no período de
23 de julho até 7 de agosto, os
professores da Escola Superior de Guerra para ministrar
a fase básica do curso que
consiste de 10 palestras com
debates sobre os assuntos do
manual Básico da ESG.
"O CEPE 2009 de Salvador
é realizado com 74 estagiários
de quase todos os segmentos

da sociedade soteropolitana.
Ao final de cada noite de
palestras e debates, a turma
puxa o já famoso grito de
guerra da ADESGBA, conhecido como a Voz da Coruja,
em alusão ao Brazão da
ADESG-BA como o símbolo
do Saber e a personificação
do professor Adesguiano",
explica o Delegado Sérgio
Loncan.

No dia 1º de julho, a
ADESG-SP deu início ao
52º CEPE. O evento aconteceu no auditório sede da
delegacia e contou com a
participação de estagiários,
Adesguianos e convidados.
A solenidade foi presidida pelo Delegado da
ADESG SP, Adauto Rocchetto, que apresentou a
diretoria da Associação e a
equipe de coordenação do
CEPE aos participantes do
curso.
Esse ano o 52º CEPE é
organizado pelo Cel. Luiz
Álvaro Menezes Filho,
com a participação de 22
integrantes que atuam
no apoio, além de quatro
recepcionistas.

O delegado Jocélio Froés,
participou de reunião com
representantes da ADESG e
da Fundação Trompowsky,
entidade de apoio ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx). O
encontro, realizado no Rio de
Janeiro, estabeleceu parceria para a oferta de cursos
para o programa de valorização profissional no âmbito
do Sistema Estadual de Segurança Pública.
De acordo com o assessor
de Relações Institucionais da
Fundação Trompowsky, Paulo Costa e Silva, foi elaborado
um “Protocolo de Intenções
com a Delegacia da ADESG
para realização de Cursos de
Especialização e Extensão,
na modalidade semi-presencial na área de Inteligência”.

Professor Pedro Ernesto, Norma Maria e Edson Salame

Pará

Delegada toma posse
O presidente da ADESG,
professor Pedro Ernesto Mariano de Azevedo, empossou,
no dia 14 de agosto, a nova Delegada de Belém (PA), a defensora pública Norma Maria do
Santos Gomes.
Segundo a delegada, a oportunidade surgiu a partir do
contato com o professor Flávio Ramazzini, durante o CEPE no ano passado. Para ela é
importante estreitar relações
com a ADESG Nacional. “Va-

mos procurar unir esforços e
trabalhar, junto a comunidade
local, os valores doutrinários
da ESG para o bem comum.
Com essa nova missão, espero
corresponder à confiança que
me foi creditada através dos
professores Pedro Ernesto e
Flávio Ramazzini”, afirma a
Delegada Norma Maria.
A partir de agora, a delegada trabalha para formar a
nova comissão executiva da
ADESG/PA.
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Desenvolvimento

Eletrobrás busca inserção no
mercado energético americano
"Matriz energética brasileira está se tornando cada vez mais limpa"
O presidente da Eletrobrás,
José Antonio Muniz, revelou
que a empresa pretende explorar a interligação do sistema
elétrico dos Estados Unidos nos
próximos anos. A afirmação foi
feita durante palestra na delegacia regional da ADESG, no
Rio de Janeiro.
Na ocasião, Muniz salientou
a importância da interligação
do sistema elétrico brasileiro,
das apostas em fontes nucleares
e da adequação da matriz energética nacional às urgências
ambientais globais. O evento
foi parte do XXXV CEPE, promovido pela ADESG-RJ, e teve
como tema “O setor elétrico como base para o desenvolvimento nacional”.
“O sistema elétrico brasileiro está quase totalmente interligado, o que traz uma enorme
segurança contra apagões que
ocorreram no passado”, destacou José Antônio, lembrando
que o Sistema Eletrobrás responde por 38% da capacidade
de geração de energia do país.
“Nossa meta agora é entrar no
mercado norte-americano onde
não há interligação do sistema
elétrico”, revelou José, que garante atender à solicitação do
presidente Luiz Inácio Lula da
Silva de transformar a Eletrobrás em uma estatal respeitada
internacionalmente.

Foto: Jorge Coelho / Eletrobrás

Concretagem na Usina Hidrelétrica Santo Antônio, Rio Madeira

Fora da crise

Setor de construção
continua aquecido

Profissionais da Eletrobrás trabalham na sala de controle da UHE Tucuruí
Muniz também citou a participação da Eletrobrás na reunião do E8, grupo das maiores
empresas do setor elétrico em
países do G8, em junho de 2009.
“As usinas nucleares e as grandes hidrelétricas foram definidas como principais fontes de
energia para o desenvolvimento sustentável do planeta”.

Durante a palestra, o executivo afirmou ainda que a matriz
energética brasileira está se
tornando cada vez mais limpa
para atender às necessidades
ambientais do planeta. “O aproveitamento hidrelétrico Belo
Monte e o complexo hidrelétrico
Tapajós são dois dos empreendimentos da Eletrobrás mais im-

portantes para o futuro próximo
do Brasil. Eles são integrantes
do Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e terão, juntos, capacidade instalada de cerca de 22 mil megawatts”, destacou o presidente da Eletrobrás,
ressaltando a contribuição da
empresa no combate ao desequilíbrio ambiental.

O setor de construção está
em franco crescimento. Apesar
da crise econômica internacional, empresas brasileiras
afirmam que o mercado está
aquecido.
De acordo com o presidente
da Concremat, Mauro Viegas
Filho, os resultados positivos
são impulsionados pelos investimentos em infraestrutura
nos segmentos de transportes,
saneamento, petróleo e na expansão da capacidade instalada de indústrias de vários
setores, mas ancora-se também
no desenvolvimento de novos
produtos.
Ele afirma que a adaptação
às necessidades do mercado foi
decisiva para se manter firme
nesse período. “A Concremat
está apostando no desenvolvimento e implementação de
estudos e projetos de meio ambiente. Atualmente, cerca de

40% dos contratos de engenharia têm um viés ambiental”.
Uma outra frente de trabalho destacada por Viegas é o
gerenciamento das interfaces
de fornecimentos envolvidos
na construção da Usina Hidrelétrica Jirau. A empresa assumiu o dever de assegurar que
diversos contratos e a partida
da usina, aconteçam de forma
harmônica, dentro dos requisitos de custo, prazo e qualidade.
Ainda conforme Mauro Viegas, o crescimento dos negócios
impulsionou a contratação de
mão-de-obra. Atualmente, a
empresa conta com mais de
3 mil colaboradores, 54,74% a
mais que em 2008. “Os contratos mais recentes relacionamse a obras nos rios São Francisco, Madeira e Teles Pires; no
Comperj, gasodutos e plataformas da Petrobras, além do Rodoanel, BR-101 e Natura”.
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A Petrobras fez história. E está fazendo o futuro.

A Petrobras faz história quando desafia limites, vai além das expectativas.
Quando é considerada a oitava maior empresa do planeta em valor de mercado1.
A Petrobras faz história quando é reconhecida como a mais socialmente responsável no Brasil2.
Quando é eleita a quarta empresa mais respeitada do mundo3.
Quando desenvolve tecnologia para encontrar petróleo a mais de 6 mil metros de profundidade no fundo do mar.
Quando está pronta para transformar o petróleo do pré-sal em rentabilidade para os acionistas,
compromisso com a cidadania, cultura, meio ambiente, crescimento e desenvolvimento do país.
E isso é mais que fazer história. É fazer o futuro.

www.petrobras.com.br/fatosedados
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