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     Ao longo de sua história, a ADESG sempre se preocupou com a divulgação das 
notícias relativas aos acontecimentos na área da Presidência, bem como no 
âmbito das delegacias.  
 

     Em fevereiro de 1954, foi editado o primeiro número do denominado “Boletim 
da ADESG”. Com esse nome, foram publicados 121 números, até abril de 1967. 
Nesse ano ainda, no bimestre de maio/junho, o Boletim passa a chamar-se “Revista 
da ADESG”, cuja vida seria curta, indo até o início de 1968, sendo veiculada 
apenas, as edições de 122 a 129. Neste ano de 1968, esse órgão de comunicação 
passa a denominar-se “Revista Segurança e Desenvolvimento”, cuja numeração 
inicia no 130º exemplar e a sua última edição ocorre no final de 1970. 
 
     Na década de 70 a revista toma a designação de “Boletim Informativo”, 
iniciando uma nova ordenação, em janeiro de 1971, alcançando o exemplar 197, 
em maio de 2000, quando, a partir de junho daquele ano, na edição 198, toma o 
formato de jornal tabloide, com o nome de “ Adesguiano ”. Esse veículo vai circular 
até julho de 2010, na forma digital e em papel. No ano de 2011, não há um sistema 
informativo, sendo retomado somente em 2012, agora identificado como “ Revista 
ADESG – Defesa e Desenvolvimento ” circulando até 2015, quando, a partir daí, não 
houve um periódico noticioso. 

 

 



 

O Presidente da ADESG, Coronel Antonio Celente Videira, assina  
a ata de posse na Escola Superior de Guerra – RJ. 

     Com esse breve resumo, mostra-se o percurso da comunicação social na 
história da ADESG, mostrando a visão prospectiva de nossos precursores, o que 
lhes confere o entendimento sobre a importância da propaganda como 
endomarketing. Nesse momento, entendendo também a relevância desse tipo de 
serviço, principalmente nos dias atuais da penetração midiática no seio das 
comunidades, é retomado outro expediente interativo, no âmbito da Diretoria 
Executiva e Delegacias, com suas respectivas Representações, visando fluir 
informações entre todos os elos da constelação adesguiana. 

     Será identificado como “Boletim Informativo”, corruptela do canal de 
comunicação que se estabeleceu entre 1971 e o ano de 2.000. A diferença é que o 
mesmo será eletrônico e vai transitar na redes cibernéticas, com alcance imediato 
em todos os pontos do Brasil e exterior, sintonizados com a ciência Cratológica. 
 
     Seu objetivo também é deixar a famíla adesguiana informada de todos os fatos 
e acontecimentos da Associação, levando ainda a mensagem das boas práticas 
administrativas, agregadas às iniciativas exemplares das delegacias. Tudo isso 
dentro do primado do civismo e amor à pátria, desprendidos por nossos delegados 
e representantes.  
 
     Por fim, esse conteúdo já se inicia neste primeiro número, dando a largada para 
outros mais que acontecerão no decorrer dos anos.  
 
Uma boa leitura.  
 

ANTONIO CELENTE VIDEIRA – Cel. Ref. Aer 
Presidente 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOSSA  HISTÓRIA 
 

DELEGACIA DE ALAGOAS 

 

 

     Em 2018, em convênio com o Conselho de Segurança Pública do Estado, a 
Delegacia em Alagoas promoveu um seminário para debate da lei nº 13.967, 
editada naquele ano e que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), 
para estimular o amplo debate com todos os órgãos de segurança pública a 
respeito da segurança pública do estado. O evento teve a participação do 
presidente da Adesg/AN a época, o Gen Umberto Andrade. 
 
     Lá passaram pela administração seis delegados, sendo quatro civis e dois 
militares até o ano de 2019. O atual Delegado, o Cel GERÔNIMO CARLOS 
NASCIMENTO da PMAL, tem como Vice-Delegado o Sr. LUIZ ÂNGELO CAVALLIERI 
e contam com uma diretoria executiva composta de 08 profissionais. 
 
     Após o período turbulento provocado pela pandemia da Covid/19, a Delegacia 
em Alagoas retomará suas atividades para bem servir o povo alagoano 
promovendo os ideais do BEM COMUM valores Esguianos, afirma o Delegado. 
 
     Em 2013 realizou o primeiro convênio da história daquela delegacia de ordem 
acadêmica para fins de cursos de pós-graduação (Latto Sensu) com a Faculdade 
de Ciências Jurídicas e Sociais de Maceió – FAMA, concluindo três Ciclos de 
Estudos de Política e Estratégia – CEPE nesta modalidade em 2014, 2015 e 2016. 

 

 

     Com 46 anos de existência, a Delegacia da Adesg 
em Alagoas tem levado a filosofia e o espírito da 
Escola Superior de Guerra aos mais diversos 
representantes da sociedade alagoana. Pela 
ADESG/AL, já passaram um governador, promotores, 
engenheiros, advogados, políticos e profissionais de 
diversas áreas formadoras de opinião Implantada em 
1975, teve como seu primeiro Delegado o Professor 
LINCON DE SOUZA CAVALCANTE que tinha concluído 
o Curso Superior de Guerra na ESG em 1962. 
 



 

Na foto, comitiva da ADESG-AL visita unidade da 

Marinha do Brasil. 
 

ADESG ACONTECE 

 

Posse do Presidente Antonio Celente Repercute nas Mídias Sociais 
 

As mídias digitais repercutiram intensamente a posse do Presidente Antonio 
Celente, em 17 de janeiro último. 

Além do Instagram da ADESG/AN - ferramenta que já se consolidou nesta 
administração pela contribuição das Delegacias - outras  mídias e canais 
especializados em defesa que também noticiaram a posse do Presidente, como os 
sites  do Ministério da Defesa, Folha Militar, Defesa em Foco, Velho General e  sites 
das Delegacias regionais. 

Foto: Ministério da Defesa 

Dentre as diversas atividades 

complementares aos CEPE – Curso 

de Estudos de Política e Estratégia, 

os estagiários realizam visitas 

de estudos a empresas, órgãos 

públicos e organizações militares. 

 



 
Foto: Adesg Nacional 

Semana Pedagógica da ESG conta com a participação da ADESG 
 
     A ADESG apresentou seu plano de trabalho junto às Delegacias na Semana 
Pedagógica, juntamente com outros departamentos e assessorias da ESG.   
 
     " Nosso objetivo é fomentar o trabalho das Delegacias, provendo uma 
metodologia de planejamento estratégico que se adeque ao cronograma dos CEPE. 
Vamos desenvolver as atividades como a ADESG merece. Estamos motivados  e 
somos indissociáveis ", afirmou o General KATIBE. 
 

 

 

 

ADESG-RO prestigia encontro entre 
os Presidentes do Brasil e do Peru 
em Rondônia. 

     O Delegado Jacob Pereira Rebouças, 
prestigiou a visita do  Presidente da 
República, Jair Messias Bolsonaro à 
Rondônia. 
     O Presidente esteve em Porto Velho 
para participar de um encontro com Sua 
Excelência, o Presidente do Peru, Pedro 
Castillo. 
     A participação do Delegado da ADESG-
RO ocorreu durante a solenidade de 
recepção ao Presidente Bolsonaro, na Base 
Aérea de Porto Velho-RO 



 

 

     O encontro orgulha a família adesguiana, pois demonstra o reconhecimento 
mutúo de mesmos valores e propósitos.  
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ADESG-AC e SEBRAE 

     O Delegado Lauro da Veiga Santos da 
Delegacia do Acre, que também é um dos 
Diretores do SEBRAE-AC, tem promovido 
uma série de eventos em parceria com a 
Marinha do Brasil e com a FAB, 
estimulando o empreendedorismo na 
região, em especial na área militar. 
 
     O Delegado Lauro tem procurado reunir 
as ações do SEBRAE e o enaltecimento 
cívico tão difundido na ADESG. 

FRATERNIDADE ADESGUIANA 

     O Assessor Jurídico da Delegacia do 
Rio de Janeiro, Rodrigo  Andrea, 
encontrou casualmente com o Delegado 
da ADESG Ribeirão Preto, Clibas 
Clementi.  
     Rodrigo Andrea é adesguiano do XLIII 
CEPE-RJ, de 2017 e filho do adesguiano 
Aidano Andrea, XXIII CEPE-RJ,  de 1997, 
reconheceu o Delegado pelo boné, 
sendo presenteado com o mesmo. 
 


