Presidente Temer assina decretos de promoção e movimentação
de oficiais generais*

O ministro Raul Jungmann reuniu-se, nesta quarta-feira (27), com o presidente em
exercício, Michel Temer, para assinatura de dois decretos – um sobre promoção de
oficiais generais e outro sobre movimentação de generais. Os atos estão autorizados a
partir deste domingo (31). O decreto que oficializa a promoção de oficias generais da

Marinha, Exército e Aeronáutica trará os nomes de 32 oficiais generais do Exército e dois
da Aeronáutica. A Marinha terá apenas oficiais generais em movimentação.

Na Força Terrestre, três oficiais serão promovidos a general de Exército (último posto
da carreira), dez oficiais ascenderão a general de Divisão e outros 19 ao posto de general
de Brigada. Já na Força Aérea serão promovidos um tenente brigadeiro (último posto) e
um brigadeiro intendente.

Os oficiais generais das três Forças promovidos em março, e agora em julho, receberão
os cumprimentos do presidente Temer, em uma cerimônia marcada para o dia 3 de
agosto, no Palácio do Planalto.

Estiveram presentes na reunião de assinatura dos decretos o comandante da Marinha
do Brasil, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira; o comandante do Exército, general
Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e o comandante da Aeronáutica, brigadeiro Nivaldo
Luiz Rossato, além dos ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha; e do Gabinete de
Segurança Institucional (GSI), general Sergio Etchegoyen.
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Ministro Jungmann recebe embaixador do Reino Unido no
Brasil*

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, reuniu-se nesta quarta-feira (27) com o
embaixador do Reino Unido no Brasil, Alexander Ellis, para discutir cooperações
bilaterais.
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Profesp reúne em Brasília representantes de 160 organizações
parceiras do projeto*

A Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto (SEPESD), do Ministério da Defesa
(MD), realizou, nesta quarta-feira (27), em parceria com o Ministério do Esporte (ME) e
Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), a Reunião Gerencial Anual do
Programa Segundo Tempo Forças no Esporte (Profesp). O encontro teve como objetivo
proporcionar a interação dos comandantes militares das organizações envolvidas e
parceiros para o fortalecimento do programa, além de apresentar casos de sucesso.

A abertura da reunião foi realizada pelo brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que
agradeceu a presença dos representantes das 160 Organizações Militares da Marinha,
Exército e Aeronáutica, que atendem, aproximadamente, 20 mil crianças e adolescentes
em situação de vulnerabilidade social, em 92 municípios e em 25 estados, incluindo o
Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha.

O brigadeiro Machado destacou o esforço que está sendo aplicado para conseguir
atender mais crianças no programa. “Cabe a nós – do Ministério da Defesa, Ministério

do Esporte e Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário – procurar meios para
aumentar o número de crianças atendidas pelo programa”.

Em seguida, o almirante Paulo Martino Zuccaro, diretor do Departamento de Desporto
Militar (DDM), falou sobre o formato bem-sucedido do programa, em que a cooperação
entre os órgãos beneficia crianças e adolescentes por intermédio dos seus talentos
esportivos. Os casos de sucesso de aproveitamento escolar também foram mencionados
pelo almirante. “Muitos participantes, inclusive, conseguem ingressar em concorridas
instituições de ensino como Colégio Naval (CN), Escola Naval (EN), Escola Preparatória
de Cadetes do Ar (EPCAR) e Escola de Sargentos das Armas (EsSA)”, afirmou.

Em nome do ministro do Esporte, o Secretário Nacional de Esporte, Educação, Lazer e
Inclusão Social do Ministério do Esporte, Leandro Cruz Froes, agradeceu a todos os
envolvidos no programa e elogiou os presentes: “os senhores são, acima de tudo,
exemplos para os nossos jovens e é em vocês que eles vão se espelhar”.

A palestrante Kathleen de Sousa Oliveira Machado, do Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário (MDSA), parceiro do programa, discorreu sobre a garantia do direito à
alimentação saudável e à segurança alimentar e nutricional dos beneficiados do
programa. Para ela, propor uma alimentação adequada às crianças é o mesmo que dar
o direito à saúde de todas.
Em seguida foram apresentados casos de sucesso dentro do programa, como o de
Joseias Ferreira das Chagas, de 17 anos. O estudante ingressou na corrida aos 10 anos
de idade, a convite do professor do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, Antônio
Carlos de Miranda, que observou o potencial do garoto para o atletismo.

O atleta de alto rendimento do Exército, 3° sargento Paulo Roberto, é outro caso que
merece destaque. Por meio do projeto, que já existia na cidade de Garanhuns, em
Pernambuco, ele com a ajuda de um professor do programa, pôde, em várias
competições, usar as instalações disponibilizadas pelo Profesp, além de alimentação e

transporte. “Hoje eu tenho o maior respeito pelo programa porque a partir de uma
simples ajuda ele proporcionou um grande salto na minha carreira como atleta”, disse.
O sargento Paulo Roberto já participou de competições nas olimpíadas de Londres e este
ano vai representar o Brasil na Rio2016 nas modalidades de atletismo e maratona.

Também participaram da reunião o secretário de Organização Institucional (SEORI), Luiz
Antônio de Souza Cordeiro; a chefe de gabinete do Ministério de Desenvolvimento
Social e Agrário, Namir Strejevitch; o comandante do Centro de Instrução Almirante
Graça Aranha (CIAGA), almirante Gilberto Cezar Lourenço; o subchefe do Estado Maior
da Aeronáutica, brigadeiro Maxneif Cabral Mendes de Castro, entre outras autoridades
civis e militares.

Fonte: Ministério da Defesa
Data da publicação: 27 de julho
Link:

http://www.defesa.gov.br/noticias/23031-profesp-reune-em-brasilia-

representantes-de-160-organizacoes-parceiras-do-projeto

Brasil e Chile renovam parcerias e repensam política de defesa
para a região*

A salva de 17 tiros, executada pela histórica Bateria Caiena, indicou a chegada do
Comandante em Chefe do Exército do Chile, General de Exército Humberto Oviedo
Arriagada, e sua comitiva ao Forte Caxias. Entre 24 e 29 de julho, a comitiva visitará o
Comando do Exército e algumas organizações militares do Comando Militar da
Amazônia.

Essa visita tem por objetivos intensificar o intercâmbio bilateral e discutir a cooperação
entre o Exército Brasileiro e a Força Terrestre do Chile; além de fortalecer os laços de
amizade e a troca de experiências entre os militares dos dois países.

O Embaixador do Chile no Brasil, Jaime Gazmuri, fez-se presente na cerimônia, na qual
foi outorgada pelo Brasil a Medalha da Ordem do Mérito Militar ao Comandante em
Chefe do Exército do Chile, Gen Oviedo, e destacou a histórica relação de amizade entre
o Brasil e o Chile. “Essa amizade entre nossos países remonta ao nosso processo de
independência, sempre fomos amigos e cooperamos mutuamente com o
desenvolvimento dos dois povos”, lembrou o Embaixador.

O Comandante do Exército, General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, após
a imposição da medalha, enalteceu a importante parceria do Exército do Chile como o
Brasil. “Nossa relação de amizade é secular e fruto de intercâmbios e de outras
parcerias, creio que chegou o momento de darmos um passo além, no sentido de pensar
um Sistema de Defesa que abarque toda a América do Sul”, concitou o Gen Villas Bôas.
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Satélite Eros B será empregado nos Jogos Olímpicos Rio 2016*

O Eros B opera a uma altitude mínima de 450 quilômetros de distância da Terra e é capaz
de identificar objetos com 50 centímetros de tamanho, como por exemplo, a matrícula
de um automóvel.

O ministro da Defesa do Brasil, Raul Jungmann, disse que o satélite de alta resolução
possui capacidade de visualizar e identificar objetos, pessoas, veículos e mercadorias.

O Eros B, lançado ao espaço em 2006, já está plenamente operacional numa órbita
acima do Brasil desde a última semana. O acordo assinado com Israel estabelece que o
Eros B ficará a disposição do Brasil ao longo de um período de seis meses. Uma vez
finalizados os Jogos Olímpicos, ele será empregado na vigilância de fronteiras.

O cônsul geral de Israel em São Paulo, Yoel Barnea, assegurou que o país está tomando
as medidas necessárias para proteger suas delegações no estrangeiro, incluindo os
atletas que participarão dos próximos Jogos. De acordo com Barnea, essas medidas
serão tomadas em plena cooperação com as forças de segurança brasileiras.

O Eros B será totalmente controlado por militares brasileiros e suas imagens
compartilhadas com todas as agências governamentais de segurança conforme
declarações do comandante do Nucope-P (principal centro de operações especiais),
coronel da Força Aérea Brasileira (FAB), Hélcio Vieira Junior. Conforme o coronel, o
acordo Brasil/Israel permitirá futuramente mais transações comerciais com Israel.

As características operacionais do Eros B podem ser de muita utilidade para
implementação final do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON)
do Exército Brasileiro, que será integrado por radares fixos e móveis, bem como câmeras
e outros sensores instalados ao longo das fronteiras do País. O SISFRON contará também
com plataformas aéreas não tripuladas.
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