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Ed ição  D ig i ta l  n º  05  -  Ano  1  -  Ma rço  de  2016

Entre os dias 9 e 18 de março de 2016, ten-
do como palco a Base Aérea de Florianópolis 
(BAFL), a Força Aérea Brasileira, por intermé-
dio do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (DECEA), órgão central do SISSAR (Sis-
tema de Busca e Salvamento Aeronáuti co Bra-
sileiro), coordenou e conduziu a realização da 
5ª Edição do Exercício Operacional CARRAN-
CA, manobra que se confi gura, na atualidade, 
como o maior exercício simulado de Busca e 
Salvamento (SAR) de toda a América Lati na e 
que teve como objeti vo principal, nesta edi-
ção, o treinamento das equipes que atuarão 
durante os Jogos Olímpicos RIO 2016.

O Exercício, dada a sua complexidade e 
estrutura operacional requerida, demandou 
a parti cipação de diversas Unidades Aéreas, 
Centros de Coordenação de Salvamento Ae-
ronáuti co (SALVAEROS), o Primeiro Grupo de 
Comunicações e Controle (1º GCC), a Marinha 
do Brasil, Órgãos de Segurança Pública locais 
como a Polícia Militar, além do Corpo de Bom-
beiros e, em iniciati va pioneira, também a In-
tendência Operacional, da Diretoria de Inten-
dência (DIRINT), por meio da ati vação de uma 
Unidade Celular de Intendência (UCI). Em sua 
edição anterior, a Intendência Operacional 
havia parti cipado apenas como Unidade ob-
servadora, o que foi primordial para o sucesso 
no planejamento da missão deste ano.

Com a missão de apoiar em serviços de in-
tendência e assegurar o bem-estar do efeti vo 
envolvido no Exercício CARRANCA V, montou-
se uma signifi cati va estrutura de campanha, 
abrangendo barracas climati zadas para aloja-
mentos, salas de estar e sala de briefi ng; três 
módulos sanitários, contendo quatro banhei-
ros cada; duas barracas de grande porte para 
refeitório, com capacidade para aproximada-
mente 150 pessoas, acoplada a outras barra-
cas para despensa, copa e cozinha; 1 RODO-
MAPRE; e, ainda, uma barraca para a equipe 
de saúde.

Composta por 30 militares, a UCI teve como 
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chefe a Tenente Intendente Mayara, da Divisão de Intendência Operacional, e sua 
equipe de suboficiais, sargentos e soldados, mobilizados a partir de Organizações 
Militares do Rio de Janeiro, São Paulo, Canoas e Florianópolis, os quais trabalharam 
em conjunto com o objetivo comum de propiciar o bem-estar e a manutenção do 
moral da tropa, mediante a disponibilização de áreas e atividades para repouso, 
alimentação, higienização e recreação.

Durante o exercício, a UCI serviu cerca de 3.000 (três mil) refeições, a maior parte 
produzida antecipadamente na Central de Produções (CPA) do Depósito Central de 
Intendência (DCI) e regeneradas no forno combinado do RODOMAPRE. O apoio da 
UCI e a alimentação fornecida foram destacados por todos os participantes, convi-
dados e autoridades presentes como um dos pontos altos e mesmo o grande dife-
rencial desta edição do Exercício. 

Destaque especial também para os itens de panificação e confeitaria produzidos 
diariamente pela padaria de campanha: pães diversificados, bolos e sobremesas de 
apresentação e sabor impecáveis foram alvo de sucessivos e consagrados elogios.

Nas palavras do Major Aviador Barbosa, responsável direto pelo planejamento 
e coordenação do Exercício, a participação da UCI foi extremamente positiva: “Foi 
um salto de qualidade enorme. Não se trata apenas de conforto, mas do moral da 
tropa, de higiene, descanso apropriado, momentos de descontração e lazer, enfim, 
são imponderáveis os benefícios advindos dessa estrutura de apoio ao homem, com 
resultado direto e expressivo para o sucesso de qualquer operação”.

Planejamento, organização, espírito de corpo, dedicação e comprometimento, 
conjunto de fatores que contribuíram para, uma vez mais, conduzir a Intendência 
Operacional ao sucesso no cumprimento de sua missão de apoiar a Força Aérea 
Brasileira em seus desdobramentos. Findo o Exercício, resta a convicção, a honra e 
o orgulho do dever cumprido.

“ONDE A FAB ESTIVER, ONDE O BRASIL PRECISAR”

A Diretoria de Intendência, por intermédio da Subdiretoria de Encargos Especiais, em cumprimento ao previsto na Cláusula 
22ª do Termo de Credenciamento N° 001/SDEE-DIRINT/2014, celebrado entre a UNIMED – RIO e o COMAER, negociou o rea-
juste sobre os preços atualmente vigentes.

Inicialmente, a proposta da UNIMED-RIO era reajustar em 22,79%, contudo, após longas negociações realizadas pela DIRINT/
SDEE, esse percentual foi reduzido para 18% (dezoito por cento), sendo o menor valor obtido para uma renovação emergencial, 
com data de vigência até dia 31/05/2016.

Os valores reajustados serão aplicados retroativamente ao mês de fevereiro, conforme se exemplifica na tabela abaixo:

A Diretoria de Intendência, por intermédio da SDEE, vem envidando esforços no sentido de credenciar novas empresas para 
que os usuários do PLASA tenham a oportunidade de aderirem a um novo plano de saúde, sem a perda das carências já cum-
pridas.

Informações complementares poderão ser obtidas na Subdiretoria de Encargos Especiais pelos telefones: (21)2139-9589 ou 
(21) 2139-9590 ou no site www.sdee.intraer ou www.sdee.aer.mil.br

Reajuste da Unimed-Rio no Plano de Saúde da                         
Aeronáutica-Plasa

Reajuste da Unimed-Rio no Plano de Saúde da Aeronáutica-Plasa

A Diretoria de Intendência, por intermédio da Subdiretoria de 

Encargos Especiais, em cumprimento ao previsto na Cláusula 22ª do Termo de 

Credenciamento N° 001/SDEE-DIRINT/2014, celebrado entre a UNIMED –

RIO e o COMAER, negociou o reajuste sobre os preços atualmente vigentes.

Inicialmente, a proposta da UNIMED-RIO era reajustar em 22,79%, 

contudo, após longas negociações realizadas pela DIRINT/SDEE, esse 

percentual foi reduzido para 18% (dezoito por cento), sendo o menor valor 

obtido para uma renovação emergencial, com data de vigência até dia 

31/05/2016.

Os valores reajustados serão aplicados retroativamente ao mês de 

fevereiro, conforme se exemplifica na tabela abaixo:

CONTRACHEQUE/ 
PAGAMENTO

MENSALIDADE UNIMED-RIO /CONSIGNAÇÃO

MARÇO Mensalidade do mês de abril mais a diferença da 
mensalidade do mês de fevereiro.

ABRIL Mensalidade do mês de maio (pro-rata até 31 de 
maio de 2016) mais a diferença da mensalidade do 
mês de março.

A Diretoria de Intendência, por intermédio da SDEE, vem 

envidando esforços no sentido de credenciar novas empresas para que os 

usuários do PLASA tenham a oportunidade de aderirem a um novo plano de 

saúde, sem a perda das carências já cumpridas.
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Caros leitores,

Começamos, nesta edição, uma série de sugestões culturais e turísticas. Esperamos que apreciem e aproveitem ao máximo 
as nossas sugestões.

Bom roteiro!

Centro de Arte Contemporânea Inhotim

Museu em Brumadinho, Minas Gerais

Histórico

O Instituto Inhotim começou a ser idealizado pelo empresário mineiro Bernardo de Mello Paz a partir de meados da déca-
da de 1980. A propriedade privada se transformou com o tempo, tornando-se um lugar singular, com um dos mais relevantes 
acervos de arte contemporânea do mundo e uma coleção botânica que reúne espécies raras e de todos os continentes. Os 
acervos são mobilizados para o desenvolvimento de atividades educativas e sociais para públicos de faixas etárias distintas. 
O Inhotim, uma Oscip (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), tem construído ainda diversas áreas de interlo-
cução com a comunidade de seu entorno. Com atuação multidisciplinar, o Inhotim se consolida, a cada dia, como um agente 
propulsor do desenvolvimento humano sustentável. É ao mesmo tempo um museu, um parque e jardim botânico.

O Instituto Inhotim é a sede de um dos mais importantes acervos de arte contemporânea do Brasil e considerado o maior 
centro de arte ao ar livre da América Latina. 

Localizado a 60 km de Belo Horizonte, em Brumadinho, o Instituto foi inaugurado em 2006.

Endereço do Instituto: Rua B, 20 - Centro, Brumadinho - MG, 35460-000
Tel. (+55 31)3571-9700
Sugerimos a visitação ao site do Instituto para mais informações e para um tour virtual. www.inhotim.org.br

Roteiro Cultural e Turístico
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Puro ou misturado com sucos de frutas, o caldo de cana 
é saboroso, refrescante e fornece diversos benefícios para a 
saúde. Esta bebida contém vários nutrientes essenciais para 
o organismo humano, tais como o cálcio, potássio, ferro, 
magnésio, fósforo e vitaminas.

O caldo de cana fornece energia instantânea que revita-
liza e dá ânimo, recarrega rapidamente os fluidos corporais 
e açúcares, trata resfriado e hidrata o corpo. De baixo teor 
glicêmico, esta bebida ajuda a manter o corpo saudável.

O caldo de cana é uma bebida natural que contém açú-
car em sua forma bruta, o que é muito diferente do açúcar 
refinado, que não possui quaisquer nutrientes e minerais e 
pode causar problemas de saúde. Além das vitaminas e mi-
nerais, o caldo de cana (garapa) também contém proprieda-
des antioxidantes.

Confira a seguir quais são os benefícios 
proporcionados por esta bebida:

Tratamento da icterícia
O consumo de caldo de cana auxilia no tratamento da ic-

terícia, uma condição que se caracteriza pela pigmentação 
amarela da pele e das membranas. Este problema de saúde 
é causado devido a altos níveis de bilirrubinas nos fluidos 
corporais e da função hepática falha.

Tratamento de  gripes e resfriados
Se você estiver gripado, resfriado ou com dor de garganta, 

basta tomar um copo grande de caldo de cana para curar-se 
rapidamente.

Dicas de saúde

Fonte de energia para os músculos

O caldo de cana é fonte de glicose, que, quando proces-
sada pelo organismo, transforma-se em glicogênio, um nu-
triente que serve como uma excelente fonte de energia para 
os músculos.

Após um treino pesado ou em caso de transpiração exces-
siva pelas altas temperaturas, esta bebida ajudará o corpo a 
se hidratar rapidamente. Desta maneira, o caldo de cana ma-
ximiza a resistência muscular e o desempenho no esporte.

Fortalecimento de órgãos do corpo
De acordo com algumas pesquisas realizadas, ingerir um 

copo de caldo de cana, ao menos três vezes na semana, 
fortalece as paredes do estômago, o coração, o cérebro, os 
olhos e até os órgãos sexuais.

A bebida também é conhecida por proporcionar a limpeza 
dos canais de urina, sendo benéfica para as funções renais.

Tratamento de diversas condições de saúde
Alguns estudos têm demonstrado que, ao ser misturado 

ao suco de limão e água de coco, o caldo de cana auxilia na 
sensação de ardor ou disúria, associada a infecções uriná-
rias, doenças sexualmente transmissíveis, pedras nos rins e 
prostatite.

Pode ajudar na luta contra o câncer
O caldo de cana possui natureza alcalina e, por este mo-

tivo, pode auxiliar na luta contra o câncer, especialmente de 
próstata e câncer de mama. Vale lembrar que qualquer tra-
tamento deve ser acompanhado por um médico.

Conheça os benefícios do caldo de cana

Receita saudável
Pizza de tapioca

Muito utilizada para substituir o tradicional pãozinho , esta 
iguaria é capaz de promover o equilíbrio de diversos progra-
mas alimentares de emagrecimento, uma vez que a tapioca é 
livre de glúten, o que a faz ter poucas calorias trazer maiores 
benefícios para o organismo, principalmente para àqueles 
com intolerância ao glúten ou mesmo celíacos.

Ingredientes:
• 7 colheres de sopa de goma de tapioca
• Presunto picado
• 1 ovo
• Manjericão
• Meia colher de chá de fermento químico
• Sal
• Queijo mussarela a gosto
• Molho de tomate

Modo de preparo:

Adicione a goma de tapioca, o fermento, o ovo e o sal em 
um recipiente e misture os ingredientes até que a tapioca 
seja dissolvida. Depois, em uma frigideira antiaderente aque-
cida, acrescente a massa e realize movimentos em formato 
de círculos para que todo o fundo da frigideira seja preen-
chido com a mistura. Feito isso, cozinhe em fogo baixo, no 
mínimo possível, e com a panela tampada. Em seguida, após 
desligar o fogo, cubra a massa com molho de tomate, queijo, 
manjericão e presunto. Ao final, com a frigideira tampada, 
leve a massa novamente ao fogo baixo e deixe assar até que 
o queijo fique completamente derretido.

Experimente e escreva-nos (folhadeacanto@gmail.com) 
contando o que achou !

Bon apetit!
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Participe enviando sua colaboração de artigos, co-
mentários, histórias etc. Os artigos serão publicados 
após apreciação do conselho editorial.

Sua colaboração é muito bem vinda!
Envie-nos um e-mail para 
folhadeacanto@gmail.com 

Até breve!

Recebemos por e-mail, a seguinte pergunta:

“ Sou militar da reserva e minha esposa é civil 
da ativa. Em abril próximo ela se aposentará e nos 
mudaremos para o município de Resende, no Rio de 
Janeiro, onde devemos fazer a nossa apresentação 
anual?”

A resposta, elaborada pela Pagadoria de Inativos e 
Pensionistas é a seguinte: 

“Caro leitor, informo a V. Sa. que a apresentação 
de civil é feita em qualquer agência do Banco do 
Brasil ou Caixa Econômica Federal, portanto, a servi-
dora civil citada no e-mail poderá se apresentar em 
qualquer agência desse bancos citados. Já ao senhor, 
que é militar da reserva,  poderá se apresentar na          
Academia Militar das Agulhas Negras ( AMAN) em 
Resende.

 Atenciosamente, 
                                                                                                                                                   
  JOSUÉ LIMA MARTINS Cap R/1 - Chefe da DIP-1  “
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Despediram-se de nós
Fevereiro de 2016

Chegou ao conhecimento desta Diretoria o falecimento dos seguintes companheiros:
DESPEDIRAM-SE DE NÓS 

FEVEREIRO 

 

 

POSTO / 

GRADUAÇÃO 
NOME OM DATA 

SO MILTON JAYME RODRIGUES BACG 01/02/2016 

SO LUIZ SINIDEI PILLI BAFL 01/02/2016 

TC PREDO GASTÃO DE CARAVELLAS PIPAR-INAT 02/02/2016 

2S JOANICIO BARBOSO DE SIQUEIRA PIPAR-INAT 02/02/2016 

S1 GANESIS GOMES DE CARVALHO PIPAR-INAT 02/02/2016 

MAJ PAULO SANTINO TARTAREL PIPAR-INAT 03/02/2016 

1T PAULO PESSOA DE ANDRADE PIPAR-INAT 03/02/2016 

CB ALVARINO LEAL JUNIOR PIPAR-INAT 04/02/2016 

BR ROSALVO MALAGUTI PIPAR-INAT 05/02/2016 

SO JOSÉ JEOVAH VIDAL BOTELHO I COMAR 05/02/2016 

SO RAIMUNDO TOLENTINO TRINDADE I COMAR 05/02/2016 

SO HERCILIO SOARES DE MELLO II COMAR 05/02/2016 

CB JAIR VITORINO FERREIRA PIPAR-INAT 06/02/2016 

CL PAULO CESAR SOTER DA SILVEIRA PIPAR-INAT 06/02/2016 

SO LUIZ OSWALDO VIEIRA PIPAR-INAT 07/02/2016 

SO PAULO EDUARDO DO NASCIMENTO IV COMAR 09/02/2016 

SO JOSÉ PINTO DE OLIVEIRA CIAAR 10/02/2016 

SO JOÃO BATISTA DA SILVA II COMAR 11/02/2016 

2S JERONIMO BAPTISTA PIPAR-INAT 11/02/2016 

2S MANOEL DE SOUZA FONTES PIPAR-INAT 12/02/2016 

SO SEBASTIÃO GOMES DA SILVA PIPAR-INAT 18/02/2016 

3S SERGIO ROBERTO DOS SANTOS PIPAR-INAT 19/02/2016 

SO VALDIR CAVALCANTI DOS SANTOS CIAAR 20/02/2016 

3S ORMEZINDO LASNOR SANTOS PIPAR-INAT 21/02/2016 
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