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INCAER realiza inspeção no MUSAL

o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), 

em conformidade com as exigências contidas no Plano 

Setorial (PCA 11-55), realizou a primeira inspeção no Museu 

Aeroespacial (MUSAL), no dia 27 de agosto de 2015, com a 

finalidade de avaliar a consecução das metas estabelecidas 

no Programa de Trabalho Anual (PTA 19-165), bem como 

o desempenho das diversas áreas definidas no documento 

Inspeção na Organização Subordinada (ICA 121-12).

Após as boas vindas do Diretor do MUSAL, Brig Ar Márcio 

Behring Cardoso, o Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Ailton dos 

Santos Pohlmann, acompanhado do Subdiretor de Divulgação, 

Maj Brig Ar Wilmar Terroso Freitas, esclareceu os aspectos da 

execução da inspeção relacionados com a legislação vigente, 

destacando o atendimento das necessidades, a busca pelo 

aprimoramento das tarefas no processo de gestão nas organi-

zações da Força Aérea, além da importância da manutenção 

da sinergia entre os dois órgãos. Em seguida, o Cel Int R/1 

Edson Ribeiro da Silva, Inspetor Chefe, explanou sobre o 

desenvolvimento da parte técnica, inclusive sobre as áreas 
Áreas de Museologia e História, inspecionadas pela equipe do INCAER.

a serem inspecionadas: Administração, História, Museologia, 

Comunicação Social, Biblioteca e Arquivologia. Houve, ainda, 

a apresentação das equipes de inspetores do INCAER e de 

inspecionados do MUSAL.

Ao fim dos trabalhos, os oficiais Chefes de Equipes 

apresentaram uma síntese da situação atual do setor de sua 

responsabilidade. Um relatório técnico recomendará medidas 

que poderão ser adotadas em prol da melhoria da gestão da 

organização inspecionada. 

INCAER lança o DVD no 31 do Projeto Memória

Noticiario_82_4 paginas.indd   3 06/10/15   10:30



Notic. INCAER, Rio de Janeiro, a. 14, n. 60, p. 2, novembro 2010

2

Noticiário INCAER - a.19/nº 82/jul/ago 15

237º Encontro no INCAER debate a  
independência tecnológica do Brasil

o Brasil é uma das maiores nações do mundo em população, 

território, riquezas naturais, diversidade biológica e energias 

renováveis. Mas o que nos falta para sermos independentes tec-

nologicamente e verdadeiramente soberanos? Esse foi o debate 

promovido pelo engenheiro Carlos Alberto Rayol, Gerente da 

Divisão de Meio Ambiente de Transmissão da Eletrobrás e autor 

do livro Independência e soberania: uma escolha para o Brasil, 

no 237º Encontro no INCAER, ocorrido em 29 de julho de 2015.

Com a palestra Independência tecnológica do Brasil, o 

engenheiro fez uma análise estratégica sobre tecnologia e 

progresso das nações, enfatizando a necessidade de o Brasil 

mudar sua matriz de exportação e valorizar a produção cien-

o palestrante ladeado pelo Brig Ar Roger,  

Ten Brig Ar Pohlmann e Maj Brig Ar Terroso

Prof. Rayol aborda as alternativas para o desenvolvimento do Brasil.

tífica e tecnológica, passando a exportar mais produtos de maior valor agregado, em relação às atuais commodities.

Em sua análise, o palestrante abordou também o processo de drenagem de cérebros para países desenvolvidos e o 

abismo entre o porte do Brasil e seu grau de desenvolvimento tecnológico.

Após a apresentação, seguiu-se a sessão de debates e a tradicional entrega de diploma ao palestrante, feita pelo Diretor do 

INCAER, Ten Brig Ar Ailton dos Santos Pohlmann.

Militares do INCAER recebem medalha por tempo de serviço
Dia 26 de agosto, no Auditório Ten Brig Deoclécio, do INCAER, o So SMU Adilson Pastor da 

Silva e o So SDE Altemar Falcão da Cunha, do efetivo do INCAER, receberam, respectivamente, 

a medalha de ouro, com passador de ouro, e a medalha de prata, com passador de prata, como 

reconhecimento aos mais de 30 e 20 anos de bons serviços prestados à Força Aérea Brasileira. 

As medalhas foram impostas pelo Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Ailton dos Santos Pohlmann.

No dia 20 do mês anterior, em solenidade comemorativa ao aniversário de Alberto Santos-

Dumont, presidida pelo Comandante-Geral de Apoio, Ten Brig Ar Dirceu Tondolo Noro, o So 

Adilson e o So SAD Adalto de oliveira Dias, também do INCAER, foram agraciados com a 

Medalha Mérito Santos-Dumont. Esta comenda é destinada a militares que tenham se distin-

guido no exercício da profissão e a cidadãos brasileiros e estrangeiros que tenham prestado 

notáveis serviços ao país.

Militares do INCAER durante solenidade de 

imposição de medalha por tempo de serviço
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238º Encontro no INCAER apresenta o  
Programa Estratégico de Sistemas Espaciais

Maj Brig Ar Minelli ressalta a necessidade estratégica do 

 aproveitamento dos espaços orbitais.

3

o palestrante ladeado pelo Brig Ar Roger,  

Ten Brig Ar Pohlmann e Maj Brig Ar Terroso

Prof. Rayol aborda as alternativas para o desenvolvimento do Brasil.

o Presidente da Comissão de Coordenação de 

Sistemas Espaciais, Maj Brig Ar Carlos Minelli de 

Sá, proferiu a palestra “Programa Estratégico de 

Sistemas Espaciais” no 238o Encontro no INCAER, 

realizado em 26 de agosto de 2015. o palestrante 

explicou que países sul-americanos como Argentina, 

Bolívia, Chile e Venezuela já possuem satélites de 

observação e que o aproveitamento das poucas 

zonas orbitais disponíveis por satélites brasileiros é 

uma necessidade com fundamentação estratégica 

em tempo de paz e, principalmente, em operações 

de segurança nacional.

o Programa Estratégico de Sistemas Espaciais 

(PESE) foi elaborado pela Comissão de Coordenação 

Ten Brig Ar Pohlmann entrega diploma  

ao Maj Brig Ar Minelli.

e Implantação de Sistemas Espaciais (CCISE), criada em 2012, 

com a responsabilidade de coordenar os trabalhos referentes à 

definição e à implantação desses sistemas, bem como da res-

pectiva infraestrutura de apoio. A meta da CCISE é de lançar um 

satélite de pequeno porte por ano, o que muito contribuirá para as 

telecomunicações, o mapeamento de informações, o monitoramen-

to espacial e a observação da Terra.

 Ao término do debate, o Maj Brig Ar Minelli foi agraciado 

com um diploma e uma lembrança pelo Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar Pohlmann.

INCAER padroniza a Canção da Intendência da Aeronáutica
Durante a comemoração do Dia da Intendência, realizada em 23 de 

agosto, o Subdiretor de Cultura do INCAER, Maj Brig Ar José Roberto 

Scheer, entregou a padronização da Canção da Intendência da Aeronáutica 

ao Diretor de Intendência da Aeronáutica, Maj Brig Int Vilmar Gargalhone 

Corrêa. o evento aconteceu no Depósito Central de Intendência, em 

Marechal Hermes, Rio de Janeiro.

o INCAER, por meio do Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural da 

Aeronáutica (SISCULT), normatizou o arranjo e a execução da canção, 

com a respectiva partitura padrão, através da Portaria no 25/DIR, de 31 de 

julho de 2015.

Na ocasião, como forma de homenagem ao Dia da Intendência, foi 

lançado o opúsculo Sou o hoje, o amanhã: a Intendência da FAB e o seu 

Patrono, publicado pelo INCAER.

Maj Brig Ar Scheer entrega a Canção da  

Intendência ao Maj Brig Int Vilmar.

Militares do INCAER recebem medalha por tempo de serviço
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Expediente

INCAER lança o DVD no 31 do Projeto Memória

 o INCAER acaba de lançar o 31º DVD do Projeto Memória, que tem por 

objetivo registrar o depoimento de personalidades que tiveram atuações marcan-

tes na Força Aérea Brasileira. o DVD nº 31 da coleção contém entrevista feita 

com o Maj Brig Int Refm Denizart Lustosa Ribeiro, que fala das suas realizações 

nos diversos cargos que ocupou ao longo da carreira e, em especial, o de Diretor 

de Intendência da Aeronáutica.

INCAER lança opúsculos sobre o avião Catalina e  
os Patronos da Intendência e do CAN  

O Catalina no Brasil, escrito pelo Cel Av Aparecido Camazano Alamino; Sou o hoje, o amanhã: a Intendência da FAB e o seu 

Patrono, de autoria da 2º Ten QoCon His Elaine Gonçalves da Costa; e Nelson Freire Lavenère-Wanderley, Patrono do Correio 

Aéreo Nacional, de Iracema Andrade de Alencar Rosas, são os três novos opúsculos lançados pelo INCAER.

No primeiro, o protagonista é o Catalina, avião que prestou excelentes serviços à FAB durante a II Guerra Mundial e que depois 

serviu como aeronave de busca e resgate e transporte aéreo na Amazônia, caracterizada pela sua versatilidade. 

o opúsculo Sou o hoje e o amanhã destaca o caminho percorrido pelo Ten Brig Int José Epaminondas de Aquino Granja (1897-

1975), principalmente, no que diz respeito às suas contribuições para o Serviço de Intendência Aeronáutica, que se consolidou 

após a Segunda Guerra Mundial. 

Já o terceiro apresenta um trabalho de pesquisa e atualização da antiga publicação do INCAER sobre a vida e a obra do Patrono 

do Correio Aéreo Nacional,  Ten Brig Ar Nelson Freire Lavenère-Wanderley (1909-1985), Ministro da Aeronáutica em 1964.
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