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INCAER empossa novos Conselheiros
O Cel Av Refm Aparecido Camazano Alamino e o Engenheiro

de Almeida Baptista, Ten Brig Ar Refm Paulo Roberto Cardoso

Mauro Gomes de Paiva Lins de Barros são os mais novos

Vilarinho e Ten Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, atual

membros do Conselho Superior do Instituto Histórico-Cultural

Diretor deste Instituto.

da Aeronáutica (INCAER). A cerimônia de posse, ocorrida no

O Conselho Superior do INCAER tem por objetivo

dia 7 de março de 2016, foi presidida pelo Comandante da

assessorar o Diretor sobre as atividades culturais relacionadas

Aeronáutica, Ten Brig Ar Nivaldo Luiz Rossato, e contou com

à aeronáutica brasileira e é composto por 20 Conselheiros.

a presença de diversas autoridades militares e civis, entre as

O Cel Av Camazano passou a ocupar a Cadeira de no 18,

quais, Ten Brig Ar Refm Sócrates da Costa Monteiro, Ten Brig

cujo patrono é o Ten Brig Ar Deoclécio Lima de Siqueira, vaga

Ar Refm Mauro José Miranda Gandra, Ten Brig Ar Refm Carlos

desde o dia 29 de março de 2015, devido ao falecimento do Maj
Brig Ar Refm Lauro Ney Menezes.
A saudação ao novo Conselheiro foi realizada pelo Cel Av
Refm Manuel Cambeses Júnior, membro do Conselho Superior
do INCAER.
O Cel Av Camazano ingressou na FAB em 1969 e
solicitou reserva em 2003. Atuou como professor convidado
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, sendo
orientador na pró-reitoria de História para a elaboração das
teses dos alunos que abordam assuntos aeronáuticos, e é
palestrante e Membro Correspondente do INCAER.
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Em seu discurso, o Cel Camazano agradeceu pela
indicação, destacando que poucos têm a oportunidade de
ingressar neste seleto Conselho. Externou sua gratidão à Força
Aérea Brasileira, que lhe emoldurou o caráter, a educação, o
respeito às regras e às pessoas e o amor pelo Brasil.
Na sequência, o engenheiro Mauro Lins de Barros foi
saudado pelo Brig Ar Refm Márcio Bhering Cardoso, Diretor
do Museu Aeroespacial.
Mauro Lins de Barros passou a ocupar a Cadeira de
n 11, vaga desde 22 de fevereiro de 2015, em razão
o

do falecimento do Comandante Carlos Eugênio Santos
Dufriche. A Cadeira tem como patrono Ruben Martin Berta.
Mauro Lins de Barros formou-se engenheiro pelo Instituto

Cel Camazano com o diploma de Conselheiro, ladeado pelo
Ten Brig Ar Pohlmann e pelo Ten Brig Ar Rossato.

Tecnológico da Aeronáutica em 1965. É autor de diversos
trabalhos sobre a história da aviação brasileira e a implantação
da indústria aeronáutica no país, já tendo recebido, em duas
oportunidades, o Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica,
em 2006 e 2010. Possui os títulos de Amigo dos Centauros,
concedido pelo 3°/10° GAv, em 2008, e de Cardeal Honorário,
concedido pelo 4°/7º GAv, em 2010. Ao terminar seu discurso
de posse, registrou profundo reconhecimento a todos os que
participaram, de algum modo, na indicação do seu nome para
tão honrosa posição, prometendo que faria “o melhor ao seu
alcance para retribuir a confiança”.
O evento reuniu dezesseis, do total de vinte Conselheiros
do INCAER.

O Conselheiro Mauro Lins de Barros entre
o Ten Brig Ar R/1 Pohlmann e o Ten Brig Ar Rossato

Da esquerda para a direita (fila de trás), Conselheiros: Sr. Carlos Lorch, Cel Av Camazano, Dr. Henrique Lins de Barros,
Cel Av Arakén, Ten Brig Ar Gandra, Ten Brig Ar Pohlmann, Brig Ar Athayde, Cel Av Cambeses
Da esquerda para a direita (fila da frente), Conselheiros: Ten Brig Ar Vilarinho, Maj Brig Terra de Faria, Ten Brig Ar José Américo,
Ten Cel Osires Silva, Ten Brig Ar Sócrates, Eng. Mauro Lins de Barros, Ten Brig Ar Rosa Filho e Ten Brig Ar Baptista
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“Brasil: Ameaças Transnacionais”
foi o tema do 241º Encontro no INCAER

CMG Márcio inicia a palestra “Brasil: ameaças transnacionais”.

No 241º Encontro no INCAER, realizado no dia 27 de
abril de 2016, o Capitão-de-Mar-e-Guerra Márcio Bonifácio
Moraes, Conferencista Emérito da Escola Superior de Guerra,
proferiu a palestra “BRASIL: Ameaças Transnacionais”. O
palestrante destacou as principais ameaças transnacionais,
como: narcotráfico, tráfico de armas, fluxo ilícito de capitais,
terrorismo internacional, espionagem, sabotagem e ameaças
cibernéticas. Também abordou acontecimentos recentes,
como os atentados terroristas de novembro de 2015, em
Paris, e de março de 2016, em Bruxelas.
Em sua conclusão, chamou a atenção para os pontos
vulneráveis do Brasil e para a necessidade de o país se
preparar para enfrentar devidamente tais ameaças.
Ao final da palestra, o Diretor do INCAER, Ten Brig
Ar R/1 Pohlmann, entregou ao palestrante diploma de
participação e uma lembrança do Instituto.
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XVI Congresso Internacional de
História Aeronáutica e do Espaço

Abertura do XVI Congresso Internacional de História Aeronáutica e do Espaço da FIDEHAE

O XVI Congresso Internacional de História Aeronáutica

Diversos países do mundo são hoje filiados à

e do Espaço, organizado pela Federação Internacional de

FIDEHAE, dentre eles, o Brasil, que participa desde o

Estudos Históricos, Aeronáuticos e Espaciais (FIDEHAE),

segundo congresso, realizado em 1996. Seguiram-se

foi realizado em Santiago do Chile, de 23 a 29 de março

os congressos do Uruguai (1997), Brasil (1998), Madri

de 2016, em homenagem ao “Centenário da Primeira

(1999), Lima (2000), Sevilla (2001), Santiago (2003),

Conferência Aeronáutica Panamericana”. Participaram

Buenos Aires (2005), Rio de Janeiro (2006), Lisboa

do evento delegados da Argentina, Brasil, Bolívia, Chile,

(2008), Lima (2010), Bogotá (2012) e Buenos Aires

Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos da América,

(2014), quando houve, pela primeira vez, a participação

México, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai. O

dos Estados Unidos, Itália e França.

Brasil foi representado pelo Diretor do INCAER, Ten Brig Ar
R/1 Ailton dos Santos Pohlmann.
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Após a realização do XVI Congresso, o Diretor do
INCAER designou dois Oficiais para intermediar as atividades

A FIDEHAE é um organismo internacional, criado em

entre este Instituto e a Secretaria-Geral da FIDEHAE, com

1995, que trata da história aeronáutica ibero-americana.

o objetivo de manter contato constante, agilizar a troca

O primeiro Congresso Internacional teve lugar em Buenos

de informações e propiciar um melhor atendimento às

Aires, Argentina, de 22 a 24 de maio de 1995.

necessidades daquele órgão.
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EPCAR visita o Museu Aeroespacial

Alunos da EPCAR ouvem explanação do Diretor do MUSAL, Brig Ar Bhering.

O Museu Aeroespacial (MUSAL) recebeu, no dia 9 de abril

Após os agradecimentos do líder dos Alunos, o

de 2016, visita de comitiva da Escola Preparatória de Cadetes

Diretor do Museu, Brig Ar Márcio Bhering Cardoso,

do Ar (EPCAR), composta por quatro oficiais, seis graduados e

ofertou catálogos do MUSAL, recebendo um quadro e

165 Alunos do 3º ano.

recordações alusivas à EPCAR.

A visita faz parte do Calendário Escolar para o ano de

Ao final, os Alunos despediram-se com um vibrante

2016 e tem como objetivo proporcionar aos futuros Cadetes

grito de guerra, revivendo a memória de todos que

experiências que enriqueçam seus conhecimentos de

tiveram o privilégio de passar pelos bancos escolares das

Aeronáutica e da Força Aérea Brasileira.

Escolas Militares.

Encontro de Escoteiros no Museu Aeroespacial
No dia 10 de abril, o MUSAL recebeu a visita de vários
grupos de escoteiros para realização de mais uma “Etapa
Escoteira da Mostra Brasileira de Foguetes” (MOBFOG).
A MOBFOG tem o objetivo de despertar o interesse dos
jovens pelas Ciências Aeronáuticas, por meio da construção
de foguetes com canudos de refrigerantes, canudos de papel
e garrafas pet, objetivando atingir o maior alcance horizontal.
o
O encontro, coordenado e realizado pelo 88  
Grupo

Escoteiro Atol das Rocas, já faz parte das atividades
programadas pela Seção de Recursos Educativos do
MUSAL, que, neste ano, contou com a presença de
74 escoteiros, além de instrutores acompanhantes.

Integrantes do Grupo Escoteiro Atol das Rocas
em visita ao MUSAL
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Museu Aeroespacial participa
do I Simpósio de História Militar

Abertura do XVI Congresso Internacional de História Aeronáutica e do Espaço da FIDEHAE
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Entre 26 e 28 de abril de 2016, ocorreu o I Simpósio de

Costa Dias, Ten Rachel Motta Cardoso e SO Jefferson

História Militar no Museu Naval do Rio de Janeiro. O evento

Eduardo dos Santos Machado. A ideia do trabalho foi

foi realizado pela Universidade Estadual de Londrina, Escola

inserir o Museu Aeroespacial e suas seções da Divisão

Superior de Guerra e Diretoria do Patrimônio Histórico e

de Museologia como alternativas de pesquisa e formação

Documentação da Marinha e contou com a participação da

para historiadores, museólogos, arquivistas, bibliotecários e

Universidade da Força Aérea, entre os apoiadores.

pedagogos.

Um dos diversos trabalhos acadêmicos apresentados

O MUSAL situa-se na Zona Oeste do Rio de Janeiro e

foi “Museu Aeroespacial: Um acervo a ser descoberto”,

está aberto ao público de terça a domingo (www2.fab.mil.

desenvolvido pelos historiadores da FAB, Ten Fabiana

br/musal/).
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INCAER lança DVD no 32 do Projeto Memória
O 32 o DVD do Projeto Memória, com entrevista
gravada no dia 15 de julho de 2015, contém o depoimento
do Cel Av Refm Ivan Von Trompowsky Douat Taulois.
No documentário, o Cel Trompowsky conta parte de
suas experiências vividas na FAB e, em especial, relata
o que viu quando da implantação das aeronaves Mirage,
que atuaram como principal vetor de Defesa Aérea, na
era DACTA.
O Projeto Memória tem como objetivo registrar,
em vídeo, o depoimento de personalidades da Força
Aérea Brasileira acerca de fatos pessoais ou coletivos
pertinentes à Aeronáutica, de modo a substanciar a
História.

INCAER lança revista
Ideias em Destaque no 46
A revista Ideias em Destaque no 46, do segundo
semestre de 2015, traz 18 artigos de diferentes autores
sobre aviação e assuntos correlatos.
Ao tempo da primeira edição, em abril de 1989, a
revista tinha como objetivo principal “dar publicidade a
matérias de fontes mundiais de pensamentos relacionados
com a Aviação” até que, em seu no 18, de agosto de 2006,
passa a acolher “temas estratégicos, de Geopolítica e,
acima de tudo, de cultura geral.”
Atualmente, a revista é publicada duas vezes ao ano
e permanece sendo editada e distribuída gratuitamente
pelo INCAER.
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INCAER lançará selo comemorativo por seus 30 anos

INCAER lançará selo comemorativo por seus 30 anos

No dia 27 de junho de 2016, o Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica
estará
anos
de existência.
Durante
os festejos
No diacompletando
27 de junho de 2016, o30
Instituto
Histórico-Cultural
da Aeronáutica
estará completando
30 anos de comemorativos,
existência. Durante
o osINCAER
lançará
o
selo,
confeccionado
pela
Seção
de
Tecnologia
da
festejos comemorativos, o INCAER lançará um selo, confeccionado pela Seção de Tecnologia da Informação
e retratado
Informação
e retratado
pela Empresa
deheráldica:
Correios e Telégrafos. O
pela Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos.
O selo possui aBrasileira
seguinte descrição
selo“Símbolo
possui
a seguinte
descrição
heráldica:
comemorativo
com características
retangulares,
formado, da esquerda para a direita, pela expressão “30 anos”,
alusiva ao aniversário do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, tudo em azul petróleo.

“Símbolo comemorativo com características retangulares, formado, da
esquerda para a direita, pela expressão “30 anos”, alusiva ao aniversário do
do Comando da Aeronáutica, cujo registro é representado por uma pena em jalne (amarelo), que se sobrepõe ao livro, até o
Instituto
Histórico-Cultural da Aeronáutica, tudo em azul petróleo.
interior do algarismo “zero”.
Abaixo do algarismo “zero”, apresenta-se um livro aberto em prata
À direita de todo o conjunto e em harmonia com o mesmo, encontra-se o nome deste Instituto por extenso”.
(branco), simbolizando a missão da Organização de pesquisar, desenvolver,
divulgar, preservar, controlar e estimular as atividades referentes à memória e
à cultura
no âmbito do Comando da Aeronáutica, cujo registro é representado
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Ao cumprimentar V. Exa., parabenizo pela qualidade da publicação, aproveito a oportunidade para agradecer

a atenção dispensada, transmitindo-lhe votos de sucesso e muitas felicidades, extensivos a todos os integrantes
desse Instituto."
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