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INCAER comemora 30 anos
No dia 27 de junho de 2016, o Instituto Histórico-

destacaram profissionalmente no INCAER ao longo de

Cultural da Aeronáutica (INCAER) completou 30 anos

2015. Foram agraciados como Graduado Padrão e Praça

de criação, e uma programação especial marcou a

Padrão, respectivamente, o 2º Sgt SUP Marcos de Oliveira

data natalícia.

Soares e o S2 SNE Hygor Cople Herburgo, que recebe-

Após a formatura diária, a solenidade de comemoração iniciou-se com a premiação dos militares que se

O Diretor do
INCAER, Ten Brig
Ar Pohlmann,
com o Graduado
Padrão, 2º Sgt
Soares, e o Praça
Padrão, S2 Cople

ram diplomas de reconhecimento e brindes do Diretor, Ten
Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann.
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Em seguida, ocorreu a inauguração da exposição
permanente “INCAER – O Prédio conta sua história”.
As fotografias selecionadas mostram o período desde
a construção e inauguração da Estação de Hidroaviões
do Aeroporto Santos-Dumont, passando pelo tombamento do prédio pelo Serviço do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (SPHAN) – atual Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – até o surgimento
do INCAER, em 1986.
Por fim, houve o lançamento do selo comemorativo
dos 30 anos do INCAER. Desenvolvido em ação conjunta da Divisão de Comunicação Cultural com a Seção de
Tecnologia da Informação, o selo comemorativo expressa, através de sua heráldica, produzida pela Seção de
Pesquisas e Estudos Historiográficos, a missão que
norteia o Instituto Histórico.

Placa da exposição “INCAER – O Prédio conta sua história”

Brig Ar Athayde e Ten Brig Ar Pohlmann no momento da obliteração
do selo comemorativo dos 30 anos do INCAER
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INCAER e SISCULT no 243o Encontro no INCAER

Ten Brig Ar Pohlmann com os palestrantes do 243º Encontro no INCAER, Cel Mattos e Maj Brig Ar Scheer

O 243º Encontro no INCAER, realizado no dia 29 de

Instituto; a segunda, proferida pelo Maj Brig Ar R/1 José

junho, foi dedicado ao aniversário do Instituto, que com-

Roberto Scheer, teve como foco as mudanças na área

pletou 30 anos de existência dois dias antes. Na ocasião

cultural realizadas na Força Aérea, com o advento do

foram proferidas as palestras: “O corredor histórico

SISCULT, em 2010.

do Rio de Janeiro e o INCAER” e “A cultura da Força

Ao término do encontro, o público presente pôde assistir

Aérea no século XXI”. A primeira, conduzida pelo Cel Av

a uma apresentação artístico-musical da Banda de Música

Refm Marco Aurélio de Mattos, mostrou, por imagens,

da Base Aérea do Galeão, que culminou com o tradicional

os acontecimentos históricos no entorno do prédio do

“Parabéns pra você”.

Livro comemorativo
dos 30 anos do INCAER
Encerrando as comemorações, foi distribuído para
todo o efetivo o livro INCAER 30 anos depois – A história contada por seus protagonistas, que contou com
a colaboração de diversos profissionais do INCAER.
Com artigos e imagens exclusivos, o lançamento
teve uma solenidade simbólica, na qual o militar mais
moderno do Instituto, S2 SNE Thomas da Silva
Peixoto, recebeu das mãos do Diretor, Ten Brig Ar
Pohlmann, o primeiro exemplar.
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A importância do combate superfície-ar
no 242º Encontro no INCAER

Brig Inf Mayworm durante a palestra “O Combate Superfície-Ar e suas contribuições para a missão da FAB”

Com o objetivo de fazer compreender o papel desempenhado pelos mísseis Superfície-Ar na defesa aeroespacial
do futuro e valorizar a implantação da 1ª Brigada de Defesa
Antiaérea (1ª BDAAE) como instrumento de combate na
estrutura da Força Aérea Brasileira, o Brig Inf Luiz Marcelo
Sivero Mayworm, Comandante da 1ª BDAAE, ministrou,
durante o 242º Encontro no INCAER, no dia 25 de maio de
2016, a palestra “O Combate Superfície-Ar e suas contribuições para a missão da FAB”.
O Brig Mayworm fez um resumo histórico do Combate
Superfície-Ar, falou da coordenação da defesa aérea e
antiaérea, do aumento do raio de ação dos mísseis, do
surgimento dos mísseis portáteis e da atual defesa antiaérea
dos países.

O escritor Cosme Degenar Drummond durante a sessão de
autógrafos do livro Salgado Filho, uma biografia

Continuando a explanação, o Brigadeiro relatou a cria-
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ção e implementação da Brigada de Defesa Antiaérea,

Houve, ainda, uma sessão de autógrafos do livro

explicou como a brigada é dividida, as empresas e órgãos

Salgado Filho, uma biografia, de Cosme Degenar

associados, os treinamentos realizados e como se dá o

Drummond. O livro aborda as conquistas dos trabalhado-

Combate Superfície-Ar na Defesa Aeroespacial. O emprego

res obtidas quando Salgado Filho foi Ministro do Trabalho,

dos mísseis de longo alcance, as ameaças do combate

bem como as estratégias concebidas por ele, já à frente do

superfície-ar, cenário da defesa aeroespacial para 2041,

Ministério da Aeronáutica, na organização da recém-criada

foram outros temas também abordados.

Força Aérea Brasileira.
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Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica

O Cel Reale diante dos agraciados com o Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica, na EEAR

•

Por haverem se classificado em 1º lugar, nos respectivos

Adaptação à Graduação de Sargentos (EAGS); e

cursos e estágios de formação da Força Aérea Brasileira,
•

receberam o Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica:
•

3S QSS SGS Wagner Cristian Stella, do Curso de
Formação de Sargentos (CFS).

No Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica
(CIAAR), em Pampulha, Minas Gerais, no dia 19 de maio

3S QSS SOB Joberth Silva Mendes, do Estágio de

•

Na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica

de 2016, das mãos do Cap QOEA SUP William Cunha

(EAOAR), no Rio de Janeiro, capital, no dia 20 de junho,

de Jesus Lowndes:

pelo Cel Int R/1 Marcelo Antônio Mariño Gomez:

•

1º Ten QODent Israel Bangel Carlotto, do Curso de
Adaptação de Dentistas da Aeronáutica (CADAR);

•

•

Cap Int Rodrigo Alves de Novaes, do Curso de
Aperfeiçoamento de Oficiais (CAP-01/2016).

1º Ten QOFarm Leandro Figueira Reis de Sá,
do Curso de Adaptação de Farmacêuticos da
Aeronáutica (CAFAR);

•

1º Ten QOMed Carlos Eduardo Matos Alves, do
Curso de Adaptação de Médicos da Aeronáutica
(CAMAR);

•

2º Ten QOAp Webert Leandro Barreto da Silva,
do Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio da
Aeronáutica (EAOAP); e

•

1º Ten QOEng Bárbara Simonne de Paiva
Magalhães, do Estágio de Adaptação de Oficiais
Engenheiros da Aeronáutica (EAOEAR).

•

Na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em
Guaratinguetá, São Paulo, no dia 17 de junho, pelo Cel
Av Refm Manuel Bezerra Barreto Reale:

Parabenização do Cel Mariño ao Cap Novaes, primeiro
colocado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da EAOAR
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Volume V da Série História Geral
da Aeronáutica Brasileira
Durante as comemorações do 30° aniversário do
INCAER, no dia 27 de junho de 2016, o Diretor, Ten Brig
Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, anunciou a inclusão
do quinto volume da série História Geral da Aeronáutica
Brasileira (HGAB), na Coleção Aeronáutica.
Mediante a Portaria Ministerial nº 252/GM3, datada de
11 de abril de 1988, o INCAER recebeu a atribuição de
“editorar livros com a finalidade de perpetuar aspectos
significativos que tenham contribuído ou que venham
a contribuir destacadamente para a cultura e a história
aeronáutica brasileira”.
O volume 5 da HGAB abrange os anos de 1956 a 1966 e
vem dar continuidade à coleção, narrando os acontecimentos
da Aeronáutica desde seus primórdios, no primeiro volume,
quando o sonho do voo humano ainda pertencia à mitologia.
O Instituto vem cumprindo a sua missão ao longo dos
anos, apresentando publicações sobre temas aeronáuticos,
dentre as quais destacamos a série HGAB em seus cinco
volumes, abrangendo os seguintes períodos:
•

Volume 1– Dos Primórdios até 1920;

•

Volume 2 – De 1921 às Vésperas da Criação do
Ministério da Aeronáutica;

•

Volume 3 – Da Criação do Ministério da Aeronáutica ao
Final da Segunda Guerra Mundial;

•

•

Volume 4 – Janeiro de 1946 a janeiro de 1956 – Após o

camente para consultas, descrevendo o passado, exigindo

Término da Segunda Guerra Mundial até a posse do Dr.

a compreensão do momento político e cultural em que os

Juscelino Kubitschek como Presidente da República.

fatos se desenrolaram. Por este motivo, foram cuidadosa-

Volume 5 – Janeiro de 1956 a dezembro de 1966 – Da

mente balizados por referências documentais e fontes das

Posse do Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira

informações.

até as Vésperas da Reforma Administrativa.
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Os volumes da HGAB são livros históricos, voltados tipi-

Passados 28 anos da edição do primeiro volume da

O volume 5 da História Geral da Aeronáutica Brasileira,

série, o INCAER sentiu a necessidade de modernizar a

nas suas 780 páginas, relata a saga do Ministério da

impressão deste quinto volume, mantendo os mesmos

Aeronáutica no período proposto e é fruto de extensa

elementos visuais das edições anteriores, mas alterando

pesquisa documental e, também, de depoimentos daqueles

o formato dos caracteres, a disposição dos títulos e apre-

que ajudaram a construir a nossa história, principalmente,

sentando, ainda, na sua capa, um mosaico contendo oito

das organizações que tiveram parte do seu acervo perdido

fotos representativas das diversas atividades da aeronáutica

no incêndio ocorrido no Aeroporto Santos Dumont, em 1998.

brasileira nos anos de 1956 até 1966.
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Escola Superior de Guerra do México visita o MUSAL

Recepção dos oficiais mexicanos pelo Diretor do MUSAL, Brig Ar Bhering

Oficiais da Escola Superior de Guerra do México (ESG)

No dia 16 de junho, a comitiva, formada por 110 oficiais

estiveram no Brasil, entre 13 a 19 de junho, com o propó-

estrangeiros, foi recepcionada pelo Brig Ar Refm Márcio

sito acadêmico de adquirir conhecimentos relacionados

Bhering Cardoso, Diretor do MUSAL, que falou da criação

à Estratégia, Segurança Nacional e locais de importância

e dos trabalhos feitos pelo órgão. Em visita às exposições,

cultural de países em desenvolvimento.

os oficiais estrangeiros puderam constatar o papel das

Dentre os temas de interesse da visita, envolvendo Unidades

Forças Armadas e da indústria aeronáutica no desenvolvi-

de Ensino do Exército e Marinha, estavam: estrutura organiza-

mento do Brasil, e as contribuições do país para a aviação.

cional e funcionamento dos Jogos Olímpicos; preparação de

No fim da visita, foram ofertados catálogos do MUSAL e

militares para operações conjuntas de paz; operações para

publicações históricas da Força Aérea Brasileira. Os visitantes,

garantir a segurança e defesa da soberania nacional; e orga-

por sua vez, ofereceram um distintivo da ESG e uma escultura

nização e funcionamento dos pelotões especiais de fronteiras.

da Força Aérea Mexicana, representando o piloto de combate.

Falecimento do Conselheiro Maj Brig Ar Oswaldo Terra de Faria
Com exatos 96 anos, faleceu, no dia 19 de junho de 2016, o Maj Brig Ar Oswaldo Terra de
Faria, Conselheiro do INCAER, ocupante da Cadeira nº 12, cujo Patrono é o Ten Brig Ar Nelson
Freire Lavenère-Wanderley.
O Maj Brig Terra de Faria foi declarado Aspirante em 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial,
cumpriu missões de patrulha marítima e combateu os submarinos do Eixo ao longo do litoral brasileiro,
motivo pelo qual foi homenageado pela Segunda Força Aérea no Dia da Aviação de Patrulha, em 2014.
Ao longo da carreira, exerceu diversos cargos relevantes, havendo comandado o 1º Esquadrão
do 7º Grupo de Aviação, o Comando Costeiro, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e a Escola
de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica. Além de Conselheiro do INCAER, foi, por quase três
décadas, Diretor do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos (CEBRES). Dedicou-se à pesquisa e
divulgação de temas relevantes para a cultura militar, e participou ativamente nos estudos e redação dos cinco livros da coleção História Geral da Aeronáutica Brasileira, editada pelo INCAER, bem
como do sexto livro em elaboração. Era sócio do Clube de Aeronáutica desde 8 de maio de 1947.

Maj Brig Ar Terra de Faria,
em 28 de março de 2012
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Comitiva Militar da Rússia no MUSAL

Oficiais russos no Museu Aeroespacial

A Academia Militar do Estado-Maior Geral das Forças

Em visita às exposições, os oficiais estrangeiros pude-

Armadas Russas esteve no Brasil, de 4 a 9 de julho, em

ram conhecer a figura de Alberto Santos-Dumont e de

visita de intercâmbio às Escolas de Comando e Estado-

outros ícones da aeronáutica brasileira, a participação da

Maior das Forças Armadas Brasileiras.

Força Aérea na II Guerra Mundial, a indústria nacional, o

A comitiva, chefiada pelo General de Divisão Kim
Alexey Rostislavovich e formada por três oficiais e um

sistema de controle do Espaço Aéreo Brasileiro e o acervo
de aeronaves do MUSAL.

tradutor russo, esteve no Museu Aeroespacial (MUSAL), no

Ao final, o Ten Cel Int R/1 Dnar de Carvalho Soares,

dia 7 de julho, acompanhada do Comandante da Escola de

Chefe da Comunicação Social, ofertou catálogos do MUSAL

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), Brig

e publicações históricas da Força Aérea Brasileira, receben-

Ar Arnaldo Augusto do Amaral Neto, sendo recepcionada

do os agradecimentos em forma de relíquias da Academia

pelo Cel Av Refm Bezerra, que representava o Diretor.

Militar das Forças Armadas Russas.
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