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Considerando a DIRAD como Órgão Central dentro do 
Sistema de Subsistência e responsável por nortear e 
direcionar as políticas, estratégias e ações visando ao 
aprimoramento dos Sistemas sob sua coordenação, sus-
citou a necessidade de tornar autônomo o Rancho dessa 
Diretoria, ou seja, o mesmo deixaria de ser apoiado pela  
estrutura da Base Aérea dos Afonsos, sendo então, con-
cebido, em 2020, por meio da PCA 145-3, que se refere à 
implantação do Rancho-Conceito na DIRAD.
O Rancho-Conceito tem por objetivo realizar pesqui-
sas, estudos e experimentos, objetivando desenvolver e 
aprimorar técnicas e inovar na área de alimentação. A 
intenção é, posteriormente, implementar, no âmbito do 
Sistema de Subsistência (SISUB), novos cardápios, no-
vos equipamentos e novas formas de servir, planejar e executar novos cursos de capacitação de recursos humanos, dentre outras atribuições.
Seguindo essas diretrizes, atualmente os militares do Rancho-Conceito realizam cursos na área de Confeitaria e de Gastronomia para eventos, 
com o intuito de aprimorar as técnicas de confeitaria, fi nger food e coffee break. Além disso, eles também tem realizado visitas a outras Unidades 
(rancho do GABAER) e a restaurantes civis renomados, como a Confeitaria Colombo, que é uma das confeitarias mais antigas e tradicionais no Rio 
de Janeiro, podendo assim trocar experiências e expandir seus conhecimentos. 
Com a implantação desse projeto, a DIRAD visa criar um novo conceito de rancho na Força Aérea, capaz de ser expandido para todas as outras 
Unidades, oferecendo aos militares de todos os cantos do Brasil, não apenas uma refeição, mas sim um serviço de excelência.

UM POUQUINHO DA NOSSA HISTÓRIA...

O serviço de Intendência da Aeronáutica completou, este ano, 76 anos de sua criação. Nascido a 23 de agosto de 1945, quatro anos após a criação 
do Ministério da Aeronáutica, e integrado por um grupo de sessenta pioneiros do Quadro, egressos da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro, 
dentre os quais o então Major José Epaminondas de Aquino Granja, Patrono da Intendência, agregando as atividades desempenhadas à época: 
Contabilidade, Orçamento, Finanças, Distribuição de Recursos, Auditoria, Pagamento, Material de Intendência e Subsistência. 
Ao contemplarmos os feitos de nossos antepassados, comprovamos o quanto a Intendência esteve lado a lado com o crescimento de nossa Força 
Aérea Brasileira (FAB), destacando-se sempre pela inovação, dedicação e comprometimento, desde o apoio ao 1º Grupo de Aviação de Caça na Itália 
até a Reestruturação da Força. 
Neste contexto, novos cenários estão por vir, tendo por escopo a consolidação da melhor estrutura organizacional, a certeza das melhores prá-
ticas de gestão, a padronização e automatização de serviços, a economia constante de meios, humanos e creditícios, a transmissão constante de 
conhecimento, além da certeza de que, a cada passo dado, novos passos serão demandados. E queremos mais!
O Informativo da Intendência da Aeronáutica é um periódico que, a partir desta primeira edição, será semestral, tendo como objetivo divulgar ao 
público FAB um pouco do trabalho realizado por homens e mulheres de Intendência que, juntos e integrados, dedicam seus conhecimentos para que 
tenhamos, cada vez mais, uma Força Aérea moderna, vibrante e efi ciente.  Boa leitura!
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CURSO PRÁTICO PARA ASPIRANTES A OFICIAL INTENDENTE (CPAINT)

Projeto Soldado Cidadão - Qualificação Social e Profissional

O Estágio Prático para Aspirantes a Ofi cial Intendente (EPAINT) recebeu um novo formato, passando a ser Curso Prático para Aspirantes a Ofi cial 
Intendente (CPAINT). O Curso é ministrado nas instalações da Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD) pelo Instituto de Economia Fi-
nanças e Administração da Aeronáutica (IEFA), pertencente à Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA). Tem por 
objetivo principal proporcionar ao aspirante a ofi cial intendente uma imersão teórica e prática nas atividades que serão desempenhadas ao longo 
da carreira, em especial, as concernentes à área de atuação administrativa.
A primeira turma do CPAINT, “Asterion”, foi composta por 41 aspirantes, teve início em 2 de março de 2020 e término em 2 de outubro de 2020. A 
segunda turma, “Chronos”, composta por 42 aspirantes a ofi ciais intendentes, classifi cados nas diversas OM do COMAER, iniciou em 1º de março de 
2021 e fi nalizou em 21 de maio de 2021.

O Projeto Soldado Cidadão (PSC) é um programa que visa exercer o 
caráter social atribuído às Forças Armadas, dentro do que estabele-
ce a sua designação constitucional, em aproveitamento às normas 
vigentes na prestação do Serviço Militar, com a fi nalidade de qualifi -
car social e profi ssionalmente os jovens para posterior ingresso no 
mercado de trabalho, complementando sua formação cívica cidadã. 
Desenvolvido pelo Ministério da Defesa, por meio das três Forças Ar-
madas (Marinha, Exército e Aeronáutica), o programa abrange todo 
território nacional e está em andamento desde 2004. No Grupamento 
de Apoio de São Paulo (GAP SP), o PSC vem sendo desenvolvido com 
êxito desde o segundo semestre de 2018, após sua apresentação pela 
Comitiva do Comitê Gestor, designado pelo Ministério da Defesa, a 
qual esteve em São Paulo e verifi cou a viabilidade da sua execução 
pelas unidades militares sediadas na Capital Paulista.
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DIRAD assina contrato com o SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL (SENAI-CETIQT)

No dia 21 de setembro de 2020, ocorreu na sede da Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), em Marechal Hermes, RJ, a celebração de 
um contrato entre a DIRAD e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI-CETIQT com o objetivo de reestruturação das especifi cações 
técnicas dos fardamentos e diversas capacitações técnicas do pessoal da Aeronáutica.
Em busca de agregar maior segurança e conforto ao usuário, assim como melhor funcionalidade e maior durabilidade aos uniformes e peças, a 
FAB possui agora uma importante parceira estratégica: a rede SENAI-CETIQT, composta por instituições de referência no setor têxtil. O contrato 
de parceria fi rmado com o SENAI inclui uma revisão das especifi cações técnicas dos fardamentos da FAB, de modo a promover a utilização das 
tecnologias mais modernas e o emprego dos materiais mais adequados disponíveis no mercado, além de proporcionar uma melhor experiência ao 
usuário. Com esta assessoria, será estabelecido um Sistema de Qualidade, desde a concepção do item até a destinação fi nal, de modo a garantir 
um maior controle dos indicadores de desempenho do processo e uma melhoria contínua dos fardamentos.

Major Intendente realiza missão de paz da ONU

A Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul (MINUSS) ou United Nations Mission in South Sudan 
(UNMISS) é a mais recente missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), criada 
pela Resolução 1996 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 8 de julho de 2011. O país 
tornou-se independente em 9 de julho de 2011 e a missão tem o propósito de ajudar nos desafi os 
envolvidos no atual processo de construção do Estado. 
A Major Intendente Karina Raquel Valentim Linhares, integrou a UNMISS em Novembro de 2020 
e é um dos três brasileiros que se encontram desdobrados atualmente. Dentre as suas atri-
buições no Quartel General em Juba, capital do Sudão do Sul, ela desempenha a função de 
staff ofi ccer em apoio operacional a tropas deslocadas no campo de confl ito. A seção em que 
trabalha, U3 section, monitora as patrulhas conduzidas diariamente e acompanha a situação 
de segurança do pais. “Nosso maior papel como militares em missão de Paz é assegurar a 

implementação do mandato da ONU”, esclareceu a militar. “Pode-se citar a proteção de civis, mitigando, por exemplo, incidentes relacionados a 
violência sexual e violações aos direitos humanos “, destacou a ofi cial.
Dentre as difi culdades encontradas, ressalta-se a pobreza, as defi ciências de infraestrutura e da economia nacional, problemas de segurança 



4

Plano de Auditoria Interna Governamental do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, no ano de 2021

O Centro de Controle Interno da Ae-
ronáutica, conforme preconizado no 
Plano de Auditoria Interna Governa-
mental 2021, PCA 174-1/2021, realizaria 
27 auditorias. No entanto, em virtude da 
Pandemia, que ainda assola o país, al-
gumas foram suspensas e outras can-
celadas. As 17 auditorias, realizadas de 
janeiro a outubro de 2021, avaliaram os 
processos e procedimentos da Gestão, 
em quatro áreas de atuação: Direção, 
Controles Internos e Riscos Corporati-
vos; Licitações e Contratos; Finanças e 
Pessoal; e Bens Patrimoniais. 
As avaliações dos referidos processos 
têm como objetivo principal aumentar 
e proteger o valor organizacional do 
Comando da Aeronáutica, fornecendo 
avaliação, assessoria e aconselha-
mento baseados em risco. 

pública e disputas por petróleo que envolvem atores globais e locais.
Como desafi o profi ssional, a Major lidou muito bem com diferentes cultu-
ras, idiomas e formas de trabalho em um ambiente multinacional. “Bus-
quei aprender algumas palavras no idioma dos profi ssionais com quem 
me relacionei diariamente, a fi m de criar vínculos saudáveis em prol do 
cumprimento da missão”, ela 
diz. E ainda relata o quanto foi 
engrandecedora a experiência 
de trabalhar em equipe com 

militares da Etiópia, Quênia, Inglaterra, Noruega, Índia, Camboja, China, Ghana, Nigéria e Nepal. Firmou 
forte amizade com a Major Sokha, do Exército do Camboja, nação do sudeste asiático, por exemplo. Em 
relação a comunidade do Sudão do Sul, deve-se considerar sua história, seus costumes e suas crenças 
no intuito de conduzir um trabalho ainda mais diferenciado visto que, para cada problema específi co, 
ha soluções adequadas para o país. “Os valores, crenças e visões mudam de país para país. Devemos 
respeitar essa diversidade e tomar decisões considerando cada especifi cidade”, destacou.
Sobre a perspectiva pessoal, a Major Karina enfatizou: “Essa é uma oportunidade também de cresci-
mento do nosso senso de humanidade, pois observamos uma nação, a mais nova nação do mundo, bus-
cando se solidifi car mesmo em meio a confl itos étnicos, sociais, políticos e econômicos. O nosso dever 
como militar é estar disponível para o serviço; como profi ssional, dar o melhor de si para executá-lo; e 
como ser humano, ser uma pessoa melhor para o mundo”.
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ADOÇÃO DE TÉCNICAS DE GESTÃO GARANTEM RESULTADOS DE DESTAQUE À FAYS

SEFA visita om subordinadas no rio de janeiro

Organização Militar criada em 04 de junho de 1948, a Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga (FAYS) tem sua produção focada na criação de vacas 
leiteiras e suínos de corte, em todas as etapas de produção, desde o nascimento e criação dos animais, o plantio, a colheita e a fabricação dos 
alimentos necessários à essa criação (rações), culminando na distribuição dos produtos fi nais, tais como os itens lácteos (leite, iogurtes, queijos, 
doce de leite e sorvetes) e carnes suína e bovina, para a AFA e diversas Unidades do COMAER. Nessa perspectiva, o desempenho dessas atividades 
tem posicionado a FAYS como um complexo agroindustrial de referência na produção segura e sustentável de alimentos dentro do setor público.
Diante desse contexto, um marco da evolução de sua gestão foi alcançado por meio da adoção de técnicas atuais no trato com os animais da 
bovinocultura de leite, que inclui conforto e manejo adequado, plano de seleção e melhoramento genético consistente e bem direcionado, oferta de 
uma alimentação saudável e balanceada três vezes por dia, além de foco na gestão de pessoas e processos. 
Os resultados da aplicação destes fatores podem ser observados no primeiro semestre deste ano de 2021, com a inserção da FAYS em um progra-
ma de benchmarking envolvendo as noventa mais importantes fazendas do Brasil. Esse programa visa à busca contínua da melhoria de processos e 
resultados, e proporcionou que a FAYS atingisse a expressiva posição no ranking de trigésimo lugar. Contribuiu também para este feito, o registro 
de um novo recorde de produção e produtividade em 2020, quando a marca de produção de um milhão de quilos de leite foi atingida.”

No dia 4 de março de 2021, o Secretário de Economia, Finanças e Admi-
nistração da Aeronáutica (SEFA), Major-Brigadeiro do Ar José Augusto 
Crepaldi Affonso, realizou visita às Organizações Militares subordinadas à 
Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), que possuem sede na 
cidade do Rio de Janeiro.
O Secretário foi acompanhado do Comandante do III COMAR - Comando 
Aéreo Leste, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme Silveira de Medeiros; 
do Vice-Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáuti-
ca, Major-Brigadeiro do Ar Valter Borges Malta; do Diretor de Administra-
ção da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente Mauro Fernando Costa 
Marra; do Subdiretor de Abastecimento, Brigadeiro Intendente Alexandre 
Falconiere de Torres; e do Subdiretor de Pagamento de Pessoal e Chefe 
do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica, Brigadeiro Intendente 
Alexandre Santana Nogueira.
A primeira visita ocorreu na Base de Recepção de Veteranos (BREVET), 

localizada no Campo dos Afonsos – RJ, que tem como missão efetuar o apoio administrativo, a operacionalização e o controle do pagamento dos pro-
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ventos aos militares veteranos e ao pessoal civil aposentado do COMAER, 
bem como das pensões aos pensionistas de militares e de civis, em sua 
área de jurisdição. 
No local, a comitiva foi recepcionada pelo Diretor, Coronel Intendente 
César Fernandez dos Santos, o qual apresentou seu efetivo, o trabalho 
realizado, as novas instalações e as obras em andamento. 
O Secretário da SEFA, Major-Brigadeiro Crepaldi, agradeceu a dedicação 
e o esforço do efetivo da BREVET no atendimento aos veteranos e pensio-
nistas, destacando a importância do trabalho realizado na Organização: 
“A atividade de vocês é essencial, não pode parar! E estar prontos para 
servir é o que nos diferencia, como militares, das outras profi ssões”. 
Após a visita à BREVET, a comitiva seguiu para o Grupamento de Apoio 
Logístico de Campanha (GALC), organização sediada na Base Aérea dos 
Afonsos, em Marechal Hermes – RJ, cuja missão é suportar logistica-
mente operações e exercícios desdobrados do interesse do Comando da Aeronáutica.

As autoridades foram recebidas pelo chefe do GALC, Tenente-Coronel In-
tendente Luciano Antônio Araújo dos Santos, que apresentou seu efetivo, 
as instalações e os equipamentos utilizados nas mais diversas missões de 
apoio logístico realizadas pelo Grupamento. 
O Major-Brigadeiro Crepaldi refl etiu com os militares do GALC o questio-
namento do Estado-Maior da Aeronáutica (EMAER): “O que a Força Aérea 
espera que o GALC seja capaz de entregar para o cumprimento da missão? 
A partir deste questionamento, as capacidades serão incrementadas, vis-
to que o papel dos senhores é fundamental no cenário atual”, lembrou o 
Ofi cial General, citando como exemplo a recente atuação do Grupamento 
de Apoio de Manaus (GAP-MN) no apoio às ações de combate à pandemia 
de COVID-19. 
A última visita ocorreu no Centro de Aquisições Específi cas (CAE), locali-
zado na Ilha do Governador – RJ, organização que possui como objetivo a 
obtenção de bens e serviços específi cos, necessários ao preparo e em-

prego da Força Aérea Brasileira.
Ao chegar ao CAE, os Ofi ciais Generais foram recepcionados pelo coman-
dante, Coronel Intendente Marcelo Tenório de Carvalho. O ofi cial proferiu 
uma palestra sobre as atividades desempenhadas, bem como apresentou 
os projetos em andamento. 
Em seu discurso para o efetivo daquele Centro, o Major-Brigadeiro Cre-
paldi ressaltou a busca pela racionalização do processo de gestão para 
chegar a um modelo de administração capaz de facilitar e agilizar a ges-
tão, reduzindo efetivo e custos. 
“Servir à missão da Força Aérea, com integridade, como gestores, de 
modo a conservar a consideração, o respeito e a credibilidade que a so-
ciedade possui em nosso trabalho e pelos quais suporta as nossas deman-
das”, destacou o Secretário, lembrando o aumento da responsabilidade do 
CAE no cenário atual de prontidão da FAB, por meio do suporte logístico.
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Cerimônia marca transmissão de cargo de Subdiretor de Contratos e Convênios da DIREF

O Brigadeiro Intendente Antenor assumiu a Subdireção da 
SUCONV em 31 de março de 2021.
A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou, no dia 31 de março, 
a cerimônia militar de transmissão do cargo de Subdire-
tor de Contratos e Convênios da DIREF, do Brigadeiro In-
tendente Alcides Roberto Nunes ao Brigadeiro Intendente 
Antenor José Santos Margotto. A solenidade foi presidida 
pelo Secretário de Economia, Finanças e Administração da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar José Augusto Cre-
paldi Affonso.
O evento foi restrito tendo em vista os protocolos para o enfrentamento, a prevenção e o controle da infecção pela COVID-19, contando com a 
presença do Subdiretor de Contabilidade da DIREF, Brigadeiro Intendente Luiz Antônio Pontes, do Subdiretor de Administração Financeira da DIREF, 
Brigadeiro do Ar Jefferson Cesar Darolt e por uma pequena fração do efetivo.
O Diretor de Economia e Finanças da Aeronáutica, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento, presidiu o ato de transmissão do cargo, 
desejou boas vindas ao Brigadeiro Antenor e enalteceu o trabalho do Brigadeiro Roberto Nunes.
Na despedida do cargo, o Brigadeiro Roberto Nunes, que foi nomeado para exercer o cargo de Chefe da Quarta Subchefi a do Estado-Maior da Ae-
ronáutica, agradeceu a equipe e a FAB.
O novo Subdiretor, Brigadeiro Antenor é natural de Colatina (ES) e ingressou na FAB em 1º de fevereiro de 1984. Foi declarado Aspirante a Ofi cial 
em 07 de dezembro de 1990 e promovido ao atual posto em 31 de março de 2021. Possui todos os cursos acadêmicos de carreira, além do curso de 
Política Estratégica na Faculdade de Defesa Nacional da Argentina.
Entre os principais cargos exercidos estão Prefeito de Aeronáutica de Natal, Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília, Chefe da Divisão de Audito-
ria do Cenciar e Chefe da Coordenadoria de Orçamento e Gestão da Defesa.

SASDAB Realiza Recuperação de Viatura Utilizada no Transporte Logístico da SDAB

Nos meses de abril a junho de 2021, a Subdivisão 
de Apoio Recuado da Subdiretoria de Abastecimento 
(SASDAB-DIRAD) realizou a recuperação de um dos 
mais importantes meios utilizados no transporte 
logístico do Material de Intendência destinado aos 
Sistemas SIFARE e SISPROV, bem como todo o ma-
terial de Subsistência que é distribuído pela DIRAD, 
por intermédio da Subdiretoria de Abastecimento. 
Trata-se do caminhão Mercedes Benz, modelo ATEGO 
2426, Registro FAB 13DC472, que tem capacidade de 
transportar até 45 m³ de carga. A viatura passou 
por um processo de recuperação total da estrutura 
do baú, da parte mecânica e estrutural, incluindo 

manutenção total do sistema de freios, direção, elétrica, hidráulica, instalação de novos pneus, instalação de um terceiro tanque de 
combustível (que proporcionará maior autonomia) e revitalização total do interior da cabine, além da pintura externa. 
Esta viatura é de grande importância estratégica, pois é utilizada na distribuição dos materiais anteriormente descritos a todos os elos 
do sistema, por todo o território nacional, partindo do Rio de Janeiro (SDAB) ou de São Paulo (SASDAB).
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Subdiretoria de Administração Financeira (SUFIN) tem novo Subdiretor

Em uma solenidade realizada no dia 06 de abril de 2021, no Salão Nobre da SEFA, em Brasília (DF), o Major-Brigadeiro do Ar Jefferson Cesar Darolt passou o cargo 
de Subdiretor da SUFIN ao Brigadeiro Intendente Alex Orçay Reis.
A cerimônia foi presidida pelo Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso. O ato 
de transmissão de cargo foi presidido pelo Major-Brigadeiro do Ar Luiz Ricardo de Souza Nascimento.
Estiveram presentes no evento o Secretário de Orçamento e Organização Institucional do Ministério da Defesa, Franselmo Araújo Costa, o Gerente de Orçamento 
da Secretaria de Organização Institucional, Augusto César de Carvalho Fonseca, o Diretor de Ensino da Aeronáutica, Major-Brigadeiro do Ar Marcos Vinicius 

Rezendo Mrad, o Diretor de Administração da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente Mauro 
Fernando Costa Marra, o Diretor de Administração do Pessoal da Aeronáutica, Major-Brigadeiro 
do Ar Fernando César da costa e Silva Braga, Ofi ciais-Generais do Exército e da Aeronáutica, 
Comandantes, Chefes e Diretores de Organizações Militares da Aeronáutica e parte do efetivo 
da DIREF.
Em razão das medidas de prevenção necessárias devido à pandemia da COVID-19, a solenidade 
ocorreu de maneira a cumprir todos os protocolos previstos.
Após o ato de transmissão de cargo, Tenente-Brigadeiro Crepaldi e o Major-Brigadeiro Luiz Ri-
cardo discursaram, agradecendo ao ex Subdiretor pelos trabalhos realizados e dando as boas 
vindas ao Subdiretor que assumiu o cargo.
O novo Subdiretor da SUFIN é natural de Recife (PE). Ingressou na Força Aérea em 1º de feverei-
ro de 1984, foi declarado Aspirante a Ofi cial Intendente em 07 de dezembro de 1990 e promovido 
ao atual posto 31 de março de 2021. Dentre as principais funções exercidas estão Chefe da Divi-
são de Créditos e da Seção de Finanças da Subdiretoria de Administração Financeira da DIREF, 
Chefe do Grupamento de Apoio de Brasília, Chefe da Divisão de Finanças da CABW, entre outras.

Transmissão do Cargo de Subdiretor de Abastecimento 

No ano de 2021 a Subdiretoria de Abastecimento teve duas cerimônias de 
Transmissão do Cargo de Subdiretor de Abastecimento da Diretoria de Ad-
ministração da Aeronáutica.
A cerimônia militar realizada no dia 10 de junho de 2021, no auditório da 
Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), contou com a presença 
do Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Te-
nente-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso, e outras autoridades 
do Comando da Aeronáutica. O Ato de Transmissão dos Cargos foi presidido 
pelo Major-Brigadeiro Intendente Mauro Fernando Costa Marra, Diretor de 
Administração da Aeronáutica. Na ocasião, o Brigadeiro Intendente Alexan-
dre Falconiere de Torres passou o cargo de Subdiretor de Abastecimento, 
que exercia desde julho de 2020, ao Coronel Intendente Alexandre Sanches 
da Silva, que o assumiu interinamente. 
A cerimônia militar realizada no dia 19 de julho de 2021, no Hall do Prédio 
Administrativo Brigadeiro Beraldo, da Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), contou com a presença do Secretário de Economia, Finanças e Admi-
nistração da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso, e outras autoridades do Comando da Aeronáutica. O Ato de Transmissão dos 
Cargos foi presidido pelo Major-Brigadeiro Intendente Mauro Fernando Costa Marra, Diretor de Administração da Aeronáutica. Na ocasião, o Coronel Intendente 
Alexandre Sanches da Silva transmitiu ao Brigadeiro Intendente Gilson Alves de Almeida Junior o cargo de Subdiretor da SDAB. 
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SDPP ATUA NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Sabemos que uma Força Aérea moderna e eficaz exige recursos humanos capazes de lidar com gerenciamento de conflitos e antagonismos, 
atuar em equipe, desenvolver o relacionamento interpessoal, trabalhar com responsabilidade, transparência na gestão e com mentalidade 
de inovação. Nesse sentido atua a Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) da Diretoria de Administração da Aeronaútica (DIRAD), 
com o compromisso de atender com excelência o capital humano militar e civil, seja no país ou no exterior, por meio de mecanismos 
simples, céleres e seguros.
Como principais eventos de capacitação, promovidos pela SDPP no ano de 2021, realizou-se no dia 21 de junho de 2021 uma videoconferência 
com a participação de todas as Unidades Pagadoras (UPAG). Com a instrução de aproximadamente duas horas de duração, foi possível 
sanar as principais dúvidas relativas aos procedimentos administrativos para pagamento de Exercícios Anteriores e reforçar os principais 
entendimentos norteadores à tomada de decisão.
Outrossim, a Subdiretoria realizou, nos meses de abril e setembro, Inspeções Sistêmicas e Visitas Técnicas, com escopo de aproximar-se 
das UPAG e tecer orientações importantes para melhoria das atividades de pagamento de pessoal, observando-se as peculiares de cada 
Organização e das suas OM Apoiadas. 
Por fim, cumpre destacar o Curso Básico de Pagamento de 
Pessoal  (CBPPM - 2021), na modalidade EaD, e o Curso Prático 
de Pagamento de Pessoal  (CPPPM - 2021), este último, na mo-
dalidade presencial, nas instalações do IEFA-Aplicação, situado 
na sede da DIRAD, Rio de Janeiro. Ambos os eventos contaram 
com a atuação do efetivo da SDPP, sob a coordenação da Se-
cretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica 
(SEFA). Esses dois encontros foram de extrema relevância para 
a disseminação do conhecimento e no apoio à tomada de deci-
são dos nossos agentes da administração que fazem parte da 
estrututra do Sistema de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica 
(SISPAGAER).

O NOVO RUMAER

Em julho de 2021 foi fi nalizado o trabalho de revisão do Regulamento de Uniformes para os Militares da Aeronáutica (RUMAER) - RCA 35-2/2016 
- pela Seção de Pesquisa e Especifi cação e pela Seção de Desenvolvimento e Controle do Sistema da Qualidade, ambas pertencentes à Divisão 
de Padronização, da Subdiretoria de Abastecimento da Diretoria de Administração da Aeronáutica (SDAB-DIRAD).

Além da formalização das alterações de uniformes aprovadas pelo Alto Co-
mando da Aeronáutica e publicadas pela Portaria GABAER nº 57/GC4, de 16 
de março de 2021, e Portaria GABAER nº 101/GC4, de 28 de junho de 2021, o 
trabalho compreendeu, também, a revisão e a reestruturação completa do 
texto do Regulamento, bem como a ilustração do mesmo, com a substituição 
das fotografi as de militares uniformizados por imagens estratégica e adequa-
damente desenhadas, a fi m de facilitar sua leitura e compreensão.
O objetivo do trabalho, além da prevista atualização quinquenal do Regula-
mento, é tornar seu entendimento mais intuitivo, contribuindo, assim, para 
uma apresentação pessoal cada vez melhor da tropa.
O RUMAER encontra-se em fase de revisão pelo EMAER, para posteriores ajus-
tes fi nais e publicação.
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VISITA TÉCNICA DE MILITARES DO EXÉRCITO BRASILEIRO À DIRAD

Nos dias 6 e 7 de julho de 2021, sete militares do Exército Brasileiro (EB) realizaram visita técnica na Diretoria de Administração da 
Aeronáutica (DIRAD), com o objetivo de conhecer a Sistemática do Pagamento de Pessoal no Exterior, no âmbito do Comando da Aeronáu-
tica, bem como conhecer o Sistema Informatizado de Pagamento de Pessoal Exterior (Sistema Dólar), desenvolvido pela Assessoria de 
Sistemas (PPSIS) da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP). 
No dia 6 de julho, os militares passaram a manhã conhecendo a estrutura da Divisão de Pagamento de Pessoal – Exterior (PP2), da Subdi-
retoria de Pagamento de Pessoal, e o funcionamento das suas Seções. Na ocasião, tiveram a oportunidade de conhecer o funcionamento 
do Sistema Dólar, junto com uma equipe de militares da PP2 e da PPSIS.

Transmissão do Cargo de Chefe do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica

Em cerimônia militar realizada no dia 19 de julho de 2021, na sede da Diretoria de Administração da 
Aeronáutica (DIRAD), no Rio de Janeiro - RJ, ocorreu a Cerimônia Militar de Transmissão do Cargo 
de Chefe do Centro de Apoio Administrativo da Aeronáutica (CEAP).
A solenidade contou com a presença do Secretário de Economia, Finanças e Administração da 
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso, e de outras autoridades do 
Comando da Aeronáutica. 
O Ato de Transmissão do Cargo foi presidido pelo Major-Brigadeiro Intendente Mauro Fernando 
Costa Marra, Diretor de Administração da Aeronáutica.
Na ocasião, o Brigadeiro Intendente Alexandre Santana Nogueira passou o cargo de Chefe do CEAP 
ao Coronel Intendente Mauro Roma Cardoso de Barros.

Em seu discurso de despedida, o Brigadeiro Intendente Santana agradeceu a participação de todos aqueles que colaboraram para o cumprimento da missão do 
CEAP, desde a sua criação até o início de sua transição para Subdiretoria de Apoio Administrativo, que em breve comporá a estrutura organizacional da DIRAD: 
“Hoje posso dizer que estamos prontos para a próxima fase da nossa história como Subdiretoria de Apoio Administrativo da DIRAD, a qual terá a responsabili-
dade de atuar, efetivamente, como Órgão Central dos Sistemas de Transporte de Superfície e de 
Próprios Nacionais Residenciais, bem como do futuro Sistema de Hotéis de Trânsito. As diversas 
conquistas da equipe CEAP foram fruto do trabalho incansável e comprometido das mulheres e 
homens que compõem seu efetivo”, destacou o ofi cial-general. 
O Diretor de Administração da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente Marra, ao fazer uso da 
palavra, agradeceu a dedicação do ofi cial substituído e desejou as boas vindas ao novo Chefe do 
CEAP, bem como a seus familiares, ressaltando o desafi o da missão ora assumida, diante do com-
promisso da DIRAD com a excelência: “A missão não é fácil e o trabalho é arduo. E não há outra 
forma de a Diretoria de Administração da Aeronáutica trabalhar sem ser um exemplo dentro da 
Administração”, lembrou o Diretor.
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Antiga PIPAR agora é BREVET

Cerimônia comemorativa do Dia da Intendência acontece na DIRAD

A Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica (PIPAR) 
teve sua denominação alterada para Base de Recepção de Vete-
ranos (BREVET), pela Portaria GABAER Nº 126/GC3, de 30 de julho 
de 2021.   A BREVET tem por finalidade efetuar o apoio adminis-
trativo, a operacionalização e a coordenação do pagamento dos 
proventos dos militares veteranos e ao pessoal civil, bem como 
das pensões aos pensionistas de militares e civis, em sua área de 
jurisdição, compeendendo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espíri-
to Santo, excluindo apenas os vinculados que são assistidos pelo 
Grupamento de Apoio de Barbacena e pelo Grupamento de Apoio 
de Lagoa Santa.
No período 2020 – 2021, sob a direção do Cel Int César Fernandez 
dos Santos, a PIPAR/BREVET se transformou. Uma nova estrutura 
foi criada no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro (RJ). O novo 
espaço BREVET está sendo preparado para oferecer serviços para 
nossos vinculados, como assistência social, religiosa, psicológica, 
serviço de odontologia e atendimento básico de saúde. 
Veteranos e Pensionistas da FAB passam a contar com novas fun-
cionalidades digitais. Essas inovações são fruto da visão do Co-
mando da Aeronáutica (COMAER) e estão alinhadas com o objetivo 
de valorizar e reconhecer a contribuição de todos os integrantes 
da FAB que deixaram o serviço ativo, desde a sua criação até os 
dias atuais.

Na manhã do dia 23 de agosto de 2021, aconteceu, na sede da 
Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD), em Marechal 
Hermes, no Rio de Janeiro, a Cerimônia comemorativa do 76º Ani-
versário da Intendência da Aeronáutica.
O evento reuniu representantes da Intendência da Aeronáutica de 
todo o país e contemplou uma série de inaugurações nas instala-
ções da DIRAD, como homenagens a militares que fi zeram parte 
da trajetória de nossa Intendência e, hoje, não mais se encontram 
entre nós.
Fizeram-se presentes o Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, 
Tenente-Brigadeiro do Ar Marcelo Kanitz Damasceno, que presi-
diu a cerimônia; o Diretor-Geral do Departamento de Controle do 
Espaço Aéreo, Tenente-Brigadeiro do Ar João Tadeu Fiorentini; o 
Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar José Augusto Crepaldi Affonso; e o Diretor do Instituto Históri-
co-Cultural da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Rafael Rodrigues Filho, além do Diretor de Administração da Aeronáutica, Major-Brigadeiro Intendente 
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Mauro Fernando Costa Marra, de familiares dos homenageados e de outras autoridades do Comando da Aeronáutica.
No primeiro momento da Cerimônia, ocorreu a inauguração da aplicação do Instituto de Economia e Finanças da Aeronaútica (IEFA), que recebeu o nome do 
Subdiretor de Contabilidade da Diretoria de Economia e Finanças da Aeronáutica até o mês de julho de 2021, o Brigadeiro Intendente Luiz Antonio Pontes.
IEFA Brigadeiro Intendente Pontes - Vinculado à Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica (SEFA), o Instituto tem como objetivo a capa-
citação de recursos humanos ligados ao setor de Economia, Finanças e Administração do Comando da Aeronáutica. É sediado na cidade de Brasília, no Distrito 
Federal e, a partir de agora, contará com modernas instalações para aplicação dos cursos presenciais, na sede da DIRAD.
O segundo momento da Cerimônia foi marcado pela inauguração do Armazém Capitão Especialista Petterson Rangel da Silva. A Seção de Expedição e Recebi-
mento da Subdiretoria de Abastecimento da DIRAD recebeu o nome do militar, um Especialista em Suprimento Técnico que, durante muitos anos, dedicou-se ao 
serviço à Intendência da Aeronáutica naquele local.
Na sequência, foi inaugurada a Alameda Suboficial Serviço de Enfermagem Áurea Lucia Ramos Alves, militar que exerceu a função de Encarregada da Seção de 
Saúde do antigo Depósito Central de Intendência (DCI) e, posteriormente, integrou a Seção de Saúde da DIRAD, até o ano de 2018.
Por fim, ocorreram as inaugurações dos quadros dos três homenageados, pintados artesanalmente a óleo, no Memorial da Intendência. Seus descerramentos 
foram realizados com grande emoção, pelos familiares presentes.
A Ordem do Dia alusiva ao 76º Aniversário da Intendência da Aeronáutica, foi proferida pelo Diretor do Departamento de Financiamentos e Economia de Defesa 
da Secretaria de Produtos de Defesa, Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva.
Ao fazer uso da palavra, o Secretário de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Crepaldi, fez a seguinte reflexão junto 
aos Intendentes presentes:
“Ao pesquisar o significado da palavra ‘servir’, é possível encontrar as seguintes definições: consagrar-se ao serviço, prestar bons ofícios, ser útil 

e ajudar. Este ‘servir’, o trabalho silencioso, de bastidores, realizado por 
cada um dos Senhores é fundamental para o sucesso da missão da Força 
Aérea Brasileira. Por mais moderno e operacional que seja o equipamento 
operado por nossas Asas, jamais será empregado sem o apoio de nossa 
Intendência. O voar, combater e vencer só é possível pela atuação de cada 
um que carrega o Acanto como ideal. 
Faço votos de contínuo sucesso e felicidades a cada profissional que car-
rega consigo o ideal de prever, prover e ser a base de suporte que carrega 
a missão da Força Aérea Brasileira. Que Deus os ilumine rumo a novos e 
vibrantes desafios. SOMOS UM, SOU VOCÊ INTENDÊNCIA. Muito obrigado!”, 
discursou o Secretário, finalizando o evento. 
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GAP-RJ realiza palestra para Pregoeiros

Ocorreu, no dia 8 de setembro de 2021, nas instalações do Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro 
(GAP-RJ), uma palestra para Pregoeiros, com o escopo de reciclar militares, nas complexas atividades 
de elaboração de termos de referência, execução de pregões e fiscalizações contratuais, a fim de 
mitigar riscos em procedimentos licitatórios e contratuais.
Coordenado pelo GAP-RJ, o evento contou com a presença de dezesseis oficiais, pertencentes aos efe-

tivos deste Grupamento, sendo o palestrante o Major Intendente 
Alberto de Almeida Gomes, do efetivo da Comissão de Implanta-
ção do Sistema de Controle do Espaço Aéreo (CISCEA).
O Vice-Chefe do GAP-RJ, Coronel Intendente Marcelo Barão 
Corgozinho, representando o Chefe do GAP-RJ, Cel Int Roberto, 
agradeceu ao Major Alberto pela brilhante palestra e ressaltou 
aos participantes a importância de que apliquem com pragma-
tismo os conhecimentos adquiridos, imbuídos da mentalidade de constante trabalho em equipe entre 
apoiadores e apoiados, além de servirem de elementos multiplicadores de conhecimento para a FAB, 
atentando sempre para o alcance das diretrizes específicas de concentração administrativa.

COMEMORAÇÃO DOS 80 ANOS DA SUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA AERONÁUTICA

No dia 17 de setembro de 2021, a Subdiretoria de Pagamento de Pes-
soal (SDPP) comemorou os 80 anos de sua criação. O setor, que 
hoje faz parte da estrutura regimental da Diretoria de Administração 
da Aeronáutica (DIRAD), teve origem no Serviço de Fazenda, criado 
pelo Decreto nº 3.625, de 17 de setembro de 1941, para tratar das 
atividades financeiras e de pagamento de pessoal do recém-criado 
Ministério da Aeronáutica.
O pioneirismo e a resiliência mostraram-se, ao longo da História, 
como principais vetores do trabalho da SDPP, sempre observando a 
evolução tecnológica e o compromisso eternizado no lema da Subdi-
retoria com a família Aeronáutica.
A Subdiretoria, no âmbito do COMAER, possui um papel estratégico 
importantíssimo na definição, na padronização e no aprimoramento 
das metodologias de pagamento de pessoal, pautadas em um Siste-
ma de Proteção Social que abarca um conjunto integrado de direi-
tos, serviços e ações, permanentes e interativas, de remuneração, 
pensão, saúde e assistência; e sempre observando as mudanças na 
estrutura remuneratória, em especial dos militares e seus pensio-
nistas.
 Na oportunidade, foram premiados o graduado e a servido-
ra civil destaques da Subdiretoria no ano de 2021, escolhidos como 
representantes pelo alto nível de comprometimento e da qualidade 
dos serviços prestados pelo efetivo da SDPP. A seleção deu-se em 
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Comandante da Aeronáutica visita a DIRAD

A Diretoria de Administração da Aeronáutica (DIRAD - RJ) recebeu, no dia 20 de se-
tembro de 2021, a visita do Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar 
Carlos de Almeida Baptista Júnior que, além de conhecer as instalações, participou 
de uma reunião de diretrizes com os demais Comandantes. 
Na oportunidade, o Ofi cial-General e a comitiva estiveram na Base de Recepção de 
Veterano (BREVET), sediado no Campo dos Afonsos.
Estiveram presentes, na visita, a comitiva formada por Ofi ciais-Generais do Alto-Co-
mando da Aeronáutica, Comandantes, Chefes e Diretores de Organizações Militares.
Para o Tenente-Brigadeiro Baptista Junior, a visita foi de relevância, pois permitiu ob-
ter conhecimentos específi cos acerca da padronização e certifi cação dos produtos e 
serviços prestados. “Obrigado pela receptividade. Estou muito contente em conhecer 
a Unidade, nesta reunião de trabalho, momento em que tivemos a oportunidade de verifi car diversos detalhes, bem como abordar questões importantes para 
a continuidade do nosso trabalho”, disse o Comandante.
O Diretor da DIRAD, Major-Brigadeiro Intendente Mauro Fernando Costa Marra, comentou sobre o encontro. “Esta visita foi uma oportunidade de mostrarmos 
o quanto os sistemas geridos pela DIRAD e suas Subdiretorias são importantes para a FAB e, principalmente, podermos ver a alegria e orgulho do efetivo em 
receber e ter a presença do Comandante em nossas dependências”, fi nalizou.

votação, por todo o efetivo da SDPP, tendo sido agraciados o 1º Sargento Paulo Alves e a Servidora Civil 
Ermelinda.1
O êxito do trabalho desenvolvido na Subdiretoria, a bem da verdade, é fruto da atuação sinérgica de 
todos aqueles que compõem o Sistema de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica - Oficiais, Graduados e 
Civis - distribuídos por todo o país e que fazem do SISPAGAER uma referência de qualidade e de exce-
lência na execução das suas atividades que atendem, aproximadamente, cento e sessenta mil pessoas 
na folha de pagamento de pessoal militar, vinte e sete mil na folha de pessoal civil e onze mil pensões 
alimentícias.
E nesse ímpeto, a SDPP caminha rumo a uma nova metodologia de Pagamento de Pessoal, focada na 
gestão de riscos, na valorização do capital humano e no aprimoramento de todo o nosso Sistema de 
Pagamento de Pessoal, como forma visionária de atender os novos desafios do Comando da Aeronáutica 
e da sociedade, para apoio ao Homem em sua plenitude.
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cae recebe visita da comitiva do degase

SISPAGAER - NOVAS TECNOLOGIAS PARA A GESTÃO DO CONHECIMENTO 

No dia 25 de outubro de 2021, o Centro de Aquisições Específi cas recebeu a visita de 
uma comitiva do Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE), presidida 
por seu Subdiretor Geral, Brigadeiro Intendente R/1 Luiz Tirre Freire.
A comitiva tinha como objetivo apreciar a metodologia de trabalho do CAE no atendi-
mento das demandas de suas Organizações apoiada no macroprocesso de aquisição, 
de forma a tomarem conhecimento de melhores práticas de gestão que possam ser 
implementadas no âmbito daquele Departamento, o qual recentemente passou por uma 
reestruturação interna.
A primeira parte da reunião foi ministrada pelo Comandante Interino do CAE, Coronel 
Intendente Tenório, que discorreu sobre a origem da unidade e de sua importância, 
traçando o caminho percorrido e os objetivos propostos até os dias atuais, destacando 

a capilari-
dade de atendimento da Organização nas mais variadas demandas específi cas do 
COMAER.
Em seguida, o chefe de Divisão de Obtenções do CAE, Coronel Intendente Gama, 
apresentou a dinâmica do ciclo do Processo Eletrônico, realçando valências como 
gerenciamento de créditos, planejamento da aquisição,
acompanhamento de processos licitatórios e gerenciamento de contratos, e ainda 
os benefícios que tais procedimentos acarretam para a Administração.
A reunião foi encerrada com as considerações fi nais do Comandante do CAE e com 
o agradecimento do Brig Int R1 Tirre Freire, que visitou com sua comitiva os setores 
do CAE.

O principal vetor hodierno do conhecimento, sem dúvida, permeia a Heutagogia, metodologia na qual o próprio 
indivíduo é protagonista do seu processo de aprendizagem.
Contudo, considerando a responsabilidade da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal (SDPP) da Diretoria de 
Administração da Aeronáutica (DIRAD) pela coordenação, gerenciamento e processamento do Pagamento de 
Pessoal do COMAER, observou-se a importância da utilização das novas tecnologias e recursos de comuni-
cação disponíveis, de forma a alcançar, rapidamente, e promover a gestão do conhecimento e a qualifi cação 
do capital humano que compõe o Sistema de Pagamento de Pessoal da Aeronáutica (SISPAGAER), além dos 
métodos tradicionalmente utilizados, como Ofícios, Orientações Técnicas e Pareceres, sempre zelando pelo 
sigilo das informações pessoais.  
Nessa senda, como principais mecanismos facilitadores para consulta, não só para os agentes da Admi-
nistração como também os usuários do COMAER, além do CONLEGIS - compêndio de legislações afetas ao 
pagamento de pessoal, digitalizadas e organizadas por assunto – e do Manual Eletrônico de Pagamento de Pessoal (MCA 177-2/ Digial), é possível, ainda, acessar 
o Canal da Subdiretoria no Telegram, por meio do link https://t.me/pp3sdpp.
O Canal, como ferramenta alternativa, foi criado com o objetivo de proporcionar uma comunicação direta com os usuários do sistema de pagamento de pessoal 
da aeronáutica, visando uma atualização mais rápida com as Unidades Pagadoras e com todos envolvidos no processo, utilizando-se mecanismos mais intera-
tivos como vídeos, áudios e informativos, para que a informação se torne acessível e de fácil compreensão a todos.
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Datas comemorativas:

EspaçoAcanthus

04 JUN - Aniversário de Criação da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga

30 JUL  - Aniversário de Criação da Base de Recepção de Veteranos

23 AGO - Aniverário da Intendência da Aeromáutica

Deixe sua 
contribuição:

Nosso informativo en-
contra-se disponível 
na intraer através do 
QR Code.

scsdirad@gmail.com
scs.dirad@fab.mil.br

comando de oficiais generais da intendência

Diretor de Administração da Aeronáutica

Maj Brig Int Mauro Fernando Costa Marra

Diretor do Departamento de Financiamentos
 e Economia de Defesa da Secretaria de 
Produtos de Defesa 
Maj Brig Int Marcos Aurélio Pereira Silva

Subdiretor de Abastecimento da DIRAD

Brig Int Gilson Alves de Almeida Junior

Subdiretor de Contabilidade da DIREF
Brig Int José Lopes Fernandes

Subdiretor de Pagamento de Pessoal

 da DIRAD

Brig Int Alexandre Santana Nogueira

Chefe do Departamento de Gestão Estraté-

gica do Comando de Defesa Cibernética

Brig Int Luiz Fernando Moraes da Silva

Chefe da Quinta Subchefia do Estado-Maior
da Aeronáutica
Brig Int Marcelo Brasil Carvalho da Fonseca

Subdiretor de Contratos e Convênios 
da DIREF
Brig Int Antenor José Santos Margotto

Comandante do Centro de Aquisições 
Específicas da Aeronáutica
Cel Int Marcelo Tenório de Carvalho

Chefe do Centro de Controle Interno

 da Aeronáutica

Maj Brig Int Alexandre Falconiere de Torres

Subdiretor de Administração Financeira
da DIREF
Brig Int Alex Orçay Reis

Chefe da Quarta Subchefia do Estado-Maior
 da Aeronáutica
Brig Int Alcides Roberto Nunes

Subdiretor de Apoio Administrativo 
da DIRAD
Cel Int Mauro Roma Cardoso de Barros

A Serviço da Missão


