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SUBDIRETOR DE ABASTECIMENTO DA DIRETORIA DE
ADMINISTRAÇÃO DA AERONÁUTICA TRANSMITE CARGO

Ocorreu,no dia 18 de maio de
2017, a passagem de cargo de
Subdiretor de Abastecimento da
Diretor ia de Administração da
Aeronáutica (DIRAD). O Brigadeiro
Intendente Mauro Fernando Costa
MARRA transmitiu o cargo ao Coronel
Intendente Luiz Antonio PONTES, que
o assumiu interinamente.

A cerimônia contou com a
presença do Tenente-Brigadeiro do Ar
José Magno Resende de ARAÚJO,
Secretário de Economia, Finanças e

Administração da Aeronáutica, e de
Oficiais-Generais da ativa e da reserva,
além de Comandantes, Chefes e
Diretores de diversas Organizações do
C o m a n d o d a A e r o n á u t i c a e
convidados.

Na ocasião, o Diretor de
Administração da Aeronaútica, Maj Brig
Int VILMAR , ressaltou a importância da
m i s s ã o d a S u b d i r e t o r i a d e
Abastecimento (SDAB), que é, em
linhas gerais, a gestão de toda a
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Logística de abastecimento às diversas
Organizações e ao pessoal da Força
Aérea, de itens fundamentais para a
manutenção do bem-estar das tropas,
como fardamento, materiais de
Intendência em geral, e artigos de
Subsistência, dentre outros.

O Maj Br ig Int VILMAR
apresentou, em nome de todo o efetivo
da Diretoria de Administração da
A e r o n á u t i c a , o s s i n c e r o s
agradecimentos ao Brig Int Marra, que
deixa a SDAB com destino ao

Departamento de Gestão e Ensino do
Comando de Defesa Cibernética, e
desejou felicidades e sucesso ao Cel Int
Pontes, que dará continuidade a essa
importante missão, em proveito do
desenvolvimento e progresso da Força
Aérea Brasileira, diante do processo de
reestruturação pelo qual vem
passando, abrangendo, inclusive, a
transferência da SDAB de suas
instalações, em São Paulo, para o Rio
de Janeiro, ocorrida recentemente.
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Convênios com Estabelecimentos de Ensino

O Ministério da Defesa (MD) e a

Confederação Nacional dos Estabelecimentos

de Ensino (CONFENEN) firmaram convênio,

através do Acordo de Cooperação nº 03 e os

Termos da Adesão dos Comandos da Marinha,

do Exército e daAeronáutica.

O acordo foi estabelecido a fim de facilitar

o acesso aos Estabelecimentos de Ensino, em

todo território nacional, por meio da concessão

de descontos, a partir 10 %, em várias

modalidades de ensino, como ensino

fundamental, médio, superior, pós-graduação,

cursos de línguas, cursos técnicos e

preparatórios para militares, servidores civis,

ativos e inativos, seus dependentes e

pensionistas.

Para saber qual o Estabelecimento de

Ensino perto de você, consulte:

ou

Você também pode participar, indicando

novos Estabelecimentos de Ensino. Para maiores

informações ou sugestões, poderão ser enviadas

por meio dos telefones; (21) 2126-9048, 2126-

9049 ou por meio do correio eletrônico:

conveniosconfenen.dirad@fab.mil.br

http://www.defesa.gov.br/acordo-de-cooperacao-

com-estabelecimentos-de-ensino

http://www.dirad.intraer
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A interoperabilidade das ForçasArmadas

brasileiras alcançou o campo cibernético e, pela

primeira vez, Oficiais Generais assumem

cargos em outra Força. O Brigadeiro Intendente

Mauro Fernando Costa Marra passou a ser

Chefe do Departamento de Gestão e Ensino, do

Comando de Defesa Cibernética (Com D Ciber),

na estrutura regimental do Exército Brasileiro. A

cerimônia de posse foi realizada, no dia 25 de

abril de 2017, no auditório do Departamento de

Ciência e Tecnologia do Exército (DCT), em

Brasília.

O Brig Int Marra, que assume o

Departamento de Gestão e Ensino, tem em seu

curr ículo os cursos de Formação e

Aperfeiçoamento de Oficiais de Intendência e de

Comando e Estado-Maior, e de Política e

Estratégia Aeroespaciais. É formado em Análise

de Sistemas, além de ter MBA em Política e

Estratégia Aeroespacial e em Gestão

Administrativa.

,

ressaltou o Brigadeiro Int Marra durante a

cerimônia de posse.

O Comando de Defesa Cibernética (Com

D Ciber) foi organizado de forma conjunta para

fazer frente a um ambiente operacional que

cresce a cada dia. Sua missão é planejar,

orientar, coordenar e controlar as atividades

operativas, doutrinárias, de desenvolvimento e

de capacitação no âmbito do Sistema Militar de

Defesa Cibernética, sendo seu órgão central,

com o objetivo de assegurar o uso efetivo do

espaço cibernético pelas Forças Armadas

brasileiras e impedir ou dificultar sua utilização

contra interesses da Defesa Nacional.

Leia mais sobre a matéria no site

“Trabalhar na defesa cibernética do Brasil,

nas Forças Armadas, é um privilégio. Há

muito trabalho para ser feito e eu ter sido

designado para essa missão é um orgulho

muito grande. Estaremos juntos, integrando

as Forças para desenvolver esse trabalho”

www.defesa.gov.br

Brigadeiro Intendente assume cargo no Ministério da Defesa

Abril-Maio/2017
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SDPP realiza curso sobre Pagamento de Pessoal Militar

Em iniciativa pioneira, Graduados participam do primeiro curso voltado para os
profissionais da área de pagamento de pessoal militar da FAB

Foi realizado, no período de 22 a 26

de maio, nas dependências do CCA-RJ, o

primeiro Curso de Operadores de

Pagamento de Pessoal Militar (COPPM).

O Curso, idealizado pela Subdiretoria

de Pagamento de Pessoal da Diretoria de

Admin is t ração da Aeronáut ica , e

Coordenado pela Secretaria de Economia,

Finanças e Administração da Aeronáutica

(SEFA), foi planejado para atender a uma

antiga demanda, sentida pelos profissionais

que atuam, diretamente, na operação e

execução do Pagamento de Pessoal Militar,

nas diversas Unidades Pagadoras do

COMAER.

O Curso foi aberto pelo Subdiretor de

Pagamento de Pessoal, Brig Int Alexandre

de Torres, que proferiu palavras

de incentivo e ressaltou a importância da

atividade de Pagamento na engrenagem do

COMAER.

O conteúdo oferecido aos alunos foi

amplo e diversificado, abordando assuntos

importantes nas atividades exercidas nas

Seções de Finanças, para que as UPAGs

recebam de volta seus graduados dotados

de conhecimento ampliado e maior grau de

interatividade com os integrantes da SDPP e

das outras Unidades Pagadoras.

Foram utilizados exemplos práticos e

adotado um sistema de avaliação online,

que proporcionou segurança e dinamismo

das atividades aos participantes do Curso.

Falconiere

Abril-Maio/2017
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O Departamento de Saúde e

Assistência Social do Ministério da Defesa

(DESAS) realizou, no último dia 27 de abril,

a 17ª reunião da Comissão de Assistência

Social das Forças Armadas (CASFA).

A CASFA, que possui como uma de

suas atribuições assessorar o Secretário

de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto

(SEPESD), nas ações relat ivas à

Assistência Social, estabeleceu como

tema central da reunião a apresentação de

p r o p o s t a s p e r t i n e n t e s a o t e m a

“Interoperabilidade/Complementaridade

na Assistência Social das Forças

Armadas”.

Coube ao secretário da SEDESP

abrir a reunião, que foi conduzida,

posteriormente, pelo Diretor do DESAS.

Part ic iparam, ainda, o Diretor de

Assistência Social da Marinha (DASM), o

Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e

Assistência Social do Exército (DCIPAS), e

o Subdiretor de Encargos Especiais da

Diretoria de Administração da Aeronáutica

(DIRAD/SDEE), que na oportunidade

apresentaram as propostas no sentido de

viabilizar a interoperabilidade, visando

promover maior integração entre as três

Forças, conforme preconizado na

Estratégia Nacional de Defesa.

SDEE participa de reunião sobre Assistência Social

Da esquerda para a direita: CF(T) Patrícia, CMG (RM1) Magnino, C Alte Nôga, Gen Bda Barboteo, Ten Brig Ar Machado,
Brig Méd Camerini e Brig Int Santana

Foto: Sgto Manfrim/MD
Assessoria de Comunicação Social (Ascom)
Ministério da Defesa
(61) 3312-4070
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Subdiretoria de Encargos Especiais da Diretoria de

Administração da Aeronáutica participa da 17ª reunião

da Comissão de Assistência Social das Forças Armadas
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SUA SAÚDE
Dieta Cetogênica

A dieta cetogênica (que forma cetonas)

propõe reduzir, bruscamente, a quantidade de

carboidratos consumidos e aumentar,

consideravelmente, o consumo de gorduras e

elevar um pouco a ingestão de proteínas. Estas

mudanças são realizadas com o objetivo de

perda de peso.

A dieta cetogênica contribui para o

emagrecimento, porque reduz, bruscamente, o

consumo de carboidratos. Isto porque, os

carboidratos são a principal fonte de energia do

organismo, já que por meio deles é obtida a

glicose.

Quando isto é realizado, o corpo precisa

retirar a energia de outras fontes. A segunda

opção é a reserva de gordura que o nosso corpo

possui. Quando esta reserva de gordura é

queimada, a pessoa emagrece.

Até ai, tudo bem. No entanto, o problema

é que essa queima de gordura, também, leva a

liberação de substâncias chamadas de corpos

cetônicos, que em excessos, causam enjoos e

náusea.

A dieta cetogênica costuma ser

composta por 10 a 15% de carboidratos, 50% de

gorduras e 30% de proteínas. Os carboidratos

simples, aqueles de fácil absorção, o que inclui

arroz branco, pão branco, massas e açúcar,

estão proibidos. Não há restrição quanto aos

tipos de proteínas e de gorduras, de modo que

embutidos e as carnes vermelhas estão

liberados.

Os principais alimentos que fazem parte do

cardápio da dieta cetogênica são fontes de

gorduras e proteínas. Alguns exemplos são: peito

de frango, carnes vermelhas, peixes, ovos, carne

suína, embutidos (como peito de peru e

presunto), requeijão, oleaginosas, azeite de oliva,

manteiga, alface, verduras verdes escuras, como

brócolis e espinafre, e queijos.

Vantagens da dieta cetogênica.

A única vantagem da dieta cetogênica é

que ela proporciona a perda de peso rápida. Isto

porque, ao reduzir drasticamente o consumo de

carboidratos, o corpo fica sem sua principal fonte

de energia. Então, o organismo irá utilizar o

glicogênio, pequena reserva de energia que fica

no músculo e fígado. E isto leva a perda de peso

rápida de cerca de 4 quilos.

Passada essa fase, o organismo irá buscar

energia no tecido adiposo, então ocorre a queima

de gordura. Além da queima de gorduras, a

restrição de carboidratos também leva à queima

de músculos.

Ao proporcionar o rápido emagrecimento,

a dieta cetogênica faz com que a pessoa se sinta

animada a continuar este processo de perda de

peso. Isto, eventualmente, pode fazer com que

ela aceite realizar a reeducação alimentar, e

assim, perca peso de forma saudável.

Com a falta de

carboidratos, o corpo tende a converter gordura

em energia o que leva a liberação de substâncias

chamadas de corpos cetônicos. Em excesso

essas substâncias podem causar enjoos e

náuseas. A redução de carboidratos também irá

causar sensação de cansaço.

O corpo sem

carboidratos fica sem energia, sem glicose o

No entanto, a orientação dos médicos

é que uma dieta saudável seja composta por

55 a 75% de carboidratos, 10 a 15% de

proteínas e 15 a 30% de gorduras.

Apesar de, realmente, proporcionar

um emagrecimento rápido, a dieta

cetogênica favorece uma série de problemas

de saúde, como câncer, hipoglicemia,

colesterol alto, fadiga, dores de cabeça, mau

humor, entre outros.

Os alimentos que devem ser evitados

na dieta cetogênica são os carboidratos,

especialmente os de fácil absorção, como

pães brancos, arroz branco, açúcar e massas.

Fadiga e dores de cabeça:

,

, ,

Dificuldade de concentração:

,

Como funciona a dieta cetogênica:

Alimentos permitidos na dieta cetogênica:

Alimentos para evitar na dieta cetogênica:

Emagrecimento rápido:

Desvantagens da dieta cetogênica:

Folha de Acanto Ed. 14 - Ano 2
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cérebro não consegue realizar suas funções

com sucesso, isso resulta em dificuldade de

concentração

A dieta cetogênica pode levar

ao mau humor. O motivo é que o organismo

precisa de carboidratos para levar o triptofano

ao cérebro. O triptofano é essencial para a

síntese de serotonina, que por sua vez é

importante na modulação do humor e bem-

estar. Assim, a redução do consumo de

carboidratos pode causar o mau humor.

A restrição de

carboidratos leva à queima de músculos. Isto

porque a outra fonte de energia que o

organismo utiliza diante da falta de carboidratos

vem dos aminoácidos presentes nos músculos.

Esta queima de músculos provocada pela dieta

cetogênica é especialmente prejudicial para o

processo de emagrecimento, pois estes

músculos gastam muita energia para existir, ou

seja, a presença deles ajuda na perda de peso.

P o r r e d u z i r

drasticamente a quantidade de carboidratos, a

dieta cetogênica pode levar à hipoglicemia,

baixo nível de açúcar no sangue, que causa até

mesmo desmaios.

Ao

estimular o consumo de gorduras, inclusive de

gorduras saturadas, a dieta cetogênica favorece

o aumento dos níveis de colesterol. A explicação

para isso é que o excesso de gorduras saturadas

leva ao aumento dos níveis de colesterol LDL,

conhecido como o colesterol ruim, pois pode se

depositar nas artérias e provocar seu

entupimento e consequentemente problemas

cardíacos como um infarto.

ao permitir o livre

consumo de embutidos, como salsicha, salame

e peito de peru, a dieta cetogênica eleva o risco

de câncer, pois os embutidos possuem nitritos

que por sua vez aumentam o risco de câncer no

aparelho digestivo. Além disso, os embutidos

contam com grandes quantidades de sódio o

que favorece problemas como a hipertensão

arterial.

Leia mais em

.

Afeta o humor:

Causa a perda de músculos:

,

,

,

,

C a u s a h i p o g l i c e m i a :

Aumento dos níveis de colesterol:

, ,

Aumenta o risco de câncer:

,

http://www.minhavida.com.br
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Peixe com alho-poró crocante e purê de banana
Ingredientes

Purê de banana

Purê
• 4 filés de peixe 120g cada
• 1 xícara (chá) de alho-poró cortado em
rodelas
• 1 colher (chá) de óleo vegetal
• 1 colher (café) de sal marinho
• Suco de limão

• 6 bananas-maçãs
• ½ xícara (chá) de leite de coco
• ½ xícara (chá) de caldo de peixe caseiro
• 1 colher (café) de sal

• Tempere o peixe com sal e suco de limão.
• Reserve.
• Corte o alho-poró em rodelas, coloque em
uma assadeira e deixe desidratar de 15 a 20
minutos a 120 graus.
• Unte uma frigideira com óleo e leve o peixe
para grelhar.

• Cubra com o alho-poró crocante e sirva em
seguida.

• Descasque a banana, coloque numa
panela, junte o leite de coco, o caldo de peixe e
o sal e leve para cozinhar.
• Passe por uma peneira fina.
• Se ficar com pouca consistência, retorne ao
fogo e engrosse levemente com maisena.
• Deve ficar na consistência de purê.
Rendimento 4 porções

Modo de preparo

SUA RECEITA
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No dia 30 de maio de 2017, a Subdiretoria
de Encargos Especiais (SDEE) comemorou o
Dia do Assistente Social, com uma palestra
proferida pelo Prof. Dr. Ney Luiz Teixeira de
Almeida, da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro (UERJ), no auditório do GAP-RJ.

Na ocasião, foi apresentado o Prontuário

Eletrônico dos Usuários do Serviço Social

(PEUSS), a ser implantado, em caráter

experimental, junto as OM localizadas na área

do Rio de Janeiro.

SDEE Comemora o dia do Assistente Social com Palestra

EXPEDIENTE
Folha de Acanto - Informativo mensal da Diretoria de Administração da Aeronáutica
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