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INCAER entrega Prêmio de Cultura Aeronáutica

O Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica, criado em 

2006, tem como objetivo homenagear os componentes do 

corpo discente dos estabelecimentos de ensino da Força 

Aérea Brasileira que obtêm o primeiro lugar nos cursos e 

estágios de formação, bem como pessoas que se destacaram 

na promoção da cultura aeronáutica brasileira. 

No dia 28 de novembro, a outorga do prêmio foi feita 

na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em 

Guaratinguetá (SP), pelo Cel Av R1 Manuel Bezerra Barreto 

Reale, Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas do INCAER. 

Os agraciados foram: 3S BMT Daniel Lincoln dos Santos 

Gonçalves, do Curso de Formação de Sargentos (CFS); 

3S BET Aureliano Magalhães de Souza Neto, do Curso de 

Formação de Sargentos, Modalidade Especial (CFS-ME); 3S 

SAD Webster Silva Paumgartten, do Estágio de Adaptação 

à Graduação de Sargento (EAGS); e 3S BCT Adriano Dias 

de Barros, do Curso de Formação de Sargentos, Modalidade 

Especial (CFS-ME).

Cel Reale faz a entrega do Prêmio INCAER na EEAR.
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Ten Josué entrega diploma para a 
2º Ten QOE CTA Charlene Roberta da Silva Moreira.
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Ten Brig Pohlmann faz a entrega do Prêmio INCAER aos aspirantes da AFA.

Pela primeira vez, no dia 9 de dezembro, o INCAER 

concedeu o prêmio aos destaques do Programa de 

Especialização Operacional, ministrado pela I Força Aérea 

na Base Aérea de Natal (RN), aos seguintes militares: 2º 

Ten Av Davi Rosa Pinto (Asas Rotativas); 2º Ten Av João 

Victor Stabile (Aviação de Caça); 2º Ten Av Chrystian 

Jones Maia (Aviação de Patrulha); e 2º Ten Av Samara 

Ribeiro Silva (Aviação de Transporte). Representaram o 

Instituto o Maj Brig Ar Wilmar Terroso Freitas, Subdiretor de 

Divulgação, e o Cel Av Marcos Ferreira de Carvalho, Chefe 

da Divisão de Comunicação Cultural.

Cel Reginaldo entrega o prêmio INCAER ao Cap COM Carlos Rogério de Souza Brizon.

Em 9 de dezembro, na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, no 

Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, o Cap QOE CoM Carlos Rogério 

de Souza Brizon, do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, recebeu 

o prêmio do Assessor da Direção do INCAER, Cel Av Reginaldo dos 

Santos Guimarães.

Em 3 de dezembro, na Escola de Comando e Estado Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 

no Campo dos Afonsos (RJ), o Ten Cel Av Alexander Coelho Simão, do Curso de Comando 

e Estado-Maior, recebeu o prêmio das mãos do Maj Brig Ar R1 Wilmar Terroso Freitas, 

Subdiretor de Divulgação do INCAER.

No dia seguinte, na Academia da Força Aérea (AFA), em 

Pirassununga (SP), coube ao Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Ailton 

dos Santos Pohlmann, conceder o prêmio aos seguintes militares: Asp 

Av Guilherme Kreutz, do Curso de Formação de Oficiais Aviadores; Asp 

Int Felipe Augusto Cruz Meneguzzi, do Curso de Formação de Oficiais 

Intendentes e Asp Inf Arthur Hendzel Condado, do Curso de Formação 

de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica.

Representantes do INCAER e veteranos da Patrulha homenageiam os 
destaques do Programa de Especialização Operacional em Natal.

No dia 12 do mesmo mês, no Centro de Instrução e Adaptação da 

Aeronáutica (CIAAR), em Belo Horizonte (MG), o prêmio foi entregue 

pelo 1º Ten QoEA SVA Josué Rosa dos Santos para a 2º Ten QoE CTA 

Charlene Roberta da Silva Moreira, do Curso de Formação de Oficiais 

Especialistas (CFOE), e ao 2º Ten QOEA ANV Anderson Costa dos Santos, 

no Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAO).

Por fim, no dia 13 de dezembro, o Ten Brig Ar Pohlmann fez mais uma 

entrega do Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica, desta vez, na Escola 

Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), ao Aluno 

Christian Eloysio dos Santos Silva, do Curso Preparatório de Cadetes do Ar.

Ten Cel Av Alexander Coelho Simão recebe o diploma do Maj Brig Ar Terroso.
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Diretor do INCAER, Ten Brig Pohlmann, entrega 
diploma de participação ao palestrante.
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Medalha de Mérito da Academia Santos=Dumont de Argentina
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232º Encontro no INCAER discute ciência, 
tecnologia e inovação na indústria aeroespacial

A Academia Santos=Dumont de Argentina, presidi-

da pelo Dr. Oscar Fernandez Brital, concedeu diploma 

e Medalha de Mérito da Academia Santos=Dumont de 

Argentina à Asp Int Camila Gomes Ramanhol Alvim, da 

Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, e ao 

Aluno Eduardo Pellegrini Laste, da Escola Preparatória de 

As tecnologias críticas que determinam a supremacia aérea de uma nação e suas implicações para o desenvolvimento da ciên-

cia e da inovação foram os principais temas abordados na palestra O futuro do poder aeroespacial, apresentada pelo Brigadeiro 

Engenheiro Maurício Pazini Brandão, no 232º Encontro no INCAER, que ocorreu no dia 26 de novembro.

Professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), com doutorado em Engenharia Aeronáutica e Astronáutica pela Universidade 

de Stanford (EUA), o Brigadeiro Pazini apresentou os elementos fundamentais de uma defesa nacional, como políticas e poder aeroes-

paciais. Fazendo um rápido histórico da evolução tecnológica do setor, apontou as principais áreas do conhecimento que determinarão 

os rumos do futuro do poder aéreo, como materiais de alta densidade energética, 

hipervelocidade, navegação automática de precisão, inteligência de máquinas, armas 

de energia dirigida, robótica, supercondutividade, dentre outros.

Além de abordar os principais óbices ao desenvolvimento do poder aero-

espacial de um país, como deixar de considerar o alerta de especialistas, não 

fortalecer a indústria militar de base, desprezar os avanços tecnológicos dos 

adversários e não investir na pesquisa e desenvolvimento para incorporar novas 

tecnologias, o Brigadeiro Pazini apontou, como uma possível solução para o caso 

brasileiro, a estratégia do spin-off reverso. Esta estratégia consistiria na indústria 

de defesa aproveitar-se dos avanços gerados em outras áreas, como medicina e 

bioengenharia, por exemplo, que têm sido mais rentáveis aos atuais investidores 

em pesquisa e desenvolvimento no país.

Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena. Ambos foram os 

primeiros colocados na disciplina de História e receberam, 

respectivamente nos dias 4 e 12 de dezembro, o prêmio 

do Ten Brig Ar Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, ex-

-Diretor do INCAER, representando o Presidente daquela 

Instituição argentina.

Brig Pazini profere a palestra O futuro do poder aeroespacial.
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Momento da palestra “Edu Chaves: pioneiro e ás da aviação”

CIEAR e EAOAR recebem instruções sobre o 
Sistema de Cultura da Aeronáutica

Cel Reale apresenta o SISCULT para os alunos da EAOAR.

O INCAER realizou um trabalho de divulgação do 

Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando da 

Aeronáutica (SISCULT) aos futuros comandantes da Força 

Aérea Brasileira. O Diretor do Instituto, Ten Brig Ar Ailton dos 

Santos Pohlmann, e o Subdiretor de Cultura, Maj Brig Ar José 

Roberto Scheer, expuseram aos 64 alunos do Estágio de 

Comando da Força Aérea Brasileira os fundamentos legais 

do sistema, bem como a importância de cada comandante e 

dos elos, historiadores e profissionais de comunicação social, 

para a preservação do patrimônio cultural da Aeronáutica nas 

organizações militares. O evento ocorreu no dia 3 de dezem-

bro, no Centro de Instrução Especializada da Aeronáutica 

(CIEAR), no Rio de Janeiro.

Além de destacar a base legal que regula a proteção do 

patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico 

no país e suas respectivas sanções administrativas, civis 

e penais, o Maj Brig Scheer enfatizou a responsabilidade 

e a importância dos objetivos culturais do Comando da 

Aeronáutica para a memória e a formulação de nossa Política 

de Defesa. Em sua preleção, foram apresentadas as recentes 

legislações produzidas pelo INCAER que regulamentam ativi-

dades como registro de fatos históricos, atividades musicais, 

espaços culturais, heráldica, projetos culturais, produções 

artísticas e literárias, pesquisa historiográfica, preservação 

de bens culturais de Unidades e Organizações desativa-

das, homenagem permanente a Santos-Dumont e glossário 

(Thesaurus) do patrimônio cultural do COMAER.

Os alunos da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da 

Aeronáutica (EAOAR) também receberam instruções sobre 

o SISCULT, apresentadas pelo Cel Av Manuel Bezerra 

Barreto Reale e a 1º Ten Museóloga Luciene Pereira da 

Veiga Givisiez, ressaltando desde o conceito de cultura, 

sua evolução histórica no contexto do país e da FAB e sua 

importância no processo de projeção de poder militar. O Cel 

Reale destacou que o SISCULT é fundamental para asses-

sorar os Comandantes na execução da Política de Cultura 

e Diretrizes de Cultura nas Organizações Militares, amplian-

do o conhecimento aeronáutico junto ao público interno 

e externo, por meio da divulgação do patrimônio cultural 

do Comando da Aeronáutica (COMAER). A Ten Luciene 

abordou as especificidades do trabalho do museólogo e 

dos profissionais de comunicação social nas unidades que, 

juntamente aos futuros chefes e assessores, são os respon-

sáveis pela gestão da cultura e preservação do patrimônio 

histórico e cultural do COMAER.

Abertura da palestra para os alunos do CIEAR
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Cel Reale apresenta o SISCULT para os alunos da EAOAR.

I Simpósio de Patrimônio Histórico e Cultural Militar
De 24 a 28 de novembro de 2014, ocorreu o I Simpósio 

de Patrimônio Histórico e Cultural Militar na Escola de 

Guerra Naval, na Urca, que abrangeu o IV Encontro de 

Gestão de Arquivos Militares Brasileiros e o III Encontro de 

Profissionais de Bibliotecas Militares Brasileiras. O simpósio 

foi presidido pelo Vice-Alte Armando de Senna Bittencourt, 

Diretor do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha.

Além de proporcionar o nivelamento de conhecimentos, 

o evento permitiu a interação entre a comunidade militar 

e civil. Representaram o INCAER o 1º Ten QCOA AQV 

Rodrigo Moura Visoni, a 2º Ten QCOA AQV Luciene da 

Silva Ferreira e a bibliotecária Nair de Laia. 

MUSAL recebe visita técnica do SISCULT

Com o objetivo de difundir o Sistema de Patrimônio Histórico 

e Cultural do Comando da Aeronáutica (SISCULT) e orientar 

as Organizações da Força Aérea quanto à produção, difusão e 

proteção de bens culturais, o INCAER realizou visita técnica ao 

Museu Aeroespacial (MUSAL), entre os dias 3 e 7 de novembro.

Além de ser o maior museu aeronáutico da América Latina, 

com 138 aeronaves em seu acervo, o MUSAL é um dos 

poucos do mundo que se encontra posicionado em um sítio 

histórico, por estar localizado no berço da aviação nacional, 

no lendário Campo dos Afonsos, o que o torna único em seu 

segmento no país.

Seu acervo é composto por mais de 20 mil peças, 

como fotografias, negativos de vidro, documentos, livros e 

ordens técnicas, condecorações, uniformes de época, den-

tre outros. Destacam-se, inclusive, peças curiosas como os 
Técnicos do SISCULT em reunião com representantes do MUSAL

escrínios contendo os corações de Alberto Santos-Dumont 

e Eduardo Gomes.

A visita buscou reforçar orientações técnicas de proteção 

de documentos, aeronaves e outros bens de valor cultu-

ral, bem como os procedimentos de elaboração de Álbum 

Fotográfico, Cadastro Histórico, Livro Histórico, Ficha Anual 

de Fatos Históricos, organização de espaços culturais, com o 

fito de se preservar e difundir o patrimônio cultural material e 

imaterial do Comando da Aeronáutica.

Além das especificidades de análise museológica e téc-

nica de aeronaves, os especialistas discutiram temas como 

a gestão de bens culturais, transferência e desativação de 

unidades, gestão de projetos, música, produções artísticas e 

literárias, identificação e inventário de bens culturais, conser-

vação preventiva e restauração, marcação de bens culturais, 

acondicionamento e higienização, segurança do acervo e das 

instalações, documentação museológica, custódia de bens, 

registro de bens culturais imateriais, dentre outros.

Representantes do INCAER na Escola de Guerra Naval

Palestra do Maj Brig Scheer no MUSAL
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Estagiá rias do Programa de Atualização 
da Mulher visitam o MUSAL

O MUSAL recebeu a visita de 58 estagiárias do Programa de Atualização da Mulher, um curso realizado pela Escola 

Superior de Guerra (ESG) que objetiva proporcionar às mulheres conhecimentos acerca de seu novo papel na socieda-

de moderna. A visita ocorreu no dia 30 de outubro, com a presença do Diretor do Centro de Atividades Externas e de 

Extensão da ESG, Contra-Almirante Nilton Moreira Salgado.

Durante o encontro, os mediadores do MUSAL apresentaram o acervo do museu e a importância de sua manutenção 

para a memória da história da aviação.

O MUSAL foi agraciado, em novembro, 

com o Selo de Acessibilidade do Projeto 

Rio Acessível. Esta é uma iniciativa da 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência (SMPD), da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, que mapeou 250 espa-

ços da cidade, entre pontos turísticos, 

museus e terminais de embarque e desembar-

que, quanto às questões básicas relacionadas à acessibilida-

de espacial, de informação e tecnológica.

A cerimôni  a de entrega dos selos, realizada no Museu 

Nacional de Belas Artes (MNBA), foi presidida pela Secretária 

da SMPD, Georgete Vidor Mello, acompanhada da Diretora 

do MNBA, Mônica Braunschweiger Xexéo. Segundo 

Georgete, “são muito importantes projetos como esse para 

garantir que pessoas com deficiência tenham condições de 

O MUSAL foi agraciado, em novembro, 

com o Selo de Acessibilidade do Projeto 

Rio Acessível. Esta é uma iniciativa da 

Secretaria Municipal da Pessoa com 

Deficiência (SMPD), da Prefeitura do 

Rio de Janeiro, que mapeou 250 espa-

ços da cidade, entre pontos turísticos, 

lazer e cultura”, ressaltou. Além do sel o Rio Acessível, foram 

entregues, também, o caderno de orientações para melhorias 

em acessibilidade e certificado de participação.

Integrantes do Programa de Atualização da Mulher posam em frente ao MUSAL.

MUSAL garante acessibilidade a deficientes.
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Estagiárias do Programa de Atualização  
da Mulher visitam o MUSAL

INCAER solidário realiza doação de alimentos

O INCAER realizou, no dia 15 de dezembro, uma cam-

panha de doação de alimentos para duas importantes ins-

tituições filantrópicas do Rio de Janeiro: Fundação Romão 

de Mattos Duarte (foto acima), que abriga menores de 0 

a 6 anos, e Associação de Comunidades de Vida Mariana 

(ACVM), que distribui alimentos a moradores de rua na zona 

periférica da cidade. Ao todo, foram arrecadados 287 kg de 

alimentos, incluindo óleo, farinha, macarrão e leite em pó.

Fundado em 1738, no bairro do Flamengo, o educandário 

Romão de Mattos cuida de crianças órfãs, abandonadas e 

vítimas de maus tratos, cujos pais foram destituídos da guarda 

ou pátrio poder pela Justiça. Atualmente, encontram-se 29 

crianças abrigadas, que receberam todo o leite arrecadado. 

“Além do apoio financeiro e de alimentação, o leite é um dos 

principais recursos de que necessitamos para cuidar des-

ses meninos e meninas. Com certeza, o gesto solidário da 

Aeronáutica vai possibilitar um Natal bem mais farto e digno 

a essas crianças”, ressaltou Yara Augusto Pinto, assistente 

social da Instituição.

Já a ACVM, localizada no bairro de São Cristóvão, rece-

beu os demais alimentos, que serão distribuídos, em cestas 

básicas, para a população carente que vive no entorno da 

Associação. Com 44 anos de existência, a ACVM é reconhe-

cida pelo Conselho Municipal de Assistência Social e possui 

Título de Utilidade Pública pelo trabalho de assistência social 

que vem realizando em prol da sociedade.

Presidente da ACVM recebe alimentos dos militares.
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Expediente

Diretor do INCAER integra  
Conselho Deliberativo da AMAERo

O Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Ailton dos Santos Pohlmann, tomou posse no Conselho 

Deliberativo da Associação de Amigos do Museu Aeroespacial (AMAERO), para o biênio 

2014/2016. O evento ocorreu no dia 22 de outubro, no Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, 

sob a presidência de César Eduardo Bonfim Leitão, que deu posse, também, aos membros da 

Diretoria Executiva, Diretoria Deliberativa e Conselho Fiscal. 

A AMAERO, associação civil sem fins lucrativos, tem por finalidade promover o desen-

volvimento do Museu Aeroespacial da Aeronáutica (MUSAL). Integram, também, o Conselho 

Deliberativo as seguintes autoridades: os ex-Ministros da Aeronáutica, Ten Brig Ar Sócrates 

da Costa Monteiro e Ten Brig Ar Carlos de Almeida Baptista, o ex-Diretor e Conselheiro do 

INCAER, Ten Brig Ar Paulo Roberto Cardoso Vilarinho, e o Diretor do MUSAL, Brig Ar Márcio 

Bhering Cardoso, além de outras autoridades militares e civis.
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