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INCAER e militares são agraciados com a oMA

Entre as comemorações do Mês da Asa, no dia 23 de outubro de 2015, na Base Aérea 

de Brasília, o INCAER recebeu a Insígnia da ordem do Mérito Aeronáutico (oMA) das 

mãos do Exmo. Sr. Ministro da Defesa Aldo Rebelo.

Compareceu ao evento o Exmo. Sr. Subdiretor de Divulgação do INCAER, Maj Brig 

Ar R/1 Wilmar Terroso Freitas, representando o Diretor do INCAER, juntamente com a 

2º Ten QoCoN AQV Luciane da Silva Ferreira, como porta-estandarte deste Instituto.

Sendo a oMA a mais alta distinção honorífica do Comando da Aeronáutica, o dia 23 

de outubro – Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira – foi escolhido como data oficial 

para a imposição desta relevante Comenda.

Criada pelo Decreto-Lei no 5.961, de 1º de novembro de 1943, a oMA é destinada a pre-

miar os militares da Aeronáutica que tenham prestado notáveis serviços ao País ou se hajam 

distinguido no exercício de sua profissão. Também é oferecida às personalidades civis e 

militares, brasileiras ou estrangeiras e, ainda, corporações militares, instituições civis, nacio-

nais ou estrangeiras, em reconhecimento a relevantes serviços prestados à Aeronáutica.

Na mesma data, em cerimônia realizada na Base Aérea do Galeão, três oficiais 

do INCAER – Cel Inf R/1 Hermes de Souza Passos, Cel Int R/1 Edson Ribeiro da 

Silva e Cap CTA R/1 Romenil Goes Mendes – foram igualmente agraciados com 

esta tão importante Comenda.

o Diretor do INCAER foi representado pelo Cel Av R/1 Manuel Bezerra Barreto Reale.

Imposição da oMA no estandarte do INCAER

Da esquerda para a direita: Cel Reale,  

Cel Hermes, Cel Edson e  Cap Romenil
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239º Encontro no INCAER celebra 50 anos de criação da 
Aviação de Reconhecimento e Ataque no Brasil

No dia 29 de setembro, no 239o Encontro no INCAER, o pesquisador e his-

toriador aeronáutico Cel Av Refm Aparecido Camazano Alamino apresentou a 

palestra Aviação de Reconhecimento e Ataque na FAB: a saga dos guerreiros 

polivalentes, contemplando toda a evolução das(os) esquadrilhas/esquadrões de 

reconhecimento e ataque e das operações reais e especiais por eles efetivadas, 

constituídas de missões de repressão ao contrabando, patrulhamento de frontei-

ras, campos de pouso clandestinos, destruição de plantações ilegais, combate a 

operações de guerrilha e ao roubo de gado.

Em uma tarde memorável, muitas histórias e emoções foram revividas. Cerca 

de 150 convidados de diversas localidades do Brasil, entre militares da ativa e 

da reserva, puderam realizar uma volta ao passado e rememorar a história das 

Esquadrilhas de Reconhecimento e Ataque (ERA), sua evolução para os Esquadrões 

de Reconhecimento e Ataque e para os Esquadrões Mistos de Reconhecimento e 

Ataque (EMRA), bem como a criação do Esquadrão Joker, escola de formação des-

ses pilotos, fundada em Natal/RN, em funcionamento até hoje.

Além de palestra, uma exposição foi montada no saguão do auditório do 

INCAER, com as bolachas dos antigos esquadrões, quadros, fotografias, diplo-

mas e maquetes das aeronaves; macacões de voo originais, capacetes, coldres 

e facas utilizadas nas missões; jornais de época, livros históricos e uma linha 

do tempo em formato eletrônico. Houve também o lançamento do opúsculo, 

intitulado Aviação de Reconhecimento e Ataque na FAB, a saga dos guerreiros 

polivalentes – Nem melhor, nem pior, nem diferente...polivalente e a entrega do 

registro oficial, em encadernação de luxo, da Canção do 3º EMRA ao 3º/8º GAv, 

herdeiro do 3º EMRA, representado pelo oficial de operações, Maj Av Aislan 

Brum Cursi. Toda essa programação teve como objetivo comemorar os 50 anos 

da legendária Aviação de Reconhecimento e Ataque.

Ao final da palestra, o Cel Camazano foi agraciado com um diploma e uma 

lembrança, entregues pelo Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Pohlmann.

Exposição de brevês e bolachas dos antigos  

esquadrões ERA e EMRA

Cel Av Camazano durante a palestra “Aviação de Reconhecimento e Ataque – A saga dos guerreiros polivalentes”

 Maj Cursi recebe a padronização da  

Canção das mãos do Maj Brig Scheer.
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Membro da Federação Internacional de Estudos Históricos, 

Aeronáuticos e Espaciais (FIDEHAE), o INCAER representou 

o Brasil no XV Congresso da Federação, na Cidade do México, 

que ocorreu entre os dias 19 e 23 de outubro de 2015, ano 

em que se comemora o centenário de criação da Força Aérea 

Mexicana naquele país. Na ocasião, o Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, proferiu a palestra 

“Precursores da Indústria Aeronáutica Brasileira”, destacando 

o importante papel do Departamento de Ciência e Tecnologia 

Aeroespacial (DCTA) e da EMBRAER no desenvolvimento e 

consolidação da indústria nacional.

o Ten Brig Ar Pohlmann participou de homenagem aos 

combatentes mexicanos da II Guerra Mundial, colocando 

uma coroa de flores no Memorial dedicado àqueles heróis, 

cujos aviadores utilizaram o P-47 (Thunderbolt), a mesma 

aeronave empregada pelos pilotos brasileiros, componentes 

do 1º Grupo de Caça, durante a Campanha da Itália. Além 

disso, foi condecorado pelo Instituto Nacional Newberiano, 

com a ordem Acadêmica Newberiana, tornando-se, assim, 

Membro Correspondente no Brasil.

A FIDEHAE tem por objetivo promover a interação aca-

dêmica e congraçar estudiosos dos inventos, feitos e fatos 

da história aeronáutica e aeroespacial ibero-americana. 

Fazem parte da Federação os seguintes países: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, Espanha, México, 

Panamá, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, Venezuela, 

Estados Unidos e Itália.
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INCAER participa do XV Congresso FIDEHAE

Representantes de diversos países durante a abertura da FIDEHAE

Exposição de brevês e bolachas dos antigos  

esquadrões ERA e EMRA

Ten Brig Pohlmann presta homenagem aos combatentes  

mexicanos da II Guerra Mundial.

 Maj Cursi recebe a padronização da  

Canção das mãos do Maj Brig Scheer.
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Expediente

MUSAL comemora o Dia do Aviador com Domingo Aéreo

Mensagens Recebidas

Exmo. Sr. Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, 

Comandante da Aeronáutica - “Apraz-me acusar o recebi-

mento do exemplar do Noticiário INCAER, motivo pelo qual 

expresso agradecimentos (...) parabenizo pela qualidade da 

publicação, aproveito a oportunidade para agradecer a aten-

ção dispensada, transmitindo-lhe votos de sucesso e muitas 

felicidades, extensivos a todos integrantes os desse Instituto.”

Noticiário INCAER/Opúsculo

Dr. Doorgal Borges de Andrada – Desembargador do TJMG 

(ex-Aluno da EPCAR) – “Recebi e agradeço o Noticiário e a 

bibliografia do Ministro Levenere-Wanderley, inesquecível e 

grande nome da história da FAB, contemporâneo e amigo do 

meu querido avô, Brig Doorgal Borges. 

Apreciei por demais as publicações com agradável leitura.

Parabenizo o INCAER pela iniciativa.”

Noticiário INCAER

o Domingo Aéreo realizado pelo Museu Aeroespacial, em homenagem ao Dia do Aviador, reuniu cerca de 25 mil 

pessoas. o evento, que aconteceu no dia 18 de outubro, contou com apresentações da Esquadrilha CEU (formada 

por oficiais da reserva da Força Aérea), pilotos de helicóptero do 3o/8o GAv, pilotos acrobáticos civis e paraquedistas.

o Esquadrão de Demonstração Aérea (Esquadrilha da Fumaça), apesar de presente, não pôde realizar a 

demonstração em virtude do mau tempo.

Houve, ainda, exposição de aeromodelos e distribuição de brindes institucionais e educativos. o evento contou 

com o apoio das Unidades de Campanha da Intendência e de Saúde da Aeronáutica, bem como da Patrulha Civil 

Resgate, garantindo conforto e segurança ao público.

Helicóptero realiza demonstração de rapel no Campo dos Afonsos.
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