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Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica

O Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica, criado em 2006, 

tem como objetivo homenagear aqueles que obtêm o primei-

ro lugar nos cursos e estágios de formação da Força Aérea 

Brasileira, bem como pessoas que se destacaram na promoção 

da cultura aeronáutica brasileira.

Em 9 de dezembro de 2015, na Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais da Aeronáutica (EAOAR), o Maj Brig Ar R/1 José 

Roberto Scheer conferiu o prêmio ao Cap Av Felipe de Faria 

Scheer por haver concluído, em primeiro lugar, o CAP-02/2015.

Coincidentemente, o agraciado é filho do Maj Brig Scheer, 

sendo esta a primeira vez, na história do Prêmio INCAER de 

Cultura Aeronáutica, em que o contemplado recebe o prêmio 

das mãos do próprio pai.

Em 10 de dezembro, na Academia da Força Aérea (AFA), 

em Pirassununga (SP), coube ao Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, entregar o prêmio 

aos seguintes formandos: Asp Av Gabriel Boscolo dos Santos 

Alves da Silva, do Curso de Formação de Oficiais Aviadores; 

Asp Int Filipe Melo de Queiroz, do Curso de Formação de 

Oficiais Intendentes; e Asp Inf Lucas Pires de Lima, do Curso 

de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica.

Ten Brig Ar R/1 Pohlmann entrega o Prêmio INCAER  
ao Asp Av Gabriel Boscolo dos Santos Alves da Silva.
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O 1º Ten Josué faz a entrega do Prêmio INCAER aos 2 Ten Barreto.

No dia 26 de novembro de 2015, a entrega do prêmio foi feita na Escola 

de Especialistas da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP), pelo Cel Av 

R/1 Manuel Bezerra Barreto Reale, Chefe da Divisão de Estudos e Pesquisas 

do INCAER. Os agraciados foram: no Curso de Formação de Sargentos 

(CFS), 3S QSS BMA Róberson Fontenele da Silva; no Estágio de Adaptação 

à Graduação de Sargento (EAGS), 3S QSS SAD Marcelo Cabral Machado; 

e, no Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento – Modalidade Especial 

(EAGS-ME), 3S QSS SEF Antonio Gleuson de Souza Marques.

Em 2 de dezembro, na Escola de Comando e Estado-Maior da 

Aeronáutica (ECEMAR), no Campo dos Afonsos (RJ), o Ten Cel Av Rainer 

Ferraz Passos, do Curso de Comando e Estado-Maior, recebeu o prê-

mio das mãos do Maj Brig Ar R/1 Wilmar Terroso Freitas, Subdiretor de 

Divulgação do INCAER.

Cel Av R/1 Reginaldo entrega placa e o diploma 
ao aluno Richardy Barcellos Almeida, da EPCAR.

Por fim, em 11 de dezembro, na Escola Preparatória dos 

Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena (MG), o Aluno Richardy 

Barcellos Almeida recebeu o prêmio do Assessor da Direção do 

INCAER, Cel Av R/1 Reginaldo dos Santos Guimarães.

Cel Av R/1 Marcos faz a entrega do Prêmio ao  2º Ten Av Cássio.

Cel Av R/1 Reale durante entrega do Prêmio INCAER de Cultura 
Aeronáutica na Escola de Especialistas da Aeronáutica (EEAR) 

No dia 8 de dezembro, o Cel Av R/1 Marcos Ferreira de 

Carvalho, Chefe da Divisão de Comunicação Cultural, entregou 

o prêmio INCAER aos destaques do Programa de Especialização 

Operacional, ministrado pela I Força Aérea, na Base Aérea de 

Natal (RN). Os primeiros colocados foram: 2º Ten Av Ângello 

Cássio Vasconcelos Oliveira (Aviação de Patrulha); 2º Ten Av 

Denys Derlian Carvalho Brito (Aviação de Transporte); 2º Ten Av 

Leonardo Tosto Lima (Aviação de Caça); e 2º Ten Av Pedro Thiago 

da Silva Parra (Aviação de Asas Rotativas).

Em 9 de dezembro, 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 

ao 2º Ten QoE CoM Rogério Henrique Barreto de Lima, do 

Curso de Formação de Oficiais Especialistas (CFOE), e ao 2º 

Ten QoEA MET Edivaldo dos Anjos, do Estágio de Adaptação 

ao Oficialato (EAOF).



Teniente General Raul Banderas recebe placa do Maj Brig R/1 Terroso.
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Comandante da Força Aérea Equatoriana  
realiza palestra no INCAER

O Comandante da Força Aérea Equatoriana (FAE), Teniente General Raul Eduardo Banderas 

Dueñas, realizou, no dia 5 de novembro, no INCAER, palestra sobre a participação da FAE na 

guerra do Cenepa, contra o Peru, ocorrida em 1995. 

Na palestra, o General equatoriano apresentou a organização da FAE, sua concepção estra-

tégica, as missões de defesa aérea e explicou o desenrolar do conflito contra o Peru e as estraté-

gias de ação daquela Força. Nesse período, Raul Banderas era Major e comandou o Esquadrão 

de Caça 2112, equipado com aeronaves Mirage F1JA.

Após a apresentação, na sessão de debates, Raul Banderas comentou a importância do apoio 

da população civil às forças armadas e as relações de amizade no continente.
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240o Encontro no INCAER discute as novas  
ameaças do Século XXI

Momento da palestra realizada pelo General de Exército José Benedito de Barros Moreira

Entrega do diploma ao General Barros Moreira pelo  
Ten Brig Ar R/1 Pohlmann

Além das constantes ameaças terroristas de grupos radi-

cais, como o Estado Islâmico, a recente possibilidade de 

ataques cibernéticos a infraestruturas estatais, bem como uma 

nova geopolítica do poder devido à ascensão da China, ainda 

paira no mundo o terror de um conflito atômico. Essas foram 

algumas questões abordadas pelo General de Exército José 

Benedito de Barros Moreira no 240º Encontro no INCAER, com 

a palestra “As novas ameaças do Século XXI”, realizada no dia 

25 de novembro, no auditório deste Instituto.

Com a experiência de haver sido Secretário de Política, 

Estratégia e Assuntos Internacionais e Assessor do Ministro 

da Defesa, Conselheiro Militar na Representação Brasileira 

junto à Conferência do Desarmamento na ONU, Comandante 

da Escola Superior de Guerra e Conselheiro Nacional da Cruz 

Vermelha Brasileira, o General fez uma análise do cenário 

atual entre as nações, desde as implicações das mudanças 

climáticas até a moderna guerra cibernética.

O palestrante enfatizou também que já está se confi-

gurando uma nova guerra fria, uma vez que a Estratégia 

Militar americana, de 2015, definiu a Rússia como um esta-

do revisionista, e esta, em sua Doutrina de Guerra, definiu 

os Estados Unidos e a OTAN como uma ameaça militar à 

existência russa. “As divergências entre Rússia e EUA na 

Síria é sintomática, ainda mais agora com o abatimento de 

uma aeronave russa pela Turquia, que pertence à OTAN. 

A existência do bipolo China-Rússia, desde já, é um freio 

à pretensão dos EUA de liderar, sozinhos, os destinos do 

mundo. Saber aceitar essa realidade pode ser a chave para 

impedir um holocausto nuclear que colocaria a humanidade 

em risco de extinção”, concluiu o General Barros Moreira.
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O Cap Av Scheer entrega o certificado de participação ao seu pai, Maj Brig Ar Scheer, pela palestra proferida.

No dia 1º de dezembro de 2015, o INCAER realizou 

uma instrução aos alunos da Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais da Aeronáutica (EAOAR), sediada no Campo dos 

Afonsos — Rio de Janeiro. Na oportunidade, o Exmo. Sr. 

Subdiretor de Cultura, Maj Brig Ar R/1 José Roberto Scheer, 

acompanhado por três oficiais que desempenham funções 

nas áreas de História, Música e Museologia, expôs os funda-

mentos legais do Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural 

do Comando da Aeronáutica (SISCULT), como também des-

tacou a importância dos elos (todas as Organizações Militares 

do COMAER), Historiadores e Profissionais de Comunicação 

Social (PCS), para a preservação do patrimônio cultural da 

Força Aérea nas Unidades.

Na preleção, foram enfatizados os seguintes aspectos: a 

base legal que regula a proteção do patrimônio histórico e cul-

tural, assim como as respectivas sanções administrativas, civis 

e penais; a responsabilidade e a importância das Diretrizes 

de Cultura do COMAER (Política e Estratégia), com vistas à 

preservação da memória e à formulação da política de defe-

sa; as diversas legislações elaboradas pelo INCAER, que 

norteiam as atividades abarcadas pelo SISCULT, podendo 

ser citadas, dentre outras, a pesquisa historiográfica, a custó-

dia e o tombamento, o registro de fatos históricos, os assun-

tos musicais, os espaços culturais, a heráldica, os projetos 

culturais e a preservação de bens culturais.

O Maj Brig Ar R/1 Scheer recebeu um certificado de 

agradecimento, ao término do evento, das mãos do próprio 

filho, Cap Av Felipe de Faria Scheer.  
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INCAER apresenta Livro Histórico e Álbum Fotográfico 

Campanha INCAER solidário arrecada 2,1 toneladas de alimentos

Representantes do INCAER fazem entrega de donativos ao Lar Amparo Thereza Cristina.

O Diretor do INCAER, Ten Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, aprovou, recentemente, 

o Livro Histórico e o Álbum Fotográfico do Instituto, referentes aos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Ambos foram confeccionados de acordo com as normas do SISCULT, estabelecidas na ICA 904-1 

(Registro de Fatos Históricos e Pesquisa Historiográfica).

A Instrução supracitada preconiza que toda Organização Militar deve possuir os seus respecti-

vos Livro Histórico e Álbum Fotográfico com o objetivo de registrar e organizar, cronológica e tema-

ticamente, momentos relevantes passados na Unidade, servindo como apoio à pesquisa histórica.

Uma gincana realizada pelo efetivo do INCAER, para esti-

mular a solidariedade e celebrar o espírito natalino, arrecadou 

2.171 kg de alimentos, 154 brinquedos e 1.388 peças de rou-

pas, que foram doados para quatro instituições de caridade da 

região metropolitana do Rio de Janeiro.

O projeto teve início em 2014, quando foram arrecada-

dos 287 kg de alimentos. Este ano, além da campanha em 

si, promoveu-se uma gincana para estimular o pessoal com 

uma disputa lúdica. Além dessa brincadeira, a consciência 

de cada um em se solidarizar com a dor e a necessidade do 
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próximo fez com que todos contribuíssem para esse resultado 

surpreendente, com  aumento de quase 800 % no volume de 

alimentos arrecadados, além de brinquedos e roupas.

A entrega dos donativos aconteceu no dia 17 de dezem-

bro. As instituições beneficiadas foram: Amparo Thereza 

Cristina, lar que atende 61 idosas oriundas dos serviços 

de amparo ao idoso do Ministério Público ou abandonadas 

pelas famílias; Associação de Comunidades de Vida Mariana 

(ACVM), que fornece refeições para cerca de 300 pessoas 

carentes; Casa de Acolhimento e Cidadania, que cuida de 

12 crianças afastadas do convívio familiar pelo Conselho 

Tutelar e pela Vara da Infância e da Juventude do município 

de Mesquita/RJ; e Associação Solidários Amigos de Betânia, 

que acolhe 100 dependentes químicos.

Para a diretora da Amparo Thereza Christina, Maria das 

Graças Damasceno de Anchieta, mais do que a importância 

dos alimentos, a principal doação é a do tempo das pessoas. 

“Muitos dos assistidos são portadores de necessidades espe-

ciais e foram abandonados pelos familiares. Desta forma, 

quando alguém se dispõe a visitá-los, eles se sentem vivos 

e valorizados, e isso faz muita diferença na saúde deles”, 

explica a diretora.

José Batista Sobrinho, fundador da ACVM, explica 

que, para quem promove solidariedade, doações como a 

do INCAER “significam que mais pessoas acreditam e se 

importam com o próximo. E para os que recebem as doa-

ções, é a certeza de que ainda existem pessoas boas neste 

mundo”, assegurou.

Por fim, a Irmã Elci Zerma, fundadora da Associação 

Solidários Amigos de Betânia, conclui que seria impossível 

a realização de um programa que visa a restituir ao ser 

humano a dignidade sem que existissem pessoas solidárias 

e acolhedoras que abrem mão de seu próprio tempo para 

assistir aos demais.
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Expediente

o adeus de Senta a Pua

Dezoito anos. Foi o tempo que viveu a primeira e única mascote do INCAER, a Senta a Pua, 

uma gatinha de nariz preto e olhos amarelos, recolhida em 1997, ainda filhote, pela SO Mara, que 

cuidou dela, juntamente com a bibliotecária Nair.

Senta a Pua logo conquistou a todos do efetivo e sempre recebia carinho das crianças que 

visitavam o Instituto, tendo sido considerada mascote pelo segundo Diretor do INCAER, Ten Brig 

Ar Octávio Júlio Moreira Lima. Era uma gata, ao mesmo tempo meiga e geniosa, que gostava de 

passear pelas seções e distribuir alegria a todos que encontrava e foi até matéria da revista come-

morativa dos 25 anos do INCAER, lançada em 2011.

Ao início de 2015, Senta a Pua passou a apresentar debilidades inerentes à sua idade avan-

çada, com as despesas de internação e medicação custeadas pelo efetivo do INCAER. A partir de 

então, passou a receber os cuidados da Sra. Sheila Moura e do Ten Visoni, seu filho e oficial deste 

Instituto, que a adotaram até o dia 15 de novembro, quando fechou os olhos para sempre, deixando 

saudades aos que com ela conviveram. Aos dois, registramos o agradecimento do INCAER pelo 

belo gesto de carinho e dedicação. 


