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246o Encontro no INCAER

Durante o 246º Encontro no INCAER, realizado em 28 de setembro de 2016, 

o Brig Inf Luiz Cláudio Topan ministrou a palestra “A Subchefia de Segurança e 

Defesa do COMGAR”.

A Subchefia de Segurança e Defesa do COMGAR tem por função coordenar, 

controlar e orientar as atividades da Infantaria da Aeronáutica no âmbito do 

COMAER, bem como atuar em operações de paz e de Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), quando legalmente solicitadas.

A Infantaria da Aeronáutica iniciou suas atividades no mesmo ano de criação 

da Força Aérea Brasileira, quando, pelo Decreto-Lei nº 3.930, de 11 de dezembro 

de 1941, foram criadas seis Companhias de Infantaria de Guarda, destinadas a 

fornecer os elementos para assegurar guarda, vigilância e defesa imediata das 

Bases Aéreas, Aeródromos, Campos de Pouso e Estabelecimentos da Aeronáutica.

A palestra do Brig Inf Topan encerrou breve ciclo analítico sobre a nova Infantaria, 

precedida pela palestra do Brig Inf Mayworm, Comandante da 1ª Brigada de Defesa 

Antiaérea, que explanou, no 242º Encontro no INCAER, em maio de 2016, sobre o 

tema “O combate superfície-ar e suas contribuições para a missão da FAB”.

Ao final dos debates, ocasião em que a audiência pôde dirimir as dúvidas, 

o Diretor do INCAER, Ten Brig Ar Ailton dos Santos Pohlmann, realizou os 

agradecimentos, enfatizando a importância da nova Infantaria da Aeronáutica 

para a plena consecução dos planos e objetivos da Força Aérea Brasileira. 

Entrega do diploma pelo Diretor do INCAER,  
Ten Brig Ar Pohlmann, ao Brig Inf Topan



247º Encontro no INCAER

Em comemoração ao Dia do Aviador e aos 110 anos 

do estabelecimento dos primeiros recordes da aviação por 

Alberto Santos-Dumont, foi proferida, no dia 26 de outubro 

de 2016, durante o 247º Encontro no INCAER, a palestra 

“Santos-Dumont e os progressos da aviação”, pelo 1º Ten 

QCOA AQV Rodrigo Moura Visoni, do efetivo do INCAER.

O 1º Ten Visoni identificou os méritos de Santos-Dumont 

na aeronáutica, explicou como ele se interessou por aviação 

e comentou as previsões feitas por ele quanto ao futuro da 

navegação aérea. Ricamente ilustrada, a palestra contou 

com novidades, como o fato de que Santos-Dumont, no 

início da carreira de aeronauta, julgava distante o advento 

do avião, bem como uma carta dele relatando o come-

ço da I Guerra Mundial, que passou despercebida por  

biógrafos e pesquisadores e que se trata de verdadeiro 

testemunho histórico.

Ten Visoni em sua apresentação

Ten Visoni, autor do livro Geniais inventores: brasileiros à 
frente do tempo, e Maj Brig Terroso
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Ao fim da palestra, houve o lançamento, acompa-

nhado de sessão de autógrafos, do livro Ninguém ficou 

para trás – A operação de busca e resgate 

do voo 1907, de Maria Tereza Kersul. O livro 

conta a história da operação de busca e 

resgate da aeronave GOL 1907, que vitimou 

154 pessoas. Publicado pela Action Editora, 

o livro revela, em suas 160 páginas e mais 

de 40 imagens, como os integrantes da 

operação de busca e resgate alcançaram seu 

objetivo maior: não deixar ninguém para trás. 

Integrantes da Operação de Resgate

Brasileiros 
à frente do tempo

GENIAIS INVENTORES

Geniais Inventores: 
Brasileiros à frente do 
tempo retrata, de forma 
didática, em três capítulos, 
a trajetória de brasileiros 
que viveram a plenitude 
de suas vidas em prol da 
conquista dos ares, cada 
um a seu tempo, cada um 
a seu modo. Bartolomeu 
de Gusmão, com seus 
experimentos em balões, 
Augusto Severo, com o 
semirrígido e Alberto 
Santos-Dumont, com 
o mais-pesado-que-o-
ar, trouxeram para a 
humanidade a mudança 
definitiva da relação 
passado-futuro.

Através deste compêndio, 
o leitor poderá viajar no 
tempo, solidificando seus 
conhecimentos sobre 
brasileiros que jamais 
serão esquecidos e que 
contribuíram, de maneira 
inconteste, para o futuro 
da civilização.

Rodrigo Moura Visoni 
bacharelou-se em 
Arquivologia no ano de 
2007, pela Universidade 
Federal do Estado do 
Rio de Janeiro (UNIRIO). 
Ingressou na Força Aérea 
Brasileira em maio de 
2010, sendo promovido 
a Segundo-Tenente 
Arquivista do Quadro 
Complementar de Oficiais 
da Aeronáutica em 
agosto do mesmo ano 
e a Primeiro-Tenente 
em agosto de 2013. É 
autor de livros e artigos 
relacionados a inventores 
brasileiros, sua grande 
paixão no campo 
historiográfico.

INSTITUTO HISTÓRICO-CULTURAL DA AERONÁUTICA
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 Maria T. Kersul durante a sessão de autógrafos do livro Ninguém ficou para trás

Alguns militares que participaram do resgate estiveram 

presentes ao encontro e foram aplaudidos pela plateia.

Aconteceu, também, lançamento e distri-

buição do livro Geniais inventores: brasileiros 

à frente do tempo, de autoria do 1º Ten Visoni. 

O livro, que passa a fazer parte da Coleção do 

INCAER, relata como ocorreram as invenções 

do balão, do dirigível semirrígido e do avião, 

respectivamente, por Bartolomeu Lourenço 

de Gusmão, Augusto Severo de Albuquerque 

Maranhão e Alberto Santos-Dumont. 
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Expediente

MENSAGENS RECEBIDAS

"Rio de Janeiro, 5 de outubro de 2016

Exmo. Sr. Ten Brig Ar Ailton dos Santos 

Pohlmann,

Com satisfação, registro o recebimento do 

livro Ideias em Destaque no 47, de jan./jun. 

2016, e agradeço a V. Exa. por mais esse 

gesto de estima e consideração.

Gen Bda Severino de Ramos Bento da Paixão

Diretor do Patrimônio Histórico e Cultural do 

Exército"

"Belo Horizonte, 11 de outubro de 2016

Prezado Ten Brig Ar R/1 Ailton dos Santos 

Pohlmann,

Desejo parabenizá-lo pela comemoração dos 

30 anos do Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica, local que pesquisa, desenvolve, 

divulga e preserva a memória e a cultura da 

aeronáutica brasileira, além de reconhecer os 

militares que se destacam profissionalmente 

no INCAER.

Na oportunidade, informo que recebi com 

satisfação o livro Ideias em Destaque no 47 e 

agradeço por sua atenção e gentileza.

Doorgal Gustavo Borges de Andrada

Desembargador"

A chegada da primavera foi anunciada pela 10ª Primavera de Museus, 

evento organizado anualmente pelo Ministério da Cultura, através do 

Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que este ano contou com a partici-

pação de 753 museus de todo o país, oferecendo uma temporada cultural 

com mais de 2.000 atividades especiais.

O evento, realizado de 19 a 25 de setembro, teve como tema “Museus, 

Memórias e Economia da Cultura”, e o Museu Aeroespacial (MUSAL), 

sediado no Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro, realizou uma progra-

mação para receber o público. Foram oferecidas oficinas pedagógicas na 

área de arquivologia, pedagogia e história, visando a transformar a ótica 

dos participantes quanto à educação em museus, para profissionais na 

área de educação, guias de turismo, universitários, arquivistas, historiado-

res e museólogos, complementando com visitas ao interior de aeronaves.

Dentre os profissionais participantes das oficinas, a professora Janaína 

Verly destacou a importância dos ensinamentos recebidos na área de 

museologia, o que certamente projetará mais valores quanto à educação 

em museus às suas classes escolares. O SO Jefferson, Doutor em História 

Comparada, da Seção de Documentação Museológica do MUSAL, um dos 

organizadores e palestrante, destacou a participação dos profissionais do 

MUSAL, tanto na elaboração quanto na atuação no projeto, garantindo, 

assim, a obtenção dos resultados desejados, motivando projetos futuros.

Em meio ao contexto, o MUSAL visou a entusiasmar e popularizar o 

interesse pela cultura, de forma pedagógica e dinâmica, atraindo profissio-

nais e estudantes.

Primavera nos Museus


