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tem novo Diretor

Chegada das autoridades

Criado em 27 de junho de 1986, o Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica (INCAER) tem a finalidade de 

pesquisar, desenvolver, divulgar, preservar, controlar e 

estimular as atividades referentes à memória e à cultura 

da aeronáutica brasileira.

Na tarde de 13 de setembro de 2017, após três 

anos à frente do Instituto, o Tenente-Brigadeiro do Ar  

R/1 Ailton dos Santos Pohlmann deu por encerrado seu 

ciclo de mais de 49 anos de serviços prestados à Força 

Aérea Brasileira (FAB), entregando o cargo de Diretor ao 

Tenente-Brigadeiro do Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho.

Em suas palavras de despedida, o Ten Brig 

Pohlmann destacou a importância do INCAER, mormente 

quanto à atual fase de modernização por que passa a 

Força Aérea: “Nesses três anos buscamos, simplesmente, 

dar continuidade aos trabalhos que nossos antecessores 

tão bem delinearam, focados nos objetivos do INCAER. 

A roda está quase sem nenhuma aresta, caro amigo Ten 

Brig Rodrigues Filho. Boa sorte!”.
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A mesa de honra da cerimônia militar contou com 

as ilustres presenças do Comandante da Aeronáutica, 

Ten Brig Ar Nivaldo Luiz Rossato, do ex-Ministro da 

Aeronáutica, Ten Brig Ar Refm Mauro José Miranda 

Gandra, do ex-Comandante da Aeronáutica, Ten Brig Ar 

Refm Carlos de Almeida Baptista, do Comandante-Geral 

de Apoio, Ten Brig Ar Paulo João Cury e do Diretor-Geral 

do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, Ten Brig 

Ar Jeferson Domingues de Freitas, além dos diretores 

substituto e substituído. Estiveram presentes no evento, 

ainda, autoridades civis e militares da Marinha do Brasil, 

do Exército Brasileiro e da Aeronáutica e o Diretor do 

Autoridades

Conselho Superior

Patrimônio Histórico e Cultural do Exército, General de 

Divisão Riyuzo Ikeda.

Prestigiaram a passagem de direção, também, 

membros do Conselho Superior, formado por profissionais 

de diversas áreas, que contribuem para a preservação da 

cultura e memória da aviação brasileira, além de possuírem 

comprovada capacidade intelectual e de gozarem de 

reconhecido valor no seio da comunidade aeronáutica 

nacional.

O INCAER firma-se na FAB, cada vez mais, como 

importante fonte de consulta e de conservação da memória 

e dos feitos de nossos antecessores.
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Palestrante Cel Av Avellar

252º Encontro no INCAER  
“O Instituto de Aplicações Operacionais (IAOP)”

No dia 26 de julho de 2017, 

aconteceu o 252º Encontro no 

INCAER, quando o Coronel 

Aviador José Virgílio Guedes de 

Avellar, Diretor do Instituto de 

Aplicações Operacionais (IAOP), 

realizou uma apresentação sobre 

essa organização subordinada ao 

Comando de Preparo (COMPREP).

A unidade também concentra 

profissionais qualificados para 

realizar avaliações operacionais e 

soluções para questões nas áreas 

de guerra eletrônica, comando 

e controle e sistemas de armas, 

visando contribuir para o adequado 

preparo e o correto emprego da 

Força Aérea Brasileira.

Após a palestra, houve a 

abertura da mostra filatélica “A vida 

de Santos-Dumont na Filatelia”, 

organizada pelo Capitão de Mar-

e-Guerra Reformado Fernando 

Antônio Borges Fortes de Athayde 

Bohrer, membro associado à 

Federação Brasileira de Filatelia. 

A mostra conta, através dos 

selos, um pouco sobre a gloriosa 

trajetória do Pai da Aviação.

O Cel Avellar destacou as 

atribuições do IAOP, Instituto de 

referência no Brasil e no exterior, 

reconhecido pela excelência de 

sua contribuição técnico-científica 

aplicada às atividades operacionais, 

geração de conhecimento e apoio 

à decisão.
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Maj Brig Ar Terroso, Brig Ar Arnaldo e Brig Ar Lebeis

O Museu Aeroespacial, sediado no Campo dos 

Afonsos, no Rio de Janeiro, celebrou o seu 44º aniversário 

na segunda-feira (31/07/2017). O Maj Brig Ar Refm Wilmar 

Terroso Freitas, Subdiretor de Divulgação do Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica, representou o diretor do 

INCAER.

Durante a cerimônia, foram realizadas homenagens 

aos destaques profissionais e militares que foram para a 

reserva pelo diretor do MUSAL, Brig Luiz Carlos Lebeis Pires 

Filho. Por meio de eleição, foram escolhidos os seguintes 

destaques: como graduado padrão, o Terceiro Sargento 

da Reserva Remunerada Marcos Antonio de Leo; como 

praça padrão, o Soldado Lucas Rocha Bezerra e como 

civil padrão, o Sr. Ivan Soares. A cerimônia também contou 

Museu Aeroespacial comemora 44 anos

com a presença do Brigadeiro do Ar Arnaldo, Comandante 

Interino da UNIFA.

Os militares que passaram à reserva foram o Major 

Especialista em Aviões Sérgio de Oliveira, o Suboficial 

Francisco Carlos de Andrade Portugal e o Suboficial 

Amarildo Ferreira da Silva. O Capitão Reformado Hiroshi 

Uchiya também foi homenageado recebendo uma placa de 

agradecimento por término de prestação de serviço.

O Museu Aeroespacial foi inaugurado em 18 de 

outubro de 1976. Nele estão guardados itens de grande valor 

para a preservação e a divulgação do material aeronáutico e 

documentos históricos para as futuras gerações.

Fonte: Site do MUSAL (www.musal.intraer)
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IV Olimpíada de História Militar e Aeronáutica da  
Academia da Força Aérea 

A Academia da Força Aérea realizou, nos dias 9 e 10 

de agosto de 2017, a IV Olimpíada de História Militar e Ae-

ronáutica (IV OHMAFA), uma entusiasmada competição de 

conhecimentos entre os cadetes da AFA, da Academia Mili-

tar das Agulhas Negras e os aspirantes da Escola Naval, de 

cunho educativo e cultural, com o objetivo de promover e 

valorizar o estudo da história militar e da cultura aeronáutica.

A competição, realizada em quatro etapas, ocorreu 

em duas tardes e duas noites e foi disputada por dez equi-

pes, compostas, cada uma, por quatro cadetes. O evento, já 

consolidado no calendário escolar da Academia, encontra-

-se em concordância com a estratégia cultural do Comando 

Ten Amanda, Cap Rosangela, Ten Elaine e 2S Gaspar

da Aeronáutica e visa despertar, entre os futuros oficiais, o 

interesse pela história, enaltecendo esse tipo de conheci-

mento na sua formação. 

Uma comitiva do INCAER participou do evento, com a 

1º Ten QOCon Tec (HIS) Elaine Gonçalves da Costa Pereira 

e a 1º Ten QOCon Tec (HIS) Amanda Martins de Brito atuan-

do na composição da banca avaliadora. A Cap Esp  Aer SVI 

R/1 Rosangela Martins da Costa Lemos e 2S SAD Welling-

ton Gaspar Coutinho estiveram na promoção da divulgação 

das atividades do Instituto e contaram com a disponibiliza-

ção das publicações do Clube do Livro.
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Nos dias 22, 23 e 24 de 

agosto de 2017, o INCAER, órgão 

central do Sistema de Patrimônio 

Histórico e Cultural do Comando da 

Aeronáutica (SISCULT), realizou o 

Primeiro Encontro de Historiadores 

do Comando da Aeronáutica (I 

EHCOMAER). O encontro aconteceu 

na sede do instituto, no Rio de 

Janeiro, e contou com a participação 

I Encontro de Historiadores do COMAER

dos historiadores responsáveis por 

orientar as organizações militares 

jurisdicionadas de cada região, além de 

profissionais do Museu Aeroespacial 

(MUSAL) e da Universidade da Força 

Aérea (UNIFA).

A proposta do evento foi fornecer 

subsídios técnicos e favorecer a troca 

de experiências entre os elos e os 

gestores do SISCULT, no que tange 

ao tratamento do patrimônio cultural 

e da escrita da História, ressaltando, 

dessa forma, a importância em 

salvaguardar a memória da FAB. 

Foram levantadas questões relativas 

às demandas oriundas do fazer diário, 

buscando aprimorar a atuação desses 

profissionais acerca dos assuntos 

culturais.

Programa de Formação e Fortalecimento de Valores da FAB

Palestra sobre Cidadania, com Maj Brig Ar R/1 Scheer

O Programa de Formação e Fortalecimen-

to de Valores da Força Aérea tem como objetivo 

orientar ações e pensamentos, voltando-os para os 

valores fundamentais da instituição e da vida mili-

tar. No primeiro semestre foram realizadas quatro 

palestras com os temas “Hierarquia e disciplina”, 

“Autoridade”, “Profissionalismo”, além de um de-

bate baseado no filme “Caçador de obras primas”, 

na qual o efetivo pôde identificar os temas já abor-

dados.

Dando continuidade ao Programa, tivemos, 

no dia 31 de agosto, o tema “Cidadania”, minis-

trado pelo Maj Brig Ar R/1 José Roberto Scheer, 

Subdiretor de Cultura do INCAER. No dia 26 de ou-

tubro foi a vez da 1º Ten QCOA MUG Aline Pessôa 

da Ascenção Alcoforado ministrar a palestra com o 

tema “Comprometimento”, tendo como correlatos 

“Espírito de corpo” e “Lealdade”.
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253º Encontro no INCAER

“Concepção de empre-

go de reconhecimento aéreo e as 

capacidades dos sensores do 1º/10º 

GAV” foi o tema do 253º Encontro 

no INCAER, realizado no dia 30 de 

agosto de 2017, que teve como pa-

lestrante o Maj Av Murilo Grassi Sal-

vatti, adjunto da Divisão de Preparo 

Operacional do Comando de Prepa-

ro (COMPREP).

O Maj Salvatti trouxe informa-

ções relevantes sobre as grandes 

transformações na estrutura orga-

nizacional da Força Aérea Brasileira 

por meio do COMPREP, órgão res-

ponsável pelo planejamento e con-

trole das atividades permanentes e 

rotineiras de preparo.

“Na área operacional, a Força 

Aérea Brasileira vive um momento 

de transformação, que envolve o 

desenvolvimento e a aquisição de 

aeronaves e equipamentos bélicos, 

processos de modernização, plane-

jamento baseado em capacidades, 

além do desenvolvimento de uma 

metodologia de trabalho para orga-

nizar e sistematizar as atividades de 

Momento da palestra do Maj Av Salvatti

Ao fim da palestra, o Diretor do INCAER, Ten Brig Ar R/1 Ailton dos Santos Pohlmann, entregou 
diploma e lembrança do Instituto ao palestrante.

emprego do reconhecimento aéreo, 

fornecendo informações atualizadas 

produzidas pelo reconhecimento vi-

sual, fotográfico, meteorológico, ele-

tro-óptico e infravermelho, o que nos 

coloca em posição de destaque no 

cenário internacional.

preparo da FAB”, assim elucidou o 

Maj Salvatti.

Nesse contexto, a FAB se 

consolida como referência em mis-

sões de reconhecimento tático, e o 

1º/10º Grupo de Aviação, subordi-

nado à Ala 4, detém a expertise no 
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254º Encontro no INCAER
“O Superior Tribunal Militar”

Ten Brig William durante a apresentação

Ten Brig William recebe diploma do Diretor do INCAER

O 254º Encontro no INCAER, realizado no dia 27 

de setembro de 2017, teve como tema “O Superior Tribu-

nal Militar”. A palestra foi apresentada pelo Exmo. Sr. Ten 

Brig Ar William de Oliveira Barros, Ministro do Superior 

Tribunal Militar (STM).

O Ten Brig William explanou sobre a história e a 

organização da Justiça Militar da União, passando por 

suas competências e seu funcionamento. Delineou temas 

que se encontram em pauta atualmente no STM, como 

a atualização do Código Penal Militar e do Código Pro-

cessual Penal Militar, finalizando com as perspectivas da 

JMU para 2018.

Durante o painel, exemplificou a atuação da Justiça 

Militar por meio de casos ocorridos, atuais ou recentes.

Pela primeira vez, o novo Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, teve a oportunidade 

de atuar como anfitrião do evento.

Como de costume, a apresentação contou com a 

prestigiosa participação de membros do Conselho Supe-

rior do INCAER.
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Militares e Conselheiro do INCAER são agraciados com 
a Ordem do Mérito Aeronáutico

Campanha Dimensão 22 é apresentada ao efetivo do INCAER

Conselheiro Henrique Lins de Barros, Cap R/1 Rosangela,  

Ten Brig Ar Rodrigues Filho e Cap R/1 William

Em solenidade militar, alusiva ao Dia do Aviador e da 

Força Aérea Brasileira, realizada no dia 23 de outubro de 

2017, na Base Aérea do Galeão (Ala11), militares e Conse-

lheiro do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica foram 

contemplados com a Ordem do Mérito Aeronáutico – OMA.

O Doutor Henrique Gomes de Paiva Lins de Barros, 

Conselheiro do INCAER, foi agraciado com a comenda 

no grau “Grande-Oficial”, o Cap Esp Aer SUP R/1 William 

Cunha de Jesus Lowndes e a Cap Esp Aer SVI R/1 Rosan-

gela Martins da Costa Lemos receberam a condecoração no 

grau “Cavaleiro”.

A OMA, a mais alta distinção honorífica do Comando 

da Aeronáutica, é concedida a personalidades civis e mili-

tares, brasileiras ou estrangeiras, por terem se destacado 

no exercício da sua profissão ou em reconhecimento aos 

serviços prestados ao País. 

Ten Brig Rodrigues Filho durante a palestra sobre Dimensão 22

O Comando da Aeronáu-

tica lançou a campanha insti-

tucional “Dimensão 22”, que 

representa a responsabilidade 

da FAB no cumprimento de sua 

missão: “Manter a soberania 

do espaço aéreo e integrar o 

território nacional, com vistas à 

defesa da pátria”, por meio das 

ações de controlar, defender e 

integrar, num cenário fabuloso 

de 22 milhões de quilômetros 

quadrados.

O Centro de Comunica-

ção Social da Aeronáutica, com 

a colaboração dos seus elos, 

é o responsável por divulgar a 

referida campanha, por meio de um conjunto de produtos 

e eventos, interligados sistemicamente, com o objetivo de 

tornar o conceito Dimensão 22 conhecido, não só pelos in-

tegrantes do Comando da Aeronáutica, como também pela 

sociedade brasileira e em nível internacional.

Nesse contexto, o Diretor do Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica, Ten Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues 

Filho, realizou, no dia 16 de novembro de 2017, uma 

apresentação sobre o tema para todos os integrantes do 

INCAER, a fim de divulgar a campanha institucional que já 

é considerada como o novo DNA da Força Aérea Brasileira.
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255º Encontro no INCAER
“O Centro de Operações Espaciais”

Cel Av Magalhães durante a apresentação da palestra

Diretor do INCAER, Ten Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, realiza a entrega  
de diploma ao palestrante.

O Cel Av Marcelo Vellozo Ma-

galhães proferiu a palestra “O Centro 

de Operações Espaciais (COPE)”, no 

255º Encontro no INCAER, realizado 

no dia 25 de outubro de 2017, fami-

liarizando a audiência sobre as es-

pecificidades do COPE.

Organização militar subor-

dinada ao Comando de Opera-

ções Aeroespaciais (COMAE), o 

COPE está incumbido de prepa-

rar operadores de satélites, inte-

grar as operações aéreas da Força 

Aérea Brasileira  com as operações 

espaciais, sendo, também, respon-

sável pela capacitação dos profissio-

nais envolvidos na operação e pelo 

monitoramento do primeiro satélite 

brasileiro, o SGDC, Satélite Geoesta-

cionário de Defesa e Comunicações. 

O SGDC dará mais segurança 

à transmissão de informações estra-

tégicas do país, sendo sua execução 

realizada de forma compartilhada en-

tre o Ministério da Defesa e a Empre-

sa de Telecomunicações Brasileiras 

(TELEBRAS). Os militares são os res-

ponsáveis pela operação da banda X, 

frequência destinada exclusivamente 

ao uso do Ministério da Defesa. Já a 

banda Ka, que irá ampliar a oferta de 

banda larga, será operada pelos téc-

nicos da TELEBRAS.

Durante o debate, foram ex-

planadas questões acerca das ope-

rações realizadas pelo SGDC, eluci-

dando as dúvidas da plateia.
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Homenageado e Homenageante

Ten Cel Barros, Maj Brig Scheer e Maj Castro

3S Tiago e Ten Cel Barros

No dia 09 de novembro de 2017, o 1º/10º GAV 

“Esquadrão POKER” comemorou os seus 70 anos  

de existência.

Na solenidade alusiva, o Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica foi homenageado e homenageou o 

Esquadrão. Inicialmente houve a entrega, pelo INCAER, 

dos seus 400 exemplares do livro histórico que retratou 

os 70 anos do Esquadrão, com o apoio do Instituto no 

tratamento das imagens, ilustrações, infografia, arte, 

diagramação e edição.

Na ocasião, o Maj Brig Ar R/1 José Roberto 

Scheer, Subdiretor de Cultura, e o 3S Tiago de Oliveira 

e Souza, da Assessoria de Desenvolvimento Gráfico e 

Computacional, receberam a outorga de Leão Honorário 

90 e 91, respectivamente, conforme parecer do Conselho 

da Ordem do Leão.

No momento adjacente, o INCAER, responsável 

pela atividade de Música na Força Aérea, por meio do 

Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do Comando 

da Aeronáutica (SISCULT), fez a entrega dos exemplares 

da canção “Leões Alados”, do 1º/10º GAV, em edição 

de luxo, ao seu Comandante, Ten Cel Av Juliano Barros 

Cota, e ao Maj Esp Fot R/1 Raimundo Aguiar e Castro, 

autor da bela obra musical.
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256º Encontro no INCAER
“DÓ, RÉ, MI, FAB – Nas Asas do Universo Musical”

Diretor do INCAER realiza a abertura do 256º Encontro no INCAER

O “256º Encontro no INCAER”, 

realizado na tarde do dia 29 de 

novembro de 2017, emocionou a 

plateia presente com apresentações 

de três pequenos grupos musicais 

formados por integrantes das bandas 

de música sediadas na Base Aérea 

dos Afonsos e nas Alas 11 e 12.

No já tradicional evento, 

que encerrou, simbolicamente, o 

calendário cultural do INCAER no ano 

de 2017, foram interpretadas músicas 

populares brasileiras conhecidas pelos 

públicos interno e externo, bem como 

obras internacionais, enriquecidas pela 

execução até mesmo de instrumentos 

musicais não previstos nas estruturas 

funcionais das bandas de música da 

Força Aérea Brasileira, como é o caso 

do acordeão, tocado pelo 1º Ten Esp 

Aer MUS Paulo Maurício Gomes, da 

Ala 11.

Grupo musical da ALA11
interpreta Luiz Gonzaga

Grupo musical interpreta  
“Na baixa do sapateiro” 1º Ten His Melo em sessão de autógrafo

Propiciando um repertório 

eclético à audiência, os grupos 

executaram, dentre outras, as obras: 

“Na baixa do sapateiro”, de Ary 

Barroso, que contou com o solo de 

violão do Maj Brig Ar Refm Wilson 

Freitas do Valle e com o Ten Cel Esp 

Com Refm Francisco Eugênio Ribeiro 

na percussão; “Fibra de herói”, letra de 

Teófilo Barros Filho e música de César 

Guerra Peixe, excepcionalmente 

em ritmo de rock; a clássica canção 

italiana “Con te partiró”, letra de 

Lúcio Quarantotto e música de 

Francisco Sartori, cujo solista, 1S 

SMU Rafael Bezerra de Souza, da 

banda de música da ALA 12, foi 

aplaudido de pé; a famosa “Luíza”, de 

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida 

Jobim; “Vida de viajante”, do genial 

instrumentista e sofisticado criador de 

melodias e harmonias, Luiz Gonzaga 

do Nascimento e “Jura”, composta 

por José Barbosa da Silva, o “sinhô do 

samba”.

Para abrilhantar ainda mais o 

Encontro, a equipe de Museologia 

do INCAER providenciou uma 

exposição alusiva à atividade musical, 

contendo diversos instrumentos 

musicais, equipamentos antigos que 

eram utilizados para a confecção 

de partituras musicais, assim como 

“banners” e fotografias contando a 

história desse importante elemento 

difusor de cultura denominado banda 

de música.

Na mesma oportunidade, foi 

lançado o opúsculo intitulado DÓ, 

RÉ, MI, FAB – Nas Asas do Universo 

Musical, com tarde de autógrafos da 

1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo 

dos Santos, do efetivo do INCAER e 

autora do compêndio.
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I Encontro de Regentes de Banda de Música do COMAER

INCAER faz palestra sobre história da Aeronáutica  
Brasileira na EPCAR

O INCAER participou da 
formação acadêmica dos alunos da 
Escola Preparatória de Cadetes do 
Ar em 2017, realizando palestras no 
dia 12 de dezembro, para todo o 
corpo docente, sobre a história da 
Aeronáutica Brasileira.

O palestrante, Cel Av Refm 
Reginaldo dos Santos Guimarães, 
abordou o tema em três segmentos, 
a saber:

- Dos primórdios até a Segunda 
Guerra Mundial

Na primeira palestra foi 
apresentada a conquista do ar 
pelo brasileiro Alberto Santos-Dumont e o empenho dos 
aviadores militares oriundos da Escola de Aviação Militar 
e da Escola de Aviação Naval para o reconhecimento da 
aeronave como arma de guerra, até a criação do Ministério 
da Aeronáutica e a participação, logo em seguida, na 
Segunda Grande Guerra. 

- A Evolução no tempo
Na segunda palestra foi apresentada a contribuição 

dos Ministérios da Marinha, do Exército e de Viação e Obras 
Públicas na formação do patrimônio material e pessoal 
do novo Ministério da Aeronáutica, além da evolução da 
estrutura, as dificuldades e a dedicação dos precursores, 

Na manhã do dia 30 de novembro 
de 2017, o INCAER realizou o Primeiro 
Encontro de Regentes de Banda de 
Música do Comando da Aeronáutica.

O encontro ocorreu no Auditório 
Ten Brig Deoclécio, localizado na 
sede do INCAER, no Rio de Janeiro, e 
contou com a presença de 27 regentes 
e regentes adjuntos pertencentes 
aos efetivos das bandas de música 
existentes na Força Aérea Brasileira.

No evento, foram abordados, 
dentre outros, temas relacionados à 
legislação vigente, à estrutura funcional 
das categorias dos grupos musicais 
existentes, aos procedimentos para a 
aprovação de hinos e canções militares, 
ao reaparelhamento das bandas e 
ao desenvolvimento do aplicativo 
e-SISCULT.

abordando alguns setores, principalmente as escolas, os 
parques de material da aeronáutica e outros, destacado o 
importante papel do MAer na integração e desenvolvimento 
do Brasil.

- Aeronaves da Força Aérea
Na terceira e última etapa, o palestrante do INCAER 

apresentou uma seleção de aeronaves da Força Aérea, com 
as respectivas datas de entrada e de retirada do acervo da 
FAB, comentando sobre os principais serviços prestados 
por cada uma, encerrando o ciclo de palestras com as 
perspectivas do Grippen e do primeiro voo do KC-390 no 
ano de 2015.
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Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica
Criado em 2006, o Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica tem como objetivo homenagear os primeiros lugares nos 

cursos e estágios de formação da Força Aérea Brasileira, além de pessoas que se destacaram na promoção da cultura 

aeronáutica brasileira.

Em 30 de novembro de 2017, foi feita a 

entrega do prêmio na Escola de Especialistas 

da Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá (SP). 

O Ten QOCon Tec (REP) Pedro Pinto Neto, 

representando o diretor do INCAER, agraciou 

os seguintes formandos: no Curso de Formação 

de Sargentos (CFS), 3S QSS BMB Wilker da 

Costa Magalhães e no Estágio de Adaptação à 

Graduação de Sargento (EAGS), 3S QSS SAD 

Carlos Henrique Guerra de Moura.

No dia 6 de dezembro, foram realizadas quatro entregas de prêmio. No Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica 

(CIAAR), o Cap Esp Aer SUP R/1 William Cunha de Jesus Lowndes conferiu o prêmio ao 2º Ten QOESUP Thiago Guimarães 

Ferreira, primeiro colocado no Curso de Formação de Oficiais Especialistas (CFOE), e ao 2º Ten QOEA ANV Valdecir Azevedo 

Silva, primeiro colocado no Estágio de Adaptação ao Oficialato (EAOF).

Na Escola de Comando e Estado-Maior 

da Aeronáutica (ECEMAR), o Cel Av R/1 Marcos 

Narciso Martins entregou o prêmio ao Ten Cel Av 

Luiz dos Santos Alves, por ter concluído o Curso 

de Comando e Estado-Maior (CCEM).

O Cel Inf R/1 Hermes de Souza Passos 

foi responsável pela entrega do prêmio à Cap 

Int Larissa Araújo de Oliveira Gaspar, por ter 

concluído, em primeiro lugar, o CAP 2/2017, 

ministrado pela Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais da Aeronáutica (EAOAR).
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O Diretor do INCAER, Ten Brig Ar R/1 Rafael 

Rodrigues Filho, acompanhado pelo Subdiretor de 

Divulgação, Maj Brig Ar Refm Wilmar Terroso  Freitas 

e pelo Cel Av R/1 Marcos Ferreira de Carvalho, 

Chefe da Divisão de Comunicação Cultural, realizou 

a entrega dos prêmios para as turmas do Curso 

de Especialização Operacional, ministrado pela 

ALA 10. Os primeiros colocados foram: 2º Ten Av 

Andrei de Paiva Lima e Silva (Aviação de Patrulha), 

2º Ten Av Anderson de Freitas Goulart (Aviação de 

Transporte), 2º Ten Av Carlos Henrique Silva dos 

Santos (Aviação de Caça), 2º Ten Av Rodrigo Neiva 

Marques de Lima (Aviação de Asas Rotativas) e 

2º Ten Av Marcos Tadeu Pereira Beça Carvalho 

(Aviação de Reconhecimento).

Em 10 de dezembro, na Academia da Força 

Aérea (AFA), em Pirassununga (SP), coube ao 

Assessor do INCAER, Cel Av Refm Marco Aurélio de 

Mattos entregar o prêmio aos seguintes formandos: 

Asp Av Pedro Barbezani Carvalho e Ribeiro, do 

Curso de Formação de Oficiais Aviadores; Asp 

Int Felipe Araújo de Almeida Santos, do Curso de 

Formação de Oficiais Intendentes e Asp Inf Aron 

Aiex Taier de Oliveira, do Curso de Formação de 

Oficiais de Infantaria da Aeronáutica.

Por fim, em 15 de dezembro, na Escola 

Preparatória dos Cadetes do Ar (EPCAR), em 

Barbacena (MG), o aluno Fernando Cunha Ruffo 

recebeu o prêmio do Assessor da Direção do 

INCAER, Cel Av R/1 Reginaldo dos Santos 

Guimarães.
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Opúsculo DÓ, RÉ, MI, FAB – Nas 

Asas do Universo Musical, de autoria da 

1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos 

Santos. Nele, a autora volta o pensamento 

para a arte, para a delicadeza dos 

movimentos, para a harmonia e para a 

beleza da música.

Lançamentos do INCAER

Museu Aeroespacial comemora o Dia do Aviador

Evento no MUSAL atrai mais de 50 mil pessoas durante o final de semana

Nos dias 21 e 22 de outubro, o 

Museu Aeroespacial (MUSAL), localizado 

no Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro, 

realizou a primeira edição do MUSAL 

AIRSHOW, que superou a expectativa de 

público e atraiu mais de 50 mil pessoas. O 

evento completou 31 anos de existência, 

por isso ganhou novo nome e acrescentou 

mais um dia de programação.

A festa marcou as comemorações 

do Dia do Aviador na Cidade Maravilhosa, 

onde o público presente pôde conhecer 

o MUSAL e também apreciar aeronaves 

abertas para visitação interna, como Mirage 

2000, CBA Vector, C-130 Hércules, C-115 

Búfalo, AT-26 Xavante e os helicópteros 

Sea King e H-34 Super Puma. 

O domingo foi marcado pelos shows 

aéreos; mesmo sob ameaça de chuva, 

todas as apresentações aconteceram. 

A grande atração do dia, a Esquadrilha 

da Fumaça, teve seu início mais cedo 

que o previsto, levantando o público 

Ideias em Destaque nº 49. Essa edição 
traz assuntos contemporâneos e temas 
que transcendem épocas mais antigas 
e chegam aos dias atuais. São antigos e 
consagrados pensamentos sobre a arte 
militar e histórias de “antanho”, bem como 
artigos sobre a modernidade da tecnologia 
e da ciência no século XXI.

Atualmente, o livro é publicado duas 
vezes ao ano e permanece sendo editado e 
distribuído gratuitamente pelo INCAER.

com suas manobras de perder o 

fôlego.

Fonte: Site do MUSAL (www.musal.intraer)

No segundo semestre de 2017, o INCAER lançou as seguintes publicações:

Três edições em DVD do projeto Memória. O DVD nº 

35 contém a entrevista com o Cel  Av Refm Ajax Augusto 

Mendes Corrêa, o DVD nº 36 relata os fatos vivenciados pelo 

Maj Brig Ar Refm Irineu Rodrigues Neto e, no DVD nº 37, o Cel 

Av Refm Renato Paiva Lamounier fala de suas realizações nos 

diversos cargos que ocupou ao longo da carreira.

O projeto Memória tem por objetivo registrar o depoi-

mento de personalidades que tiveram atuações marcantes na 

Força Aérea Brasileira. 
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