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Conselho Superior – INCAER realiza cerimônia  
de posse de novo Conselheiro

O Ten Brig Ar Refm Aílton dos 

Santos Pohlmann tomou posse 

no Conselho Superior do Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica 

(INCAER), passando a ocupar a cadeira 

nº 12, cujo patrono é o Ten Brig Ar 

Nelson Freire Lavenère-Wanderley, 

em substituição ao Maj Brig Refm 

Oswaldo Terra de Faria, falecido em 

19 de junho de 2016, dia em que 

completaria 96 anos.

A cerimônia ocorreu no auditório Ten 

Brig Deoclécio, do INCAER, no dia 13 

de abril de 2018, sendo presidida pelo 

Ten Brig Ar Nivaldo Luiz Rossato, 

Comandante da Aeronáutica, e contou 

com a presença de diversas autoridades 

militares e civis.

O Conselho Superior do INCAER é 

composto por vinte conselheiros que têm 

como função principal assessorar o Diretor 

do INCAER sobre a Política e a Estratégia 

de Cultura do COMAER, propostas pelo 

Diretor para a aprovação do CMTAER. 

Cada uma das cadeiras do Conselho 

possui um patrono, considerado grande 

vulto da Aviação Brasileira, já falecido.

Durante o evento, o Diretor do 

INCAER, na condição de Presidente do 

Conselho Superior, proferiu palavras de 

acolhimento ao novo empossado, enfa-

tizando a alegria dos conselheiros e do 

efetivo do INCAER com o retorno do Ten 

Brig Pohlmann, que dirigiu o Instituto 

entre 2014 e 2017. Após o discurso, o 

Diretor e o Comandante da Aeronáutica 

fizeram a entrega do diploma e colar de 

conselheiro ao homenageado.

Coube ainda ao Ten Brig Ar Refm 

José Américo dos Santos, ocupante 



INCAER realiza passagem do cargo  
de Subdiretor de Divulgação

Na manhã do dia 28 de fevereiro de 2018, em cerimônia 

militar ocorrida no salão nobre do Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica e presidida pelo Tenente-Brigadeiro do Ar 

R/1 Rafael Rodrigues Filho, Diretor do Instituto, o Major- 

Brigadeiro do Ar Refm Wilmar Terroso Freitas passou o 

cargo de Subdiretor da Divisão de Divulgação do INCAER 

ao Brigadeiro do Ar R/1 Roberto Ferreira Pitrez.

Após sete anos à frente da Subdivisão de Divulgação 

do INCAER, o Major-Brigadeiro Terroso encerra um 

ciclo de 47 anos de serviços prestados à Força Aérea 

Brasileira. Durante sua carreira, o Maj Brig Terroso 

teve a oportunidade de comandar diversas unidades, 

entre elas, a Universidade da Força Aérea (UNIFA) e 

a Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica 

(ECEMAR), além de ter mais de 4.800 horas de voo. Por 

fim, já na Reserva, assumiu suas funções no INCAER. 

     Em suas palavras de despedida, destacou o quão 

engrandecedor foi fazer parte da instituição militar que 

preserva a História e a Cultura da Força Aérea Brasileira. 

Brig Pitrez, Ten Brig Rodrigues Filho e Maj Brig Terroso

Comandante da Aeronáutica e Conselheiros do INCAER

Agradeceu a confiança que lhe foi conferida, externando 

um reconhecimento especial a todo o efetivo pelo apoio 

recebido.

Ao encerrar a cerimônia, o Diretor do INCAER enfa-

tizou a importância do trabalho realizado pelo Maj Brig 

Terroso, desejando boa sorte em seu novo momento, e 

deu boas-vindas ao novo Subdiretor, Brig Pitrez, reiteran-

do a confiança que tem em seu trabalho.

da cadeira nº 16, realizar a saudação ao Ten Brig Pohlmann. 

Em sua fala, o Ten Brig José Américo enfatizou a responsa-

bilidade do novo conselheiro, tendo em vista os encargos 

assumidos como membro vitalício do Conselho Superior, 

lembrando o legado histórico do Ten Brig Lavenère-

Wanderley, patrono do CAN; e do Maj Brig Terra de Faria, 

Continuação da 1a. página

colaborador da coleção História Geral da Aeronáutica 

Brasileira.

Fechando a cerimônia, o conselheiro recém-empossado 

compartilhou com todos a honra por ter sido escolhido para 

fazer parte do colendo grupo, enfatizando a responsabilida-

de de sua mais nova missão.
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Diretor do INCAER é agraciado com a  
Comenda de Associado Honorário do IGHMB

Por ocasião da sessão magna 

de abertura do ano sociocultural 

de 2018, do Instituto de Geografia 

e História Militar do Brasil (IGHMB), 

em evento conjunto com o Centro 

de Estudos e Pesquisas de História 

Militar do Exército e a Associação 

dos Diplomados da Escola Superior 

de Guerra, o Ten Brig Ar R/1 Rafael 

Rodrigues Filho, diretor do INCAER, 

foi acolhido como Associado Honorário 

do IGHMB, tendo recebido do Gen 

Bda Márcio Tadeu Bettega Bergo, 

presidente do Instituto, o diploma e a 

comenda de associado.

Na oportunidade, participaram da 

mesa de honra da cerimônia diversas 

autoridades civis e militares, dentre 

elas, o Brig Ar R/1 Roberto Ferreira 

Pitrez, Subdiretor de Divulgação  

do INCAER.
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Livro com fotos do acervo do MUSAL desvenda como  
foi feita a primeira carta do Rio de Janeiro

No último 1º de março, aniversário da Cidade do Rio 

de Janeiro, foi lançado o livro Rio pelo Alto 2: panoramas 

da cidade do Rio de Janeiro 1910 – 1920, na Livraria 

Argumento, no bairro do Leblon. A edição foi organizada 

por Patrícia Pamplona e contou com textos da Tenente 

Fabiana Dias e do Suboficial Jefferson Machado, histo-

riadores do Museu Aeroespacial (MUSAL).

A publicação conta com 200 páginas que levam o leitor 

a uma grande viagem no tempo, por quatro regiões da 

cidade: região central, zona norte, oeste e sul. O acervo, 

ainda em negativos de vidro, foi disponibilizado pelo 5º 

Centro de Geoinformação do Exército e pelo MUSAL, 

sendo digitalizado e tratado pela editora. 

“A maior parte das imagens foram tomadas de morros, 

serras ou elevações, e foram produzidas entre 1917 e 1922. 

As fotos aéreas – apenas quatro – foram feitas entre 1922 

e 1930, quando o Serviço Geográfico Militar utilizava aviões 

no trabalho de fotogrametria”, explica Patricia. 

Segunda edição do projeto

O Rio pelo Alto 2 dá continuidade à coleção iniciada em 

2014, com o primeiro volume O Rio pelo alto: fotografias 

aéreas do Rio de Janeiro 1930 – 1940, que reúne 90 ima-

gens raras do acervo do MUSAL, feitas entre as décadas 

de 1930 e 1940 pelos observadores-fotógrafos da Escola 

de Aviação Militar – incorporada em 1941 ao Ministério da  

Aeronáutica.

Com o relacionamento desenvolvido na primeira parce-

ria, desta vez, Patrícia Pamplona selecionou as imagens e 

buscou o Arquivo Histórico do MUSAL para contextualizar 

a história delas. A partir daí, a equipe liderada pela Tenente 

Fabiana Dias realizou uma minuciosa pesquisa.

Descoberta do acervo

A historiadora do MUSAL descobriu que aquelas 

imagens mostravam uma tentativa de fazer uma carta 

do Brasil, iniciando pelo então Distrito Federal. Durante 
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o processo de pesquisa, a equipe de historiadores se 

surpreendeu com um álbum de fotos do acervo do MUSAL 

que ilustravam os bastidores do trabalho do Exército.

“Quando descobrimos que tudo que tinha sido 

escrito estava nas imagens, logo eu liguei para a Patrícia 

e mostrei a necessidade de incluir esse álbum. Foi um 

trabalho de arqueologia, de história, algo muito prazero-

so, que fez todo sentido. Criou um contexto e relacionou 

o trabalho que foi realizado pelas Forças Armadas. Foi 

muito gratificante poder trabalhar com o Jefferson e 

a Patrícia. Foi uma fonte de alegria,” conta a Tenente 

historiadora.  

O Suboficial Jefferson Machado destacou o ineditismo 

dessa história em imagens sobre o Rio de Janeiro e sobre 

o Serviço Geográfico do Exército, que fez a primeira carta 

da cidade.

“Foi muito bom poder fazer esse trabalho. A Patrícia é 

muito competente, escolheu muito bem as imagens. São 

fotos não só das áreas nobres, mas também de áreas 

rurais, montanhas, muito verde. É um marco na nossa 

carreira”, enfatiza o Suboficial.

Fonte: www.musal.intraer 

INCAER reinicia o  
programa de 
Formação e 

Fortalecimento de  
Valores da FAB

No início de 2017, a Força Aérea Brasileira criou 

o “Programa de Formação e Fortalecimento de 

Valores”. Com temas definidos pela Diretoria de 

Ensino, DIRENS, as unidades realizaram palestras 

abordando temas com o objetivo de orientar ações 

e pensamentos, voltando-os para os valores funda-

mentais da Instituição e da vida militar.

Dando continuidade ao programa, o Instituto 

Histórico-Cultural da Aeronáutica, INCAER, realizou 

sua primeira palestra do ano de 2018 no dia 29 de 

março. Esta segunda fase contempla novos temas 

a serem explanados pelos palestrantes.

Seguindo as determinações do programa, o 

Cap Esp Aer SUP William Cunha de Jesus 

Lowndes apresentou o tema “Discrição” para todo 

o efetivo do Instituto.

Este ano, serão realizados mais oito encontros 

com os temas estabelecidos.

Cap William na palestra sobre Discrição

SO Jefferson Machado

Ten Fabiana Dias
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257º Encontro no INCAER 
“Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas”

Por ocasião do 257º Encontro no INCAER, realizado 

no dia 28 de março de 2018, o Cap Av Luiz Gustavo 

Nadalin, do 1º/12º GAv, discorreu sobre “Sistemas 

de Aeronaves Remotamente Pilotadas”, abordando os 

seguintes aspectos: Histórico das aeronaves remotamen-

te pilotadas (RPAS) na FAB e a criação do Esquadrão 

Hórus (1º/12º GAv); características das aeronaves RQ-450 

(Hermes 450) e RQ-900 (Hermes 900); e as experiências 

adquiridas pela unidade aérea no decorrer de operações 

militares e interagências.

Durante o evento, foram prestadas homenagens ao Dia 

do Especialista, celebrado no dia 25 de março.  Houve a 

entoação da canção do Especialista pelos presentes, além 

do reconhecimento aos novos membros correspondentes, 

por sua destacada contribuição cultural  para o cumprimen-

to da missão do INCAER.

Ao término das homenagens, houve o lançamento 

do opúsculo Os Balões de Observação na Guerra do 

Paraguai, organizado pela historiadora Mônica Teixeira 

Serra, de autoria do Tenente-Brigadeiro do Ar Nelson 

Freire Lavenère-Wanderley, ex-ministro da Aeronáutica, 

patrono do Correio Aéreo Nacional e patrono da cadeira 

nº 12 do INCAER (vaga), juntamente com a exposição de 

algumas de suas obras. A cerimônia contou com a presença 

do sobrinho bisneto de Santos-Dumont e filho do Ten Brig 

Ar Wanderley, Alberto Dodsworth Wanderley.

Diretor do INCAER e o palestrante Cap Nadalin

Ten Brig Rodrigues Filho e os novos membros correspondentes do INCAER
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258º Encontro no INCAER 
“A Operação da Aeronave Gripen NG BR”

O 258º Encontro no INCAER, ocorrido em 25 de abril de 

2018, teve como tema “A Operação da Aeronave Gripen NG 

BR” e contou com a participação do Cel Av Ricardo Guerra 

Rezende, do Comando de Preparo e presidente do Grupo 

de Trabalho FOX, responsável pela implantação operacional 

da aeronave Gripen. O evento coincidiu com a semana em 

que a Força Aérea Brasileira comemorou o Dia da Aviação 

de Caça (22 de abril).

Durante abertura do Encontro, o Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, lembrou à audiência 

que a aquisição do Gripen representa a realização de um 

sonho para a FAB, tendo em vista os inúmeros percalços 

sofridos pela instituição para a concretização do projeto 

FX-2, que surgiu após a frustração do FX-1.

A palestra abordou os seguintes aspectos: apresentação 

da aeronave, destacando as características do novo caça, 

superiores às de seus antecessores como o Mirage 2000 e 

o A-1, em termos de alcance, capacidade de armamento 

e tempo de reposicionamento. Suas inovações na área de 

Guerra Eletrônica, sensores, aviônica e armamento, pas-

sando pela estrutura contratual e a implantação do projeto 

FX-2, detalhando o cronograma de entregas e o treinamento 

de pilotos; e encerrando com a constituição e as responsa-

bilidades do GT FOX na implantação operacional do F-39, 

designação do Gripen NG BR na FAB.

Após a explanação e os debates, foi apresentado o livro 

Uma Vida Bem Voada – A Divertida e Agitada Trajetória de 

um Piloto de Caça, de autoria do Cel Peixe Lima, que narra 

sua trajetória de trinta anos de carreira em diversos esqua-

drões de combate da FAB, encarando as responsabilidades 

que a ele se apresentavam, sem perder, em momento 

algum, o bom humor com o qual aproveitava ao máximo 

todas as dádivas que a vida lhe oferecia. O autor ficou à 

disposição dos participantes do evento para autógrafos.

Momento da palestra do Cel Rezende
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Expediente

No dia 5 de abril de 2018, o Instituto Histórico-Cultural 

da Aeronáutica recebeu a visita da Superintendente 

Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN – RJ), Sra. Mônica da Costa, acom-

panhada da Sra. Maria Luíza Dias, para uma reunião 

com o objetivo de aprimoramento do corpo técnico em 

relação aos conhecimentos e atividades realizadas para a 

preservação do patrimônio cultural, com vistas a otimizar 

o desenvolvimento do tema no âmbito da FAB.

Participaram do encontro realizado na sala de reuniões 

do INCAER, o Subdiretor de Cultura, Maj Brig Ar R/1 

José Roberto Scheer, o Chefe da Divisão de Patrimônio 

Cultural, Cel Inf R/1 Hermes de Souza Passos, o Chefe da 

Seção de Patrimônio Cultural Imaterial, Cap Esp Aer MUS 

R/1 Marcelo da Silva Dittz, bem como as museólogas 1º 

Ten QCOA Luciene Pereira da Veiga Givisiez, 1º Ten QCOA 

Supervisora Regional do IPHAN-RJ visita o INCAER

INCAER lança Opúsculos
Linces – Olhando além do horizonte
“Lince! Com a sua visão além do horizonte, continue a olhar por nós, pilotos da Força Aérea Brasileira.”

De autoria da 1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos Santos, dedicado àqueles que sempre foram merecedores 

de toda a confiança dos tripulantes que faziam uso da eficiência operacional dos Controladores de Operações 

Aéreas Militares (COAM).

Projeto Rondon – A Força Aérea Brasileira integrando o Brasil
Escrito pelo 1º Ten QOCon Tec (HIS) Daniel Evangelho Gonçalves, “Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal 

Rondon, militar e sertanista brasileiro, espelha o exemplo de trabalho, perseverança, dedicação e cumprimento do dever.”

Neste opúsculo, pretendemos mostrar, de maneira resumida, parte da vida dessa insigne personagem, do projeto 

em si, conectando-a à indispensável participação da Força Aérea Brasileira, no preparo e transporte das centenas de 

milhares de pessoas que participaram e ainda participam dele.

Os Balões de observação na Guerra do Paraguai
Quando pensamos que tudo já havia sido citado a respeito do Ten Brig Lavenère-Wanderley, surge mais esta precio-

sidade que, com muita honra e prazer, fazemos publicar, brindando os amantes da boa história com esta joia rara do 

vasto e infinito repertório desse precursor de ideias e realizações, sempre à frente do seu tempo.

“Os Balões na Guerra do Paraguai”, nascido do próprio punho do autor e guardado pela poeira da cultura no nicho 

ideal para abrigá-lo, agora é tornado público e, para a nossa constatação, é mais um adjetivo na vida deste ícone.

Aline Pessôa da Ascenção Alcoforado, 1º Ten QOCon Tec 

Aline Carreiro Figueiredo Carvalho, 2º Ten QOCon Tec 

Keyla de Assis Waltz, 2º Ten QOCon Tec Heide Roviene 

Santana dos Santos, as civis Karina Fátima Gonçalves de 

Souza e Roberta de Lourenço Saragoça.
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