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O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica 

(INCAER), sediado no Rio de Janeiro (RJ), integra o 

projeto “Caminhos do Brasil-Memória”, coordenado 

e realizado pela Subdiretoria-Geral de Cultura da 

Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 

(ALERJ).

O projeto idealizou um corredor cultural 

integrado, unindo 11 instituições museológicas e 

culturais que apresentam diferentes perspectivas e 

temas da história nacional. A sua iniciativa teve como 

principal objetivo fomentar atividades culturais no Centro 

Histórico da Praça XV, além de construir um olhar 

consciente no cidadão sobre o valor da cultura e do 

patrimônio histórico e cultural.

Em 19 de outubro, o INCAER iniciou a  

exposição “INCAER: O Prédio Conta Sua História”, que 

funciona de terça a sábado, das 12h às 17h. A mostra 

apresenta a história do prédio onde estava situada a 

antiga Estação de Hidroaviões do Aeroporto Santos 

Dumont, espaço que possui relevância histórica e 

arquitetônica, tanto para o Rio de Janeiro quanto para 

o Brasil.

Além da valorização da cultura, a interação 

entre os espaços culturais amplia as alternativas de 

entretenimento e busca incentivar a participação do 

público.

Caminhos do Brasil-Memória
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Encontro no INCAER

O 270º Encontro no INCAER, realizado 

no dia 25 de setembro de 2019, teve como tema 

“COMARA – Desafio amazônico”. A palestra foi 

apresentada pelo Brig Eng Raymundo Ubirajara 
da Fonseca Salgado, Subdiretor de Planejamento 

da Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica 

(DIRINFRA).

O Brig Salgado apresentou as atividades 

da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica 

(COMARA) no Contexto Amazônico e a sua 

capacidade militar. Para tal, passou pelo histórico da 

unidade, pelos desafios enfrentados, as obras que 

estão em andamento, as tecnologias empregadas 

e as soluções logísticas e administrativas para o 

cumprimento da missão.

Ao término da apresentação, o Subdiretor 

de Divulgação e Apoio do INCAER, Brig Ar R/1 
Roberto Ferreira Pitrez, proferiu as palavras de 

agradecimento ao palestrante. Logo após, entregou 

o diploma de participação e lembrança do Instituto.

Como de costume, a apresentação contou 

com a prestigiosa participação de membros do 

Conselho Superior do INCAER.

O INCAER promove mensalmente, 

de março a novembro, o “Encontro no INCAER”. 

O evento é aberto ao público em geral. Nessas 

ocasiões, personalidades ligadas à Aviação Civil e 

Militar encontram-se para debater temas da História 

Aeronáutica, bem como aqueles ligados à atualidade 

da Aviação.

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

270o Encontro no INCAER 
COMARA - Desafio amazônico
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O Cel Dent R/1 Cláudio Passos Calaza, 

Professor de História Militar da Academia da Força 

Aérea (AFA), foi o palestrante do 271º Encontro no 

INCAER, ocorrido no dia 30 de outubro de 2019.

A palestra teve como tema “1964 – 
Precursores da Academia da Força Aérea – o 
novo “ninho das águias”, baseada no livro de 

mesmo nome, de autoria do Cel Calaza e do 

professor e pesquisador Sr Hermelindo Lopes 
Filho. A obra conta a história da turma de cadetes de 

1964, que iniciou a instrução aérea em Pirassununga, 

e todo o processo de mudança de sede da Escola de 

Aeronáutica, do Rio de Janeiro, para o interior de 

São Paulo.

O Cel Calaza salientou que, mediante as 

pesquisas e memórias dos integrantes da turma de 

aspirantes aviadores de 1964, foi possível cumprir tal 

missão. Além disso, explanou sobre as dificuldades 

dessa pesquisa para a confecção do livro, seu 

objetivo, relevância e a metodologia aplicada.

Ao final da palestra, o Conselheiro do 

INCAER e ex-Comandante da AFA, Brig Ar Refm 

Clóvis de Athayde Bhorer, a convite do Diretor do 

INCAER, Ten Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, 

realizou os agradecimentos e entregou ao palestrante 

diploma e lembrança do Instituto. 

Encerrando o Encontro, houve a sessão de autógrafos com o Sr Hermelindo e o Cel Calaza.

271o Encontro no INCAER 
1964 - Precursores da Academia da Força Aérea
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“KC-390 - A nova aeronave multiemprego 

da Força Aérea” foi o tema da palestra ministrada 

pelo Ten Cel Av Luiz Fernando Rezende Ferraz, 

Comandante do Primeiro Grupo de Transporte de 

Tropa (1º GTT).

Durante a abertura do Encontro, o Diretor 

do INCAER, Ten Brig Ar Paulo João Cury, ressaltou 

a importância da aquisição da aeronave para a Força 

Aérea, enfatizando que o KC-390 apresenta-se como 

uma das mais modernas propostas da categoria. 

Em seguida, o Cel Ferraz abordou, em 

detalhes, sobre a operacionalidade da aeronave, 

destacando algumas de suas principais características 

como: maior mobilidade e flexibilidade, capacidade 

de executar missões de transporte aéreo logístico, 

reabastecimento em voo, busca e salvamento, busca 

e salvamento em combate, assalto aeroterrestre, 

controle aéreo avançado, combate a incêndios 

em voo, evacuação aeromédica, exfiltração aérea, 

infiltração aérea e reconhecimento aéreo.  Salientou, 

também, a capacidade de emprego tecnológico 

com o aumento da consciência situacional, redução 

da carga de trabalho a bordo, maximização das 

capacidades da aeronave e maximização da 

estratégia.

Por fim, apresentou os grandes desafios 

no que tange a novas capacidades, doutrina, 

conceito de emprego e mudança de mentalidade 

para cumprir a missão de operar a maior aeronave 

militar desenvolvida e produzida no Hemisfério Sul, o 

KC-390 Millennium.

Ao final da palestra, o Diretor do INCAER 

enfatizou sobre o novo conceito de manutenção 

da aeronave, realizada de acordo com o tipo de 

operação que esta executa. Logo após, efetuou os 

agradecimentos ao palestrante e entregou o diploma 

de participação e lembrança do Instituto.

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

272o Encontro no INCAER 
KC-390 - A nova aeronave multiemprego da Força Aérea
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Programa de Formação e Fortalecimento de 
Valores da FAB

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

Dando continuidade ao Programa de 

Formação e Fortalecimento de Valores da FAB, 

a comissão responsável pela organização no 

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica (INCAER), 

promoveu, para o seu efetivo, diversas atividades 

no segundo semestre, entre palestras e campanhas 

solidárias.

No dia 5 de setembro, o 1º Ten EFI 
Marcello Morone, do efetivo do Grupamento de 

Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), ministrou a 

palestra “Saúde: Bem estar e Nutrição”, baseado 

nos valores Dignidade e Comprometimento. O 

Ten Morone ressaltou a importância da prática de 

atividade física aliada a uma dieta balanceada para 

uma vida mais saudável.

Já no dia 19 de setembro, foi a vez do Coach 

Rodolfo Santos, dono da empresa Go2 Treinamentos 

e Conexões, explanar para o efetivo a importância 

da “Gestão do tempo”, que teve como referência 

os valores Dedicação e Comprometimento. 

Através de técnicas especializadas em descrever 

o comportamento humano e de questionários, o Sr 

Rodolfo fez com que cada participante mapeasse o 

uso do seu tempo para poder melhorá-lo ou corrigi-lo.
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Iniciando as atividades do mês de outubro 

do Programa de Formação e Fortalecimento de 

Valores da FAB, foi realizada, no dia 4 de outubro, 

uma instrução de Primeiros Socorros para todo o 

efetivo do Instituto.

Como o PFV não se limita a palestras e 

instruções, na semana dos dias 7 a 11 de outubro, o 

Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica promoveu 

uma campanha de doação de sangue. Dentro do 

cronograma das atividades do Programa de Formação 

e Fortalecimento de Valores (PFV), a comissão que 

gere o projeto teve como objetivo conscientizar o 

efetivo acerca da importância da doação.

A doação ocorreu na Santa Casa da 

Misericórdia, que fica localizada ao lado da sede do 

Instituto, facilitando não só o deslocamento como 

propiciando uma parceria para outras campanhas.

A ideia, segundo o Brigadeiro Pitrez, 

Subdiretor de Divulgação e Apoio do INCAER, é 

manter uma constante doação de sangue, não só 

dos membros do Instituto, mas também do efetivo de 

outras unidades, pensando sempre em abastecer o 

banco de sangue da cidade.

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

O 1º Ten QOCon Enf Aldir da Silva Junior, 
do efetivo do HFAG, acompanhado do 2º Sgt PM 
Marco Antônio de Paula Franco, da Polícia Militar 

do Estado do Rio de Janeiro, ministraram, ao longo do 

dia, técnicas utilizadas para o primeiro atendimento 

de vítimas de diversos tipos de acidentes.
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No dia 17 de outubro, o Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica promoveu a sexta palestra do 

Programa de Formação e Fortalecimento de Valores 

de 2019. Desta vez, o tema foi “Condicionamento 

Emocional”, ministrado pela professora de Yoga e 

palestrante Sra Ana Lúcia Gomes.

No dia 18 de novembro, apresentou-se 

para o efetivo a última palestra agendada para o 

Programa de Formação e Fortalecimento de Valores 

no ano de 2019.

A Assessora de Investimentos Daniela 
Damasceno proferiu uma palestra sobre Gestão 

Financeira. Em seu discurso, abordou temas 

como gestão financeira pessoal e familiar, tipos de 

investimentos que existem no mercado e até mesmo 

como aplicar o dinheiro. O efetivo do INCAER pode 

compreender mais  a fundo sobre o tema e elucidar 

dúvidas de como ter uma vida financeira mais 

saudável. 

Encerrando as atividades do PFV em 2019, 

ocorreu o já tradicional “INCAER Solidário”. O projeto 

que teve início em 2014, com o objetivo de estimular 

a solidariedade e celebrar o espírito natalino, além 

de promover a confraternização do efetivo, agora faz 

parte das atividades do Programa no Instituto. 

Em 2019, a gincana solidária realizada pelo 

efetivo chegou a sua quinta edição. Ao longo desses 

cinco anos, foram arrecadadas mais de 10 toneladas 

de alimentos, além de roupas e brinquedos. Só nesta 

edição, foram 2.647 kg de alimentos e 1.632 peças 

de roupas e brinquedos, que foram doados para 

instituições de caridade da região metropolitana do 

Rio de Janeiro.



Entre os dias 23 e 25 de setembro de 2019, 

a equipe composta pela 1º Ten QOCon Tec (MUG) 
Mariana Silva Santana, pelo SO QSS SMU Luiz 
Pimenta Monteiro e pela historiadora civil Mônica 

Teixeira Serra realizou Visitas de Assessoramento 

Técnico (VAT) em quatro unidades da cidade de 

São Paulo.São elas: COMGAP, CELOG, CEPE e na 

Banda de Música da BASP.

Já entre os dias 30 de setembro e 4 de 

outubro, foi a vez das unidades de Parnamirim-RN 

receberem as VAT. A missão foi realizada pelos 1° 
Ten QOEA MUS Charles Willians Santos Barbosa, 

1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna Melo dos Santos 
Duque Estrada, 1º Ten QOCon Tec (HIS) Amanda 

Martins de Brito, 2º Ten QOCon Tec (MUG) 
Keyla Assis Waltz e a museóloga civil Roberta de 
Lourenço Saragoça, que atenderam às seguintes 

organizações: 3º/1º GCC, 2º/5º GAV, 1º/11º GAV, 

1º/5º GAV, 1º/8º GAV, PANT, GITE, CLBI, ALA 10, 2º 

ETA, GAP – NT.
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INCAER realiza Visitas de Assessoramento Técnico

Conselheiro do INCAER realiza palestra na Ala 3

No dia 08 de outubro, a Ala 3, comandada 

pelo Brig Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto, 

teve a oportunidade de voltar no tempo e reviver um 

pouco da rica história dos “Primórdios do Ministério 

da Aeronáutica”, título da palestra ministrada 

pelo Brig Ar Refm Clóvis de Athayde Bohrer.                              

A mesma foi realizada no cinema da Unidade, para 

um público de aproximadamente 200 pessoas, entre 

Oficiais e Graduados.

Membro do Conselho Superior do INCAER, 

ocupante da cadeira nº 4, cujo patrono é o Sr Eduardo 

Pacheco Chaves, “Pioneiro da Aviação Brasileira”, o 

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019
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Brig Athayde está sempre presente na vida deste 

Instituto. Ingressou na Força Aérea Brasileira, na 

EPCAR, no ano de 1941 e acompanhou, ao longo 

de sua carreira, as transformações e transições 

ocorridas na FAB.

Foto: S1 Rotta, Ala 3

Militares do INCAER são agraciados com a 
Ordem do Mérito Aeronáutico

Criada pelo Decreto-Lei no 5.961, de 1º de 

novembro de 1943, a Ordem do Mérito Aeronáutico( OMA) é 

destinada a premiar 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, nacionais 

ou estrangeiras, em reconhecimento a relevantes serviços 

prestados à Aeronáutica. 

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. Em solenidade 

realizada na Ala 11, os seguintes militares do Instituto foram 

agraciados com esta tão importante condecoração; 1S SAD 
Luciene Tostes Cardoso, 1S SAD Silvia Soares Ferreira 
Gonçalves e 1S SAD Jaílson Carlos Fernandes Alvim. 

O Diretor do Instituto foi representado pelo Sr 

Subdiretor de Divulgação e Apoio do INCAER, Brig Ar R/1 
Roberto Ferreira Pitrez.

1S Alvim, 1S Luciene e 1S Silvia
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Em 29 de outubro do corrente ano, o 

Conselho Superior do INCAER se reuniu com 

o objetivo de eleger dois novos membros para 

ocuparem a cadeira nº1, cujo patrono é o Padre 

Bartolomeu Lourenço de Gusmão e fora ocupada 

pelo Brig Araguaryno Cabrero dos Reis, falecido em 

18 de maio de 2019, e a cadeira nº14, cujo patrono é 

o Sr João Ribeiro de Barros e fora ocupada pelo Ten 

Brig Sócrates da Costa Monteiro, falecido em 30 de 

março de 2019.  

Conduzida pelo Diretor do INCAER e 

Presidente do Conselho, Ten Brig Ar R/1 Rafael 
Rodrigues Filho, a votação contou com a presença 

dos conselheiros: Ten Brig Ar Refm Carlos de 
Almeida Baptista, Ten Brig Ar Refm Paulo Roberto 
Cardoso Vilarinho, Maj Brig Ar Refm Wilmar 
Terroso Freitas, Maj Brig Ar Refm José Roberto 
Scheer, Brig Ar Refm Clóvis de Athayde Bohrer, 
Cel Av Refm Araken Hipólito da Costa, Sr Mauro 
Lins de Barros e Sr Carlos Lorch, e foi secretariada 

pelo Subdiretor de Divulgação e Apoio do Instituto, 

Brig Ar R/1 Roberto Ferreira Pitrez.

O resultado do pleito foi encaminhado 

para homologação pelo Comandante da Aeronáutica, 

Ten Brig Bermudez, e homologado no dia 21 de 

novembro, como conselheiros do Instituto, o Ten 
Brig Ar Refm Marco Aurélio Gonçalves Mendes 

e o Brig Ar Refm Teomar Fonseca Quírico, nas 

cadeiras de número 1 e 14 respectivamente.

Na ocasião, o Diretor do INCAER apresentou 

aos conselheiros o projeto do Espaço Cultural a ser 

implantado na antiga sede administrativa do Instituto. 

Comentou, ainda, que atualmente o INCAER está 

fazendo parte de um Projeto Cultural, junto com a 

ALERJ e outras instituições culturais localizadas no 

Centro do Rio de Janeiro. Este projeto é conhecido 

como: “ Caminhos do Brasil-Memória”.

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

Conselho Superior do INCAER indica novos 
Conselheiros



Notic. INCAER, Rio de Janeiro, a. 14, n. 60, p. 3, novembro 2010

11

MUSAL AIRSHOW 2019

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019

A terceira edição do MUSAL AIRSHOW, 

que ocorreu nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, 

contou com diversas atrações de tirar o fôlego para 

a alegria dos amantes da aviação e entretenimento 

de todo o público.

O evento fez parte das comemorações da 

Força Aérea alusivas ao Dia do Aviador, celebrado 

todo dia 23 de outubro, quando Alberto Santos 

Dumont, em 1906, no Campo de Bagatelle – Paris, 

realizou o primeiro voo com o 14-Bis.

A tradicional Esquadrilha da Fumaça, como 

de costume, impressionou os visitantes de todas 

as idades com suas acrobacias aéreas, desta vez 

marcando presença nos dois dias de evento. Outra 

apresentação muito aplaudida pelo público foi a da 

Esquadrilha CEU, com quatro aparições durante 

o MUSAL AIRSHOW e voos bem próximos aos 

espectadores.

Outras atrações que marcaram todo o 

público foram: a aeronave de caça (jato) AF-1 

da Marinha do Brasil que carimbou os céus do 

Campo dos Afonsos com passagens baixas, os 

saltos dos paraquedistas Equipe Falcões da FAB e 

Equipe Cometas do Exército, além dos voos cativos 

do balão, que fecharam a noite de domingo no 

MUSAL. Em terra firme, a edição promoveu também 

a Corrida Federal Kids, ação social em combate à 

pedofilia, com 3.000 inscritos, arrecadação de nove 

toneladas de alimentos não-perecíveis coletados 

para campanha promovida pelo Instituto Casa Viva, 

além dos livros arrecadados para o Projeto “Doe um 

Livro”, com apoio da Bienal do Livro da Quebrada. 

O entretenimento de toda a família ficou por conta 

do parceiro SESC, com atividades para as crianças, 

juntamente com as atrações musicais no palco e DJ 

que animaram o público de mais de 40 mil pessoas 

presentes nos dois dias de evento.

A Força Aérea Brasileira, em particular o 

Museu Aeroespacial, fica honrada pela realização de 

mais este evento, pelo apoio recebido dos parceiros 

do MUSAL e, principalmente, pela intensa interação 

da sociedade civil com esta importante Instituição 

Cultural Brasileira.

Fonte: www.musal.intraer
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Encontro de turma: um Bem Imaterial da FAB

Entre os dias 18 e 20 de outubro de 

2019, aconteceu o encontro relativo aos 40 anos 

do ingresso na Academia da Força Aérea da turma 

76/79. Durante três dias, os militares, além de se 

confraternizarem, relembraram todas as histórias 

da época da formação e passaram por diversas 

atividades previamente organizadas, como: coquetel, 

palestra do Comandante da AFA, descerramento de 

placa alusiva ao evento, foto da turma e visita ao EIA, 

EDA e FAYS.

O encontro de turma é considerado um 

Bem Cultural Imaterial da Força Aérea Brasileira. 

Sendo, também, a expressão dos valores e tradições 

que constituem a essência da Força, fazendo parte 

da identidade de cada um dos que passaram pelas 

escolas de formação. 

A FAB tem hoje oito escolas de formação, 

e todas realizam encontros de suas turmas, 

demonstrando, assim, de forma permanente, a 

importância que têm na vida de cada ex-aluno.

VI Olimpíada de História Militar e Aeronáutica da 
Academia da Força Aérea

Noticiário INCAER - ano 21/nº 97/set/dez 2019
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A Academia da Força Aérea realizou, nos 

dias 20 e 21 de novembro de 2019, a VI Olimpíada 

de História Militar e Aeronáutica (VI OHMAFA). A 

competição teve a participação dos cadetes da AFA, 

da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 

da Academia de Polícia Militar do Barro Branco e do 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica. 

A olimpíada, que é realizada em quatro 

etapas, teve como vencedora a equipe Shogun 

Tokugawa, da AFA. A equipe Brigadeiro Tobias de 

Aguiar, da Academia de Polícia Militar do Barro 

Branco, ficou com o segundo lugar e a equipe Ten-

Cel Villagran Cabrita, da AMAN, com o terceiro.

Uma comitiva do INCAER participou do 

evento, com a 1º Ten QOCon Tec (HIS) Bruna 
Melo dos Santos Duque Estrada, que atuou na 

banca avaliadora da competição, e a historiadora 
civil Mariana Barbosa Azevedo. A divulgação 

das atividades do INCAER e a disponibilização 

das publicações do Clube do Livro ficaram sob 

a responsabilidade da 2º Ten QOCon Tec (BIB) 
Luciana Araújo e do 1S SAD Marcelo Ferreira de 
Carvalho.

INCAER realiza Passagem de Direção

Em cerimônia ocorrida no dia 25 de 

novembro de 2019, no Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica (INCAER), o Tenente-Brigadeiro do 
Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho passou o cargo de 

Diretor do INCAER ao Tenente-Brigadeiro do Ar 
Paulo João Cury. 

A solenidade de transmissão de cargo 

ocorreu na sala da Direção do Instituto e contou 

com a presença dos Oficiais Generais e Oficiais 

Superiores do efetivo.

O Ten Brig Rodrigues Filho deixa o cargo 

após dois anos e dois meses à frente da direção 

desta Unidade.
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ECEMAR, EAOAR e UNIFA recebem palestra 
sobre o SISCULT

Nos dias 21 e 22 de novembro e 2 de 

dezembro de 2019, o Maj Brig Ar Refm José Roberto 
Scheer, Subdiretor de Cultura do Instituto Histórico-

Cultural da Aeronáutica (INCAER), palestrou sobre 

o Sistema de Patrimônio Histórico e Cultural do 

Comando da Aeronáutica (SISCULT) para as turmas 

do Curso de Comando e Estado-Maior (CCEM), da 

Escola de Comando e Estado-Maior da Aeronáutica 

(ECEMAR); do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

(CAP), da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais da 

Aeronáutica (EAOAR); e do Estágio de Comando da 

Força Aérea Brasileira (ECFAB), da Universidade da 

Força Aérea (UNIFA), respectivamente.

O Subdiretor de Cultura do INCAER falou 

sobre a criação e o desenvolvimento do SISCULT, 

em que etapa este se encontra e os próximos 

passos a serem desenvolvidos. Expôs fundamentos 

legais do Sistema, bem como a importância de 

cada comandante, chefe e diretor das organizações 

militares e dos elos para a preservação do patrimônio 

cultural do Comando da Aeronáutica (COMAER) nas 

organizações militares. 

Além de destacar a base legal que regula 

a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, 

turístico e paisagístico no país e suas respectivas 

sanções administrativas, civis e penais, o Maj Brig 

Scheer enfatizou a responsabilidade e a importância 

dos objetivos culturais do Comando da Aeronáutica.

Por fim, abordou as especificidades do 

trabalho dos museólogos e dos historiadores nas 

unidades que, juntamente aos futuros chefes e 

assessores, são os responsáveis pela gestão da 

cultura e preservação do patrimônio histórico e 

cultural do COMAER, destacando que o SISCULT 

é fundamental para assessorar os Comandantes 

na execução da Política de Cultura e Diretrizes de 

Cultura nas Organizações Militares.
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Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica

O Prêmio INCAER de Cultura Aeronáutica 

representa uma homenagem do Instituto aos 

militares que se destacaram nos diversos cursos e 

estágios de formação e pós-formação do Comando 

da Aeronáutica. Esta honraria consiste de diploma, 

troféu e livros. 

O Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica 

realizou a entrega do Prêmio INCAER de Cultura 

Aeronáutica em cerimônia realizada na Escola de 

Comando e Estado-Maior da Aeronáutica (ECEMAR), 

no dia 18 de outubro de 2019.

No evento destinado à entrega de distintivos 

do curso de Comando e Estado-Maior e indicação de 

instrutores, o Cel Int R/1 Antônio José Moreira 
Evangelista passou às mãos do 1º colocado do 

curso, Ten Cel Esp Com Gerson Monteiro Siqueira, 

o prêmio INCAER.

O evento foi presidido pelo Brig Ar Luís 

Renato de Freitas Pinto, Comandante da ECEMAR, 

e contou com a participação do corpo docente e 

discente da Escola.

No dia 29 de novembro, realizou-

se a Cerimônia Militar de Entrega de Distintivos, 

Premiações e Homenagens ao Patrono e ao 

Paraninfo dos formandos do Curso de Formação 

de Sargentos (CFS 2ª /2019) e do Estágio de 

Adaptação à Graduação de Sargento (EAGS/2019), 

na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). 

Ali procedeu-se à entrega do Prêmio INCAER de 

Cultura Aeronáutica ao 3S QSS BMT Caio Viégas 

de Castro e ao 3S QSS SAD Marlon Vando 
Vasconcelos de Oliveira, primeiros colocados do 

CFS e do EAGS, respectivamente, pelo Cel Int R/1 
Antônio José Moreira Evangelista, do INCAER.

A solenidade foi presidida pelo Maj Brig 

Ar Rui Chagas Mesquita, Diretor de Ensino da 

Aeronáutica, acompanhado pelo Brig Ar Valdir 

Eduardo Tuckumantel Codinhoto, Comandante da 

EEAR.

Iniciando o mês de dezembro, a Ala 10 

celebrou, no dia 4, o encerramento do Programa de 

Especialização Operacional (PESOP), que consistiu 

da entrega de diplomas e de prêmios aos estagiários 

da Unidade.

O Cel Int R/1 Antônio José Moreira 
Evangelista, Chefe da Divisão Administrativa do 
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Expediente

INCAER, efetuou a entrega dos Prêmios INCAER de 

Cultura Aeronáutica aos primeiros colocados: Curso 

de Especialização Operacional de Asas Rotativas 

(CEO – AR): 2° Ten Av Diego Jonatan Bertolo, 

Curso de Especialização Operacional de Aviação 

de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (CEO 

– IVR): 2º Ten Av Aderlan da Costa Fernandes, 

Curso de Especialização Operacional de Aviação de 

Transporte (CEO – TP): 2° Ten Av Karoline Ribeiro 
Loureiro e Curso de Especialização Operacional de 

Aviação de Caça (CEO – CA): 2° Ten Av Caio Felipe 
Mendonça Leitão.

A solenidade foi presidida pelo Ten Brig 

Ar Antônio Carlos Egito do Amaral, Comandante de 

Preparo.

Também no dia 4 de dezembro, em 

cerimônia realizada na Escola de Comando e Estado-

Maior da Aeronáutica (ECEMAR), o Brig Ar R/1 
Roberto Ferreira Pitrez, Subdiretor de Divulgação e 

Apoio do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, 

procedeu à entrega do Prêmio INCAER de Cultura 

Aeronáutica à 1ª colocada do curso, a Ten Cel Int 
Priscila Maria Frank Braz Guimarães.

Na mesma data, o Cel Int R/1 Marcelo 
Antônio Mariño Gomez, chefe da Seção 

Administrativa do INCAER, realizou a entrega do 

Prêmio ao 1º colocado no Curso de Aperfeiçoamento 

(CAP), Cap QOMED Bruna Carvalho Sbaffi, em 

cerimônia na Escola de Aperfeiçoamento de Oficias.

Ainda no dia 4 de dezembro, no Centro de 

Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), em 

Lagoa Santa (MG), o prêmio foi entregue pela Cap 
QOEA SVI R/1 Rosangela Martins da Costa Lemos 

ao 2º Ten QOE COM Evandro Calixto Moreira da 
Cunha Simões, do Curso de Formação de Oficiais 

Especialistas (CFOE), e ao 2º Ten QOEA CTA 
Adriano Marco Segatto do Nascimento, do Estágio 

de Adaptação ao Oficialato (EAOF).

No dia 5 de dezembro, o Cel Av R/1 
Antonio Deluiggi, Chefe da Divisão de Produção e 

Divulgação do INCAER, realizou a entrega do Prêmio 

na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São 

Paulo. Foram agraciados,como primeiros colocados, 

os seguintes militares: Asp Av Richardy Barcellos 
Almeida, na aviação; Asp Int Pamella Silva de 
Oliveira, na intendência e Asp Inf Denis William 
dos Santos, na infantaria.

Dia 6 de dezembro, o Cap QOEA SVA 
R/1 Josué Rosa dos Santos entregou o Prêmio ao 

primeiro colocado da Escola Preparatória de Cadetes 

do Ar (EPCAR), o Aluno Matheus Ernesto Martins 
de Paula.

Encerrando as entregas do Prêmio INCAER 

de Cultura Aeronáutica no ano de 2019, o Cel Av 
R/1 Antonio Deluiggi participou da solenidade de 

diplomação no Instituto Tecnológico da Aeronáutica 

(ITA), entregando o prêmio ao primeiro colocado,      

1º Ten QOEng Gabriel Adriano de Melo.


