
1 
 

 

Avisos do Presidente – Setembro/2020 

Caros amigos de todos os tempos; 

Nosso Boletim de Setembro foi divulgado com os assuntos de relevância. 

1 - Em um sinal de prestígio ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
AP), o governo realizou um evento para designar a Eletronorte como executora das 
ações do programa “Mais Luz para Amazônia” no Amapá. O programa “Mais Luz para a 
Amazônia” vai estimular a instalação de painéis solares e baterias nas regiões isoladas 
da Amazônia, hoje atendidas por geradores a diesel. O atendimento de famílias de baixa 
renda e inscritas em programas sociais será prioritário, assim como para os que residem 
em unidades de conservação. Também serão atendidos assentamentos rurais, 
comunidades indígenas, quilombolas, comunidades em reservas extrativistas 
impactadas por empreendimentos de geração ou transmissão de energia. (Fonte Estado 
de São Paulo – AGO2020) 

2 - Em 1999, os coronéis estrategistas chineses Qiao Liang e Wang Xiangsui 
publicaram o livro “Guerra Irrestrita”; em muitos aspectos parece uma espécie de 
atualização do milenar best seller “A Arte da Guerra” do General Sun Tzu. O livro trata 
de como a China poderia derrotar um oponente tecnologicamente superior e aborda 
vários conceitos de guerra híbrida e combate em múltiplos domínios, como a guerra 
informacional, ciberguerra, guerra econômica, guerra biológica, dentre outras. Há várias 
evidências de que o Coronavírus possa ser uma arma biológica chinesa subtraída por 
pesquisadores infiltrados no laboratório de Winnipeg-Canadá. 

Já faz algum tempo que os chineses têm comprado muitas terras e estruturas do 
agronegócio na América do Sul; sabe-se também que estão previstas viagens a negócios 
de “empresários” chineses em outubro desse ano para a Europa e América do Sul. Só no 
Brasil, já foi ventilado que está prevista a chegada 900 “homens de negócios” chineses 
que deverão comprar tudo a “preço de banana” com a economia quebrada. (Fonte 
Artigo “Tambores de Bronze” do Coronel Fernando Montenegro, Veterano do Exército 
Brasileiro, Professor na Universidade Autônoma de Lisboa) 

3 - A gigante sueca SAAB, escolhida para renovar a frota de caças de múltiplo 
emprego da Força Aérea Brasileira (FAB) com seus aviões Gripen NG, anuncia hoje sua 
primeira compra de uma empresa no Brasil, a ATMA. Fundada em 2004 e com 100% de 
capital nacional até agora, a ATMOS participa do que se chama de aviônica na indústria 
de defesa (os sistemas tecnológicos embarcados em uma aeronave).Com a 
transferência de controle, ela se mudará para as instalações do grupo sueco em São 
Bernardo do Campo (SP) e passará a chamar-se SAAB Sensores e Serviços do Brasil.  

O engenheiro Fabrício Saito, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e 
pós-graduado em gerenciamento logístico pelo Air Force Institute of Technology (Afit) 
dos Estados Unidos, foi selecionado para comandar as operações. Ele atuou por três 
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décadas na FAB, na área de manutenção e reparo estrutural, e juntou-se à SAAB em 
2017.  

 A “nova” ATMOS deverá ser responsável pela manutenção de radares dos caças Gripen 
que começam a chegar neste ano ao Brasil, mas também tem o objetivo de atender a 
clientes civis e militares, no mercado doméstico e no exterior, segundo Saito.   (Fonte 
Jornal Valor 29 de abril 2020 - NOTA Defesa Net – O Cel Eng FAB Fabricio Saito não tem 
parentesco com o ex-comandante da FAB Brigadeiro Juniti Saito) 

4 – A Base Industrial de Defesa ressente-se das compras realizadas pelas FFAA 
nas Comissões do Exército Brasileiro em Washington (CEBW), da Aeronáutica Brasileira 
em Washington (CABW) e da Comissão Naval Brasileira em Washington (CNBW) visando 
atender ás suas necessidades a custos menores devido ao restrito orçamento 
disponibilizado anualmente. Com isso vamos degradando nossa autonomia tecnológica 
e, portanto, nossa soberania. (Fonte Defesa Net 28AGO2020) 

5 – O NOMAR de JUL20 apresenta os seguintes destaques: 

 Inaugurada a Base de Submarinos da Ilha da Madeira em Itaguaí; 

 Submarino Tonelero recebe plataforma auxiliar de ré em seu interior; 

 Marinha comemora 40 anos do ingresso da mulher em suas fileiras e 
possui 2 Altes. mulher: a CAlte (MD) Dalva e a CAlte (EN) Luciana; 

 A MB apreende 1000 toras de madeira irregulares no Pará; 

 A MB recebe a segunda aeronave UH – 17; e 

 MB atua em ações de prevenção da pandemia e divulga regularmente 
nos NOMAR Especiais. 

            6 – O NOMAR (<nomaronline.ccsm@gmail.com>) de 31AGO20, divulgado por e-
mail pela ATQ apresenta como destaques: 

 A EMGEPRON assina Declaração da Eficácia do Contrato de Obtenção das 
Fragatas “Classe Tamandaré” 

 Batalhão Tonelero participa de adestramento de técnicas de infiltração 
de helicóptero; 

 Escola de Guerra Naval realiza Seminário virtual “40 anos da mulher na 
Marinha- Lições e aprimoramentos”; e 

 Marinha do Brasil participa do XIV Comitê Naval Operativo entre o Brasil 
e os estados Unidos da América 

Acesse o Nomar e demais publicações no site Navega-Reserva. 

7 – Na produção Literária apresentamos o Boletim Recorrente Nº 123 de 
27AGO2020 produzido pelo setor de Simulação de Cenários da EGN e a belíssima 
“Mensagem Inicial” do Livreto “Turma Quevedo” criado pelo colega Luiz Sérgio, quando 
Presidente da ATQ 

8 - Na Inovação Tecnológica são apresentadas as informações sobre as reações 
químicas controladas por música, o maior processador do mundo que promete acelerar 
a inteligência artificial, informações gravadas em átomos já podem ser lidas e começam 
a nascer os chips que vão superar a tecnologia 5G. Essas informações são uma 
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pequeníssima amostra do espantoso crescimento exponencial de nossa evolução 
tecnológica. 

9 – Estamos divulgando desde o mês passado por e-mail não só os Boletins e 
Avisos do Presidente, mas também a Produção Literária e as Inovações Tecnológicas. 
Anteriormente a Produção Literária e as Inovações Tecnológicas eram mensalmente 
inseridas apenas no site. Assim facilitamos a quem tem dificuldade de acessar o site.  

Um forte abraço. 

Gustavo Benttenmuller M. Pereira  
           Presidente da ATQ 


