
Nossos cumprimentos aos aniversariantes do mês, que sejam sempre muito felizes. 

Está sendo comemorado o trigésimo nono aniversário do programa antártico brasileiro ( 

proantar). 

A Antártida vem reafirmando a cada ano sua importância para a humanidade, entre outros 

motivos por ser o maior depósito de água doce do mundo. 

Em 1975 o Brasil aderiu ao tratado Antártida, tendo sido atribuída a “ COMISSÃO

INTERMINISTERIAL PARA RECURSOS DO MAR”, a responsabilidade  pela elaboração do 

PRÓ ANTAR. 

Em 1984 , a estação Antártida COMTE FERRAZ foi inalgurada e tornou-se importante base 

de apoio para pesquisas científicas até 2012, quando parte de sua estrutura foi destruída 

por um incêndio  Após intensos trabalhos de reconstrução a nova estação foi reinaugurada 

em 15/01/2020. Em momento atipico e desafiador imposto pelo covid-19, o PRO-ANTAR 

mostra-se resiliente ao adequar o Planejamento e execução da 39 OPERANTAR ora em 

curso. 

A MB segue modernizando seus meios e, pela primeira vez estão sendo usados as recém 

adquiridas  AERONAVES UH-17. Também está em andamento o processo de aquisição de 

um novo navio de apoio à Antártida. 

O Ministro da Saúde declarou recentemente que o Brasil tem o maior plano de imunização 

conta o covid-19 do mundo, disse ainda que Nathalua possibilidade de faltar seringas. 

O Centro de Análises de sistemas navais inaugurou em 18 de dezembro de 2020 o novo 

simulador de passadiço multiplayer, o que representa um marco na formação dos aspirantes. 

A agência espacial brasileira assinou a carta de intenção para colaborar com o programa 

ARTEMIS, que pretende levar a primeira mulher a lua e avançar nas pesquisas para a 

colonização de Marte. 

Esse programa é desenvolvido pela NASA, em parceria com diversas agências espaciais. 

O Brasil é o 10° País a entrar no acordo de colaboração. 

Ficamos felizes em saber que Athaide e a esposa do Saint Edmond estão em franca 

recuperação. 

Obrigado pelo apoio.🙏⭐️ 

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2021.

Rogério Ferreira EEEsssttteeevvveeesss
Diretor Presidente

AVISOS DO PRESIDENTE
01/2021


