Avisos do Presidente – Dez2020
Estimados amigos de sempre
Nosso Boletim de dezembro, primeiro de nossa gestão foi divulgado com os
assuntos de relevância da ATQ.
Nas Inovações tecnológicas são apresentadas as informações sobre: Rumo a
supercondutividade – elétrons espalham-se como raízes de plantas e Transistores de
nanofolhas. Vejam como a tecnologia está evoluindo de forma surpreendente.
Destacamos as seguintes informações:
1 – Divulgamos o BONO Especial 1120 de 10DEZ21 a Ordem do Dia do Comandante da
Marinha alusiva ao Dia do Marinheiro.
Destaco: “Hoje, são por essas águas que escoamos cerca de 95% de nosso comércio
exterior, onde possuímos uma reserva, incomensurável, de recursos naturais e de
biodiversidade, e onde se assentam mais de 90% das reservas de petróleo e gás natural
de nosso país, além do potencial de captura piscosa que pode facilmente ultrapassar os
cinco bilhões de reais ao ano*. A imensidão de águas que circundam nosso território, a
“Amazônia Azul”, constituída por uma área marítima de 5,7 milhões de km2, bem como
os quase 60 mil km de hidrovias, evidenciam o verdadeiro tesouro a ser protegido pela
Marinha do Brasil, além de toda a projeção externa do interesse nacional, mormente no
Atlântico Sul, da África à Antártica. Para tal, em 2021, foi possível observar alguns frutos
importantes desse trabalho, como a união das seções do casco resistente do Submarino
“Tonelero” e os ajustes finais para Incorporação ao Setor Operativo do Submarino
“Riachuelo”, o primeiro dos quatro submarinos convencionais que fazem parte do
Programa de Desenvolvimento de Submarinos. O Programa Fragatas “Classe
Tamandaré” e de Obtenção de Meios Hidroceanográficos, bem como aqueles
relacionados ao poder de combate do Corpo de Fuzileiros Navais, explicitam a busca
pelo incremento da capacidade operacional da Marinha, enquanto denotam seu
potencial para alavancar a indústria nacional, favorecendo a geração de empregos
diretos e indiretos”.
2 – Divulgamos o BONO 1121 com a mensagem do Presidente da Republica alusiva ao
Dia do Marinheiro.
Destaco: “No fiel compromisso de estar pronta onde e quando for necessário, a Marinha
do Brasil permanece como uma Força Naval moderna e compatível com a estatura
político-estratégica do país, contribuindo para a defesa da nossa soberania e
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salvaguarda dos interesses nacionais, pautada nos anseios da sociedade brasileira. Cabe
reconhecer, igualmente, o destacado papel da Marinha como instrumento para
alavancar o crescimento econômico, científico e tecnológico do nosso país, contribuindo
para a geração de renda e empregos de qualidade para milhares de brasileiros. Tal
afirmativa se ampara no desenvolvimento, ao longo dos anos, de diversas iniciativas
nesses campos, dentre as quais releva ressaltar o avanço do Programa de
Desenvolvimento de Submarinos, além da continuidade das atividades desenvolvidas no
âmbito do Programa Nuclear da Marinha. Recentemente, em outubro de 2021, tive a
excelente oportunidade de, embarcado no Navio Aeródromo Multipropósito
“Atlântico”, participar do anúncio da melhor oferta para construção do novo Navio de
Apoio Antártico, que representará um importante passo para o desenvolvimento da
indústria naval, gerará empregos diretos e indiretos aos brasileiros, além de demonstrar
um claro sinal de valorização da estrutura de nossos estaleiros. Senhoras e senhores, o
Brasil confia em sua Marinha. A presença dos marinheiros tanto em águas marítimas,
quanto em águas fluviais, além de potencializar o esforço de prospecção econômica e
de desenvolvimento do Brasil, garante as condições necessárias à manutenção de nossa
soberania, à proteção de nosso povo e à preservação de nossas riquezas”.
3 - Assunção de Cargo – Assumiu, em 14DEZ2021, a Chefia do Estado-Maior da Armada,
o Almirante de Esquadra RENATO RODRIGUES DE AGUIAR FREIRE. (Bono Geral 1134 de
15DEZ21).
4 - Assunção de Cargo – Assumira a Diretoria de Ensino dia 16DEZ, e o Vice-Almirante
SERGIO FERNANDO DE AMARAL CHAVES JUNIOR. (Bono Geral 1134 de 15DEZ21).
5 – Pela Portaria 350/MB/MD, de 23 de novembro de 2021, foi alterada a
denominação do Centro Integrado de Segurança Marítima (CISMAR) para Comando de
Operações Marítimas e Proteção da Amazônia Azul (COMPAAz), e alterado o posto do
titular da OM, de Capitão de Mar e Guerra para Contra Almirante. A nova OM ocupará
parte do 6º e do 7º andares do Edifício Almirante Tamandaré, no 1º Distrito Naval, e
permanecerá subordinada ao Comando de Operações Navais. Nessa nova estrutura será
testado, pela primeira vez na Marinha do Brasil, o conceito de um Maritime Operation
Center, utilizado pela US Navy em seu nível Operacional, a fim de se contrapor a um
ambiente operacional acelerado e multifacetado, que exige uma abordagem mais
padronizada em toda a gama de operações militares. Tal concepção servirá como
projeto-piloto de guarnecimento para o Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul
(SisGAAz), possibilitando, desde agora, serviços de compilação do quadro tático
ocorrendo em três escalas diferentes: estratégica (no âmbito do COMPAAz,
monitorando águas nacionais e internacionais); regionais (no âmbito dos Distritos
Navais); e locais (no âmbito das Capitanias dos Portos). A fusão da Subchefia de
Operações com o CISMAR, com vistas a promover efetividade às tarefas do ComOpNav
nas duas vertentes do Planejamento Estratégico, Preparo e Emprego da Força,
influenciaram a divisão das responsabilidades em dois setores do Estado-Maior dessa
nova Organização. (Bono 1122 de 10DEZ21)
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6 – Formatura de Guardas Marinha. Na manhã de 11DEZ, a Marinha do Brasil realizou
a Cerimônia de Declaração de Guardas-Marinha 2021. A solenidade ocorreu na sede
da Escola Naval, na Ilha de Villegagnon, e foi prestigiada pelo Presidente da República,
Jair Bolsonaro, e pelo Ministro da Defesa, Walter Souza Braga Netto. Após a troca de
platinas, o Ministro Braga Netto acompanhou o Presidente da República e o
Comandante da Marinha na entrega das espadas, símbolo dos novos GuardasMarinha, aos primeiros colocados dos Corpos da Armada, de Fuzileiros Navais e de
Intendentes. O Ministro da Defesa entregou o prêmio de honra ao mérito ao GuardaMarinha Eduardo da Silva Bauer Guimarães. Trata-se de honraria concedida pela pasta
com o objetivo de agraciar o Aspirante, primeiro colocado na classificação geral do
ciclo escolar. Em seguida, os paraninfos da turma entregaram as espadas aos demais
formandos.
7 – Radar SABER M200 - A Embraer Defesa & segurança juntamente com o Exército
Brasileiro apresentaram no último dia 10DEZ21 o radar SABER M200 Vigilante em
evento realizado na unidade da empresa em Campinas-SP. Com capacidade para
detectar ameaças em até 15 km de altura do solo e raio de alcance de 200 km, o SABER
M200 Vigilante é um radar móvel de vigilância de médio alcance e baixa altura
desenvolvido pelo Centro Tecnológico do Exército (CTEx) e Embraer Defesa e
Segurança de última geração, capazes de suprir as necessidades nacionais na área, e
de elevar o portfólio da empresa e a exportação de sistemas de defesa integrados.
para atender as necessidades do Projeto Estratégico do Exército Defesa Antiaérea. O
radar poderá ser empregado na vigilância e alerta antecipado em Baterias e Grupos de
Artilharia Antiaérea ou, ainda, em atividades de controle de tráfego aéreo ou de
vigilância de fronteira. (Defesa em Foco de 10DEZ21)

Rio, 15 de dezembro de 2021

Gustavo Benttenmuller
Presidente da ATQ
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