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Prezados adesguianos!

   Ad Sumus (aqui estamos), como diz o velho lema latino, tão bem 
apropriado pelo nosso Corpo de Fuzileiros Navais. Pois, aqui estamos para 
mostrar à comunidade de Juiz de Fora e, de modo especial, aos compa-
nheiros adesguianos, as atividades vividas ao longo de 2006. Foi um ano 
de grandes realizações graças ao trabalho anônimo e voluntário de todos 
que têm a ADESG como um ideal de cultura, lazer e confraternização. 

De início, cumpre informar que um novo mandato nos foi concedido 
para que pudéssemos administrar os destinos da ADESG/Juiz de Fora, no 
biênio 2006/2007.

O grande desafio neste ano, foi imposto, sem dúvida nenhuma, pela 
decisão de realizarmos o XVIII Ciclo de Estudos de Política e Estratégia. 
Pela primeira vez na história da Representação,  uma diretoria promoveu 
dois ciclos em anos consecutivos. 

Velhas frases de efeito retórico rondaram os cenários pensados para 
este evento, porém, a vontade da renovação foi mais forte e as antigas 
idéias preconcebidas foram prontamente rebatidas. Assim, acabamos de 
diplomar 51 novos adesguianos, inteiramente inseridos no contexto de 
estudar o Brasil para melhor conhecê-lo e amá-lo. Cumpre destacar a forte 
presença de jovens estagiários, quase a metade do total, no entusiasmo de 
saber sobre o Brasil.

Conferências, visitas técnicas, viagens de estudos, trabalhos em grupo, 
atividades de lazer e confraternizações foram vivenciados em cinco meses 
por estagiários representantes dos mais diferentes segmentos de atividades 
de Juiz de Fora.

Constituída por membros comprometidos com o ideário da Escola Su-
perior de Guerra, a ADESG/JF entende ser sua principal missão a de estu-
dar o Brasil. Tal estudo envolve os aspectos de segurança e desenvolvimen-
to, neles incluída a justiça social. Estes conceitos vêm sendo explicitados 
nos conteúdos programáticos, em conformidade com o momento histórico 
vivido, buscando refletir a própria evolução da sociedade brasileira. 

Deste modo, a ADESG/JF desempenha com intensidade o papel inte-
grante do Poder Nacional e trabalha com firmeza para que suas atividades 
culturais contribuam para que seja formada uma elite cada vez mais com-
prometida positivamente com a estatura político-estratégica da nação.

Temos dado continuidade ao trabalho dos dignos representantes que 
nos antecederam, com o propósito de assegurar a necessária sobrevivên-
cia da instituição, procurando modernizá-la em todos os seus aspectos. 
Porém, a manutenção dos ideais adesguianos em Juiz de Fora necessita, 
mais do que nunca, da colaboração de todos aqueles que comungam 
destes pensamentos ou, então, passaremos às páginas da história de nossa 
cidade.

Finalizando, reitero os agradecimentos àqueles que fizeram este ano ser 
um exemplo significativo de trabalho e progresso. Conclamamos para os 
desafios dos novos objetivos, exortando as novas lideranças adesguianas 
para a futura condução da ADESG/JF.

S
u
m
u
s

Ad

Cel Carlos Alfredo Silva de Queiroz
Representante da ADESG/JF

EDITORIAL
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Estudos de Política 

e Estratégia reuniu 

51 estagiários e 34 

conferencistas de alto 

nível, durante 5 meses 

de atividades, nos 

quais foram debatidos 

temas de destaque do 

Poder Nacional
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PROGRAMAÇÃO DO CEPE

O XVIII Ciclo de Estudos de 
Política e Estratégia, desenvolvi-
do em 2006, foi aberto oficial-
mente no dia 22 de julho, em 
solenidade que reuniu mais de 
200 convidados, no anfiteatro 
da Academia de Comércio. 

A aula inaugural foi minis-
trada pelo General-de-Exército 
José Benedito de Barros Mo-
reira, comandante da Escola 
Superior de Guerra (ESG), so-
bre o tema “Reflexões sobre a 

Ordem Mundial”.
Participaram do evento, de 

modo especial,  o  Almirante-
de-Esquadra Marcelo Gaya 
Cardoso Tosta, comandante 
do Corpo de Fuzileiros Navais, 
e demais autoridades militares 
e civis de Juiz de Fora.

Durante a solenidade, foram 
apresentados os 51 estagiários 
que se inscreveram no Ciclo. A 
noite foi encerrada com  um co-
quetel de confraternização.

   

Os Ciclos de Estudos de Po-
lítica e Estratégia (CEPEs) são a 
principal atividade das ADESGs, 
sendo necessária a participação 
em um ciclo completo para que 
uma pessoa torne-se um ades-
guiano.

O objetivo principal dos ci-
clos é divulgar os ensinamentos 
doutrinários da Escola Superior 
de Guerra (ESG), propiciando 
meios de pesquisa e planejamen-
to, a fim de “estudar o Brasil para 
melhor conhecê-lo e amá-lo”.

Ciclos são a principal atividade 
das ADESGs em todo Brasil

Homenagem  Representante da ADESG/JF entrega placa ao General Barros Moreira

Mesa principal  A solenidade foi presidida pelo General Barros Moreira

Durante a aula inaugural, o General José Benedito de Barros 
Moreira fez uma explanação sobre os principais conflitos mun-
diais, destacando os reflexos de cada um deles na conjuntura bra-
sileira. O terrorismo, a ação norte-americana no Iraque, as guerras 
no Oriente Médio e as crises recorrentes em torno da fabricação e 
utilização de armas nucleares foram alguns dos itens abordados.

Aula inaugural tem presença 
do comandante da ESG

Ordem Mundial

Realizado de julho a novembro de 2006, o XVIII 
CEPE da ADESG/Juiz de Fora foi desenvolvido 
com uma programação de 37 palestras, movi-

mentando 34 palestrantes, todos especialistas nos te-
mas abordados. Durante os cinco meses de palestras, os 
estagiários receberam informações de autoridades como o 
prefeito de Juiz de Fora, Carlos Alberto Bejani; a delegada 
de Polícia Civil Sônia Parma; a promotora de Justiça Van-
da Sarmento; e o juiz de Direito José Armando Pinheiro 
da Silveira. Além disso, ouviram temas desenvolvidos por 
especialistas como os generais Luiz Gonzaga Schröeder 
Lessa e Marco Aurélio Costa Vieira. Na página ao lado, 
acompanhe o programa de conferências do XVIII CEPE.
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As questões 
conjunturais constituem 

a ferramenta básica 
dos estudos e são 
apresentadas por 
autoridades que 

instigam o amplo 
debate

Palestras Estagiários participam 
de atividade no Quartel-General 
da 4ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, em Juiz de Fora

Doutrina  Nas fotos acima, reunião de trabalho em grupo, no primeiro período de estudos

Durante os Períodos Prepara-
tório e Básico, os estagiários rece-
bem ensinamentos sobre a ADESG 
e suas atividades, envolvendo a or-
ganização, funcionamento, meto-
dologia da entidade e ainda sobre 
o Pensamento Estratégico da ESG. 

As aulas são teóricas e práticas, 
com discussões dirigidas, que vi-
sam preparar os participantes para 
as conferências e debates da Fase 
Conjuntural. 

As questões da atualidade 
constituem a ferramenta básica 
dos estudos e são apresentadas 
por autoridades de destaque  nos 
setores enfocados, que instigam o 
amplo debate, a troca de idéias e 
o conhecimento. 

Na avaliação da conjuntura são 
abordados temas que contemplam 
as cinco expressões do poder nacio-
nal: política, econômica, psicosso-
cial, militar e científico-tecnológica. 

Os participantes dos CEPEs são 
cidadãos que entendem as pesso-
as como o “valor mais alto de uma 
nação” e base para a formação das 
instituições.

Os adesguianos trabalham em 
prol da inclusão social e, sobretudo, 
dispõem-se a servir, com princípios 
de liderança, sempre objetivando o 
bem comum.

Durante o Período Conjuntu-

ral são realizadas várias visitas e 
viagens à empresas e instituições, 
mostrando, na prática, o que é 
discutido durante as palestras e 
debates (veja mais a partir da pá-
gina 10).

Período Preparatório

Cel Carlos Alfredo Silva de Queiroz
Profª Stetina Trani de Meneses Dacorso
Adm Carlos Barroso Abreu
Gen José Benedito de Barros Moreira
Cel Mario Rozas Filho

O Sistema ESG/ADESG
A Individualidade e o Coletivo
O Adesguiano como Líder na Comunidade
Reflexões sobre a Ordem Mundial
Expressão Escrita e Comunicação Oral

Período Básico

Engª Laura Maria Corrêa de Sá Freire

Engª Laura Maria Corrêa de Sá Freire
Med Leandro de Aragão Guimarães
Med Leandro de Aragão Guimarães
Cel Ivan Fialho
Cel Ivan Fialho

A ESG: As Bases Fundamentais do Pensamento 
Estratégico e o Método de Planejamento
Objetivos Nacionais
Poder Nacional e as Expressões do Poder Nacional
Política Nacional e Estratégia Nacional
Desenvolvimento Nacional
Segurança Nacional e Defesa Nacional

Período Conjuntural

Adv Tarcísio Delgado
Prof. Paulo César Milani Guimarães

A Conjuntura Política Brasileira
Sistemas Políticos do Mundo Contemporâneo 
e suas Influências na Formação Política Brasileira

CONFERÊNCIAS - XVIII CEPE 
 
Promotora Vanda Sarmento
Vereador Isauro Calais
Juiz José Armando da Silveira

Prefeito Carlos Alberto Bejani
Emb. Marcos Henrique Camillo Côrtes

Eng. Darc Antônio da Luz Costa
Prof. Wagner Caetano
Eng. Alysson Bastos Paolinelli
Eng. José Luiz Bellini Leite
Procurador Luciano Badini
Cel Paulo Claret Pavan Capellano
Adm. Francisco Campolina
Prof. Marcos Coimbra
Prof. Murilio Hingel
Prof. Ignácio Delgado
Prof. Dyle Campelo da Conceição

Del. PF Protógenes Pinheiro de Queiroz
TC PM José Ricardo Grunewald Zarantonelli
Del Sônia Regina Parma
Gen  Marco Aurélio Costa Vieira
Gen Juarez Aparecido de Paula Cunha
Econ. Gustavo Alberto Trompowisky Heck
Gen Luiz Gonzaga Schröeder Lessa
Eng. Leonam dos Santos Guimarães

A Ética e a Moral na Sociedade Brasileira
A Ação do Poder Legislativo Municipal
Novo Perfil do Poder Judiciário diante da 
Reforma Constitucional
A Ação do Governo Municipal
Panorama Geoestratégico no Limiar 
do Século XXI : Perspectivas para o Brasil
A Conjuntura Econômica Brasileira
Ação do Governo Federal
MRS Logística – Fator de Desenvolvimento Regional
A Economia Brasileira e o Agronegócio
O Desenvolvimento e o Meio-Ambiente
A Indústria de Material Bélico no Brasil – A IMBEL
A Indústria em Juiz de Fora – Perspectivas
Caminhos para o Desenvolvimento
Educação no Brasil
O Estatuto da Igualdade Racial
Direitos Humanos como Fator de Integração da 
Nova Ordem Mundial
Crise Ética Brasileira e suas Manifestações Delituosas
A Segurança Pública em Juiz de Fora
Meios de Proteção à Mulher na Sociedade Atual
Violência Urbana e a Segurança do Estado
A Ação do Exército Brasileiro
O Planejamento Governamental
A Amazônia Brasileira
A Energia Nuclear e a Matriz Energética Brasileira
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Cresce a participação de 
jovens nos Ciclos de Estudos 
de Política e Estratégia (CEPE) 
da ADESG, em Juiz de Fora. 
Diferente do observado nos 
ciclos anteriores, é cada vez 
maior o número de jovens 
que se interessam pela discus-
são de temas nacionais.

No ano de 2005, dos 54 
participantes do CEPE, apenas 
nove tinham idade abaixo dos 
30 anos. Já agora, em 2006, 
17 dos 51 participantes estão 
abaixo dos 30 anos. Para a 
atual diretoria, a presença dos 
mais jovens é vista como uma 

oxigenação no quadro de 
participantes e de idéias na 
conduta dos CEPEs, uma vez 
que, anteriormente, a média 
de idade dos estagiários era 
de 35 a 40 anos.

A ADESG é uma asso-
ciação que congrega os ex-
alunos da Escola Superior 
de Guerra e os participan-
tes dos ciclos. Participam 
dos estudos pessoas  aptas 
a debater temas de grande 
profundidade, realizar inter-
câmbio de conhecimento e 
a prática da Cidadania e da 
Nacionalidade. 

XVIII CEPE tem recorde 
de participação de  jovens

De acordo com o Coronel 
Carlos Alfredo Silva de Queiroz, 
representante da ADESG/Juiz 
de Fora, a entidade está sempre 
pronta para receber nos ciclos 
todos que estiverem dispostos a 
conhecer um pouco mais sobre 
o Brasil, independente da idade.

“Pretendemos, daqui por 
diante, contar sempre com um 
público jovem. Em passado re-
cente, não se via tantos jovens 
em ciclos da ADESG. Estamos, 
inclusive, incentivando financei-
ramente a participação deles”, 
afirma.

A diretoria da Associação está 
entusiasmada com a troca de 
idéias e vem se preparando para 
lidar com este novo público. 

“Poderão participar dos ci-
clos da ADESG todos os brasi-
leiros em pleno gozo de seus 
direitos de cidadãos. Não há 
objeções quanto a partidos 
políticos, religião, raça  ou qual-
quer  outra característica, desde 
que não contrarie a nossa Carta 
Maior”, completa.

Entidade está incentivando 
a integração da juventude

ADESG jovem 
O crescimento da 

participação de 
estagiários com menos 
de 30 anos trouxe mais 

descontração e novas 
perspectivas para os 

trabalhos da ADESG/JF
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paulo do carmo martins

“Uma instituição que dissemina a brasilidade, 
acima de tudo”. Assim o Chefe-geral da Embrapa 
Gado de Leite, Paulo do Carmo Martins, definiu 
a ADESG e o motivo pelo qual o Embrapa cedeu 
suas instalações para a realização do XVIII CEPE.

Para ele, o Brasil é carente de visão estratégi-
ca. “Perdemos esta característica, com o tempo. 
A ADESG tem o inigualável papel de fomentar 
discussões sobre grandes temas brasileiros. 
Educa, forma, leva à reflexão. Quem vem cum-
prindo este papel em nossa sociedade, senão a 
Adesg?”.

Natural de Ubá, Paulo do Carmo Martins só 
deixou sua cidade ao completar 16 anos, quan-
do transferiu-se para Juiz de Fora, para cursar o 
terceiro ano integrado, visando o vestibular. É o 
primeiro dos quatro filhos de um gráfico e de 
uma servente escolar. 

Apesar de nascer numa família de baixa ren-
da, sempre foi estimulado a estudar. Dos qua-
tro filhos que seus pais tiveram, três concluíram 
doutorado e o mais novo cursa mestrado. 

Paulo do Carmo Martins formou-se em 
Economia, fez mestrado pela Universidade 
Federal de Viçosa e doutorado em Economia 
Aplicada pela Esalq/USP. A busca do novo e a 
vontade de contribuir para mudanças motiva-
ram sua escolha pela Embrapa. “Quem traba-
lha com pesquisa nunca tem um dia igual ao 
outro”, completa.

De acordo com ele, a Embrapa foi criada por 
homens que pensavam estrategicamente e que 
acreditavam ser possível gerar conhecimento 

em um país de terceiro 
mundo. “O resultado 
dessa visão a empresa 
colhe hoje: tornou-se 
referência mundial em 
tecnologia de produ-
ção nos trópicos.”

Ao completar 30 
anos, a Embrapa/Juiz de 
Fora entra em uma fase 
de renovação. “Alguns 
colegas muito dedica-
dos estão completando 
seu período na Empresa 
e outros estão chegan-
do. Somente neste ano, 
15 novos pesquisadores 
e analistas foram contra-
tados,” afirma.

   

Fernanda Silva Alves (à direita da foto ao lado), de 29 
anos, está entre os mais jovens participantes do XVIII CEPE. 
Estudante de Direito, ela trabalha, há 10 anos, com Proprie-
dade Intelectual. Nesta entrevista à Revista da ADESG/JF, 
ela fala das razões que a levaram a integrar o grupo de 
estagiários e o que o ciclo tem significado para ela. 

Por que decidiu participar do CEPE?
Interesso-me pelas questões políticas do país e pelos di-

versos assuntos suscitados nas palestras ministradas pelas 
autoridades. É de suma importância salientar que participar 
da ADESG  significa estar atualizado, fazer a diferença, com-
partilhar informações em todos e quaisquer ambientes e, 
ainda, ser efetivamente um “ser pensante” e formador de 
opinião.
Os temas abordados atingiram sua expectativa?

 Os temas abordados são atuais e de interesse relevante 
para compreendermos o significado, desde a nossa essên-
cia (com o conflito entre o individualismo e o coletivo) até 
questões de cunho conjuntural, como a questão do petró-
leo Brasil-Bolívia, 
Acha importante a participação de jovens nos ciclos?

O ciclo tem toda uma hierarquia, disciplina e valores dou-
trinários indispensáveis para a boa convivência familiar, en-
tre amigos, profissional e na faculdade. Quanto mais jovem 
o cidadão tiver contato com esses valores preconizados 
pela ADESG, certamente obterá, no mínimo, ascensão mo-
ral e intelectual que tanto necessitamos na busca do bem 
comum.

en
tre

vis
ta

Chefe-geral da Embrapa Gado de Leite

A ADESG tem 

o inagualável papel 

de fomentar discussões 

sobre grandes temas 

brasileiros. Educa, 

forma, leva à reflexão. 

Quem vem cumprindo 

este papel em nossa 

sociedade, senão 

a ADESG?

“

”
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O Ciclo de Estudos de Política 
e Estratégia não se resume à 
realização de palestras e de-

bates. Ao contrário, uma das principais 
preocupações da ADESG/Juiz de Fora 
ao elaborar a programação do evento, 
é incluir atividades que proporcionem a 
aquisição de conhecimentos por meio 
do contato direto com a realidade. 

Assim, as viagens e as visitas de estu-
dos assumem papel de fundamental im-
portância na formação do adesguiano. 

Em 2006, os participantes do XVIII 
CEPE conheceram o funcionamento e 
as instalações da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN); da Refinaria 
Duque de Caxias (Reduc); da Compa-
nhia de Saneamento e Pesquisa Munici-
pal (Cesama), da Companhia Siderúrgi-
ca Nacional (CSN) e da Belgo Arcelor. 

As viagens também levaram os esta-
giários ao Comando-geral do Corpo de 
Fuzileiros Navais, na Ilha das Cobras, ao 
Forte de Copacabana e Museu Históri-
co do Exército e à propria ESG (RJ).

direto
contato
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Em 2006, os participantes do XVIII 
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as instalações da Academia Militar das 
Agulhas Negras (AMAN); da Refinaria 
Duque de Caxias (Reduc); da Compa-
nhia de Saneamento e Pesquisa Munici-
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Homenagem  O então Comandante 
da AMAN, General-de-Brigada 
Marco Antônio de Farias, recebe 
homenagem da ADESG

   A viagem feita à Acade-
mia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN), em Resende, estado do 
Rio de Janeiro, no dia 5 de outu-
bro, deu aos estagiários do XVIII 
CEPE a oportunidade de conhe-
cer não só a escola de formação 
de oficiais do Exército Brasileiro, 
mas também a chance de fazer 

a viagem através da Ferrovia 
do Aço, uma das mais impor-
tantes vias de transporte de 
cargas do Brasil.

O grupo, formado por 
aproximadamente 70 convi-
dados, fez o trajeto de Bom 
Jardim de Minas até Resende 
numa composição cedida es-

pecialmente pela MRS Logística.
Na chegada à AMAN, foi re-

cepcionado pelo  então subco-
mandante, Coronel de Infantaria 
João Costa Paiva Filho. A visita 
começou pelo refeitório, onde os 
estagiários puderam observar a 
tradicional formação dos cadetes 
para a hora do “rancho”. 

Após o almoço, o grupo iniciou 
a visita às dependências da AMAN. 
A antiga biblioteca, com paredes 
revestidas de madeira, foi um dos 
setores que mais impressionaram 
os estagiários do XVIII CEPE, que 

também tiveram a oportunidade 
de conhecer o mais sofisticado es-
tande de tiro do país. 

No final da visita, o então co-
mandante da AMAN, General-
de-Brigada Marco Antônio de 
Faria, foi homenageado pelos 
estagiários.

Ocupando uma área de 
67 quilômetros quadrados, a 
AMAN possui vários conjuntos 
de construção, destacando-se o 
conjunto principal, a seção de 
Educação Física, a de Equitação, 
o Polígono de Tiro e os parques 
de instrução. 
Ferrovia do Aço

A ferrovia do Aço começa em 
Belo Horizonte, a 800 metros aci-
ma do nível do mar, atingindo a 
altitude máxima de 1027 metros, 
descendo até os 400m de altitude 
de Volta Redonda. 

Para vencer todos esses aci-
dentes geográficos, foram cons-
truidos 70 túneis, com extensão 
total de 50 quilômetros, sendo 
que o maior deles (que foi pos-
teriormente apelidado de Tune-
lão) mede 8,7 km. Além disso, a 
ferrovia também tem 92 pontes 
e viadutos, num total de 30 quilô-
metros de extensão. 

Viagem à AMAN inclui trajeto 
imperdível pela Ferrovia do Aço  

Foto oficial  Grupo de estagiários, adesguianos e convidados posa para foto em frente ao prédio do comando da Academia Militar das Agulhas Negras

Na viagem   Acima, entrada de um dos túneis da ferrovia. Abaixo, interior dos vagões

Estande de tiro  Estagiários participam de treinamento nas instalações da AMAN
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Forte de Copacabana  Acima, estagiários visitam a cúpula dos canhões. Abaixo, a partir da esquerda, hora do almoço e salões de exposição do Museu Histórico do Exército

   A viagem de estudos feita 
ao Rio de Janeiro significou dois 
dias de intensa programação e 
absorção de conhecimentos. 

O primeiro deles, 23 de 
novembro, foi dedicado às visitas 
ao Forte de Copacabana e à 
Escola Superior de Guerra (ESG). 

No dia 24 de novembro, 
estagiários e adesguianos foram à 
Fortaleza de São José, na Ilha das 
Cobras, que abriga o Comando-
geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais.

O Forte de Copacabana foi construído, 
em 1914, com o objetivo de reforçar a de-
fesa da Baía da Guanabara. Desde 1987, 
quando foram extintas as Baterias de Ar-
tilharia de Costa, funciona como o Museu 
Histórico do Exército.

O grupo de estagiários se impres-
sionou com a Casamata do Forte, 
cujas muralhas externas têm 12 me-
tros de espessura, e com o sistema de 
canhões de 305mm, 190mm e 75mm, 
da fábrica alemã Krupp. A cúpula dos 
canhões, além de guardar um impor-
tante patrimônio histórico, oferece 
aos visitantes uma visão panorâmica 
da Baía da Guanabara.

A fortificação guarda, em seu interior, 
atrativos mantidos em seu estado original, 

como a usina elétrica que abastecia o For-
te, os canhões, o gabinete do comando, 
ambientado em 1940, e dependências 
como câmaras de tiro, refeitório e paióis 
de munição. 

A visita passou, ainda, pelos salões de 
exposições de longa duração, cujos tra-
balhos revelam a participação do Exérci-
to na história do Brasil. Um sistema multi-
mídia bilíngüe enriquece as informações 
sobre cada um dos objetos expostos.
Escola Superior de Guerra

Após o almoço no Forte de Copaca-
bana, o grupo da ADESG Juiz de Fora 
seguiu para a Urca, onde pôde conhe-
cer as instalações da ESG. 

A ESG se localiza na área da Forta-
leza de São João, construída em 1565, 
marcando a fundação da cidade do Rio 
de Janeiro. (veja mais sobre a ESG na 
pág. 21)

No Rio, dois 
dias de muita 
novidade e 
descontração

As visitas começaram pelo 
histórico Forte de Copacabana
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Uma programação muito espe-
cial esperava os estagiários e ades-
guianos na sede do Comando-ge-
ral do Corpo de Fuzileiros Navais 
(CFN), na Fortaleza de São José 
(Ilha das Cobras). 

O programa foi aberto pelo 
concerto da Banda Sinfônica do 
Corpo de Fuzileiros Navais. A apre-
sentação, feita em homenagem à 
ADESG/Juiz de Fora, teve a partici-

Um dia de cultura e história 
no Comando-geral do Corpo 

de Fuzileiros Navais

Espetáculos  Ao lado, apresentação da 
Banda Sinfônica e, abaixo, a formação de 
âncora mostrada pela Banda Marcial

No museu Nos túneis que ligavam as for-
tificações está guardada toda a história dos 

fuzileiros, com destaque para  o arsenal 

Sala do comando  O Almirante Tosta mostra a maquete da Fortaleza de São José, em seu gabinete
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pação especial de cantores líri-
cos, de gaitas de fole e do coro 
do CFN.

A Banda Sinfônica do CFN 
é composta por cerca de 90 
músicos-militares de ambos os 
sexos, com formação e aperfei-
çoamento realizados no Centro 
de Instrução Almirante Sylvio 
de Camargo. 

Antes do concerto, o grupo 
de visitantes recebeu as boas-
vindas do então comandante, 
Almirante -de -Esquadra (FN) 
Marcelo Gaya Cardoso Tosta. 
A transmissão do cargo ocorreu 
pouco menos de um mês de-
pois, quando o Almirante Tosta 
passou o comando para o  Almi-
rante-de-Esquadra (FN) Álvaro 
Augusto Dias Monteiro.

Em seguida, todos os visi-
tantes foram convidados a se 
dirigirem para o prédio do co-

mando, de onde foi possível as-
sistir a apresentação da Banda 
Marcial. Seguindo a tradição, 
os integrantes da banda desfila-
ram, formando a figura de uma 
âncora e, numa homenagem es-
pecial, a palavra ADESG/JF.

Exposto em túneis que ser-
viam de ligação entre as forta-
lezas erguidas pelos portugue-
ses, a partir do século XVII, o 
acervo do Museu do Corpo 
de Fuzileiros guarda medalhas, 
documentos, prataria e material 
arqueológico, além da maquete 
das fortificações que deram ori-
gem à Fortaleza de São José e 
armamentos.

As atividades do dia foram 
encerradas com uma confrater-
nização entre os oficiais da Ma-
rinha e a comitiva da ADESG/JF, 
após a qual  foi servido um al-
moço.

Confraternização  Oficiais e comitiva durante momento de descontração

Cela de Tiradentes  
Estagiários saem da cela 

de pouco mais de � metros 
quadrados, onde um dos 
maiores nomes de nossa 

história passou os últimos 
dois anos de sua vida

Viagens de estudos previstas
- AMAN - Resende/RJ, via Ferrovia do Aço
- Companhia Siderúrgica Nacional - Volta Redonda/RJ
- Poderes Legislativo e Executivo Estaduais - BH
- Universidade Federal de Viçosa - Viçosa/MG
- Brigada de Infantaria Pára-quedista - RJ
- Corpo de Fuzileiros Navais - RJ

Visita de Estudos
- Belgo Arcelor
- Daimler Chrysler

XIX CEPE
Depois do grande sucesso do CEPE 

em 2006, a ADESG/JF realizará, este 
ano, seu terceiro ciclo consecutivo

De 09 de julho a 28 de novembro de 2007 
Local: Embrapa Gado de Leite

Sede Dom Bosco
Inscrições: 05 de março até 30 de junho

Ciclo de Estudos de Política e Estratégia

Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra
Delegacia de Minas Gerais - Representação de Juiz de Fora

Tels.: (32) 3215-8080/3213-8081
E-mail: adesgjf@acessa.com

2007
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A viagem de estudos à Refina-
ria Duque de Caxias (Reduc), em 
Duque de Caxias, no Rio de Janei-
ro, realizada em 14 de setembro, 
teve características diferentes. 

Os estagiários do XVIII CEPE, 
depois de ouvirem uma palestra 
sobre o funcionamento e as pos-
sibilidades de ampliação física e 
de produção, conheceram o Cen-
tro de Controle da Reduc e, em 
seguida, fizeram um passeio pela 
área industrial, num ônibus da Pe-
trobrás, já que não é permitida a 
circulação neste setor. 

Assim, foi possível conhecer 
os setores de refino e de arma-
zenamento e, ainda, as obras de 
ampliação física. 

Na visita feita à Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN), em Volta 
Redonda, no Rio de Janeiro, também 
em 14 de setembro, outra comitiva 
de estagiários e adesguianos (neste 
dia o grupo foi dividido) foi recebida 
pelo engenheiro José Luiz Brandão, 
gerente de Desenvolvimento.

Antes de visitar a coqueria, o 
alto-forno, a laminação a quente e 
o estanhamento eletrolítico, o grupo 
de 38 pessoas ouviu uma detalhada 
explanação sobre a empresa, sua 
produção e sobre o funcionamento 
de cada um desses setores. 

Na refinaria, tempo para 
conhecer novos projetos

Na Reduc Estagiários 
puderam conhecer 
de perto toda área 

industrial, além das 
obras de ampliação 

física da refinaria

Uma aula sobre 
transformação do aço

Grupo em Volta Redonda  Engenheiros da CSN explicaram todo funcionamento da companhia com visitas nos principais setores de produção

CSN e Reduc
um dia entre
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Aproximadamente 30 pessoas, entre 
estagiários e adesguianos, formaram o gru-
po que participou da visita de estudos a 
Belgo Arcelor Brasil, em Juiz de Fora. De-
pois de ser recepcionado com um café da 
manhã, o grupo assistiu um vídeo sobre a 
empresa, tomando conhecimento sobre a 
produção, a evolução histórica e sobre os 
programas desenvolvidos junto ao quadro 
de funcionários. 

Além disso, ouviu uma explanação de-
talhada sobre o funcionamento da Belgo 
Arcelor e sobre os programas sociais man-
tidos pela empresa. A visita incluiu a parte 
industrial da Belgo e os pontos onde são 
desenvolvidas atividades de cunho social.

A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do 
bairro Barbosa Lage e a Estação de Tratamen-
to de Água (ETA) Doutor João Penido foram 
os dois pontos do sistema de abastecimento e 
saneamento de água de Juiz de Fora visitados 
pelos participantes do XVIII CEPE. 

Orientados pelo engenheiro Dulcídio de 
Barros Moreira Sobrinho, assessor do dire-
tor-presidente da Cesama, Marcos de Avelar 
Monteiro de Castro, os visitantes aprenderam 

como funcionam tanto a esta-
ção de tratamento de esgoto 
quanto a de água. Cerca de 30 
pessoas formavam o grupo da 
ADESG/Juiz de Fora.

Estagiários conheceram de perto as 
estações de tratamento da Cesama

Transporte Viagens com comodidade e segurança

Grupo aplaude Projeto de 
Responsabilidade Social da Belgo

Técnicos experientes 
Na Cesama, o assessor direto 
da presidência acompanhou 
o grupo da ADESG

Belgo Arcelor Grupo com mais de 30 estagiários e adesguianos participa da visita à siderúrgica

Juiz de Fora
visitas em
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Uma cerimônia realizada no Cír-
culo Militar de Juiz de Fora marcou o 
encerramento do XVIII CEPE. No dia 
29 de novembro, cerca de 350 pessoas 
participaram da solenidade em que 51 
estagiários receberam seus diplomas, 
distintivos e carteiras de identidade, tor-
nando-se os mais novos adesguianos.

No evento, os adesguianos Wilson 
Silva Pinto e Roberto Carlos Ferreira 
Prudêncio foram homenageados por 
terem atuado como representante de 
turma e orador, respectivamente. Rece-
beram diplomas de distinção Adilmon 
Romualdo de Oliveira, Diego Ribeiro 
Andrade dos Santos, Elizabeth Augusta 
de Souza e Paulo Henrique dos Santos,  
por comparecerem a todas as ativida-
des presenciais.

A mesa diretora foi presidida pelo 
Cel Carlos Alfredo Silva de Queiroz, 
Representante da ADESG. Entre os inte-
grantes o juiz de Direito José Armando 
Pinheiro da Silveira; o médico Leandro 
de Aragão Guimarães, representando 
o Comandante da Escola Superior de 
Guerra; Ely Ribeiro de Brito, juíza-au-
ditora militar; o Gen Bda Ary Vaz de 
Mello da Fonseca; Antônio Pereira Du-
arte, procurador militar; Rolf Pery Curt 
Benda; o Gen Bda José Mauro Moreira 
Cupertino; e José de Figueiredo Dantas, 
ex-Representante da ADESG/JF.

Ao final da solenidade, a Banda Real-
ce transformou o evento em um anima-
do baile de formatura. 

na mão
diplomadiploma
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Novos adesguianos 
destacam o valor 
das informações 

divulgadas no CEPE
Para Nadir Helena Rocha 

Goulart, integrante da turma 
de formandos/2006, o curso 
significou um reforço aos seus 
conhecimentos gerais “já que as 
temáticas abordadas envolve-
ram questões sociais, econômi-
cas e políticas do país”. 

Segundo ela, com os pales-
trantes, aprendeu que organiza-

ção, metodologia e educação são 
fundamentais. “Isso me impressio-
nou muito. Ao final do curso, a li-
ção que fica é que devo continuar 
a estudar e transmitir para outras 
pessoas aquilo que aprendi”. 

Roberto Carlos Ferreira Pru-
dêncio, orador da turma, afirmou 
que as informações são de alto 
nível e fundamentais para quem 
quer se manter atualizado. “Além 
disso, a ADESG é uma escola de 
patriotas. Nela, aprendi a enten-
der, amar e trabalhar pelo meu 
país. Agora, com o encerramen-
to, o que fica para cada um de 
nós, além do conhecimento, são 

as amizades e o companheiris-
mo, relações importantes no 
nosso dia-a-dia”. 

O representante de turma, Wil-
son Silva Pinto, disse que o curso 
foi extremamente importante, es-
pecialmente em relação ao con-
teúdo. Os temas abordados, de 
acordo com ele, foram atuais e 
muito úteis para quem deseja se 
aprofundar nas questões do país. 
“Fazendo uma avaliação de tudo 
que aprendi, vejo que a grande li-
ção do CEPE é o que significa ser 
patriota. Eu recomendo e penso 
que deveria ser estendido a toda 
a sociedade”. 

Solenidade A partir da esquerda, o Coronel Queiroz; o orador da turma, Roberto Carlos Prudêncio; e a composição da mesa durante Hino Nacional

Turma de 200�  Durante a cerimônia no Círculo Militar, os estagiários receberam seus diplomas. A turma mais jovem da ADESG/JF comemorou num animado baile de formatura

“

“ O que fica para 

cada um de 

nós, além do 

conhecimento, são 

as amizades e o 

companheirismo. 

Relações 

importantes no 

nosso dia-a-dia
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Instituto de Altos Estudos 
de Política, Estratégia e Defe-
sa, a Escola Superior de Guer-
ra (ESG), foi criada em agosto 
de 1949, e regulamentada pela 
Lei Federal nº 785/49. 

A ESG integra a estrutura 
do Ministério da Defesa e 
funciona como um centro de 
estudos e pesquisas, a fim de 
planejar, coordenar e desen-
volver os cursos instituídos 
pelo Ministro de Estado da 
Defesa. 

Embora subordinada ao Mi-
nistério da Defesa, a ESG não 
formula ou executa qualquer 
Política do País, sendo seus 
trabalhos de natureza exclu-
sivamente acadêmica, como 
foro democrático e aberto ao 
livre debate. Inicialmente desti-
nada a militares, a instituiução 
incorporou também civis.   

Localizada na Fortaleza de 
São João no bairro da Urca, 
Rio de Janeiro, a ESG divide 
suas instalações com o Cen-
tro de Capacitação Física do 
Exército (CCFEx) e a Escola de 
Educação Física do Exército 
(EsEFEx). 

Aos �� anos, a ADESG já formou 80 mil 
adesguianos em �40 unidades no Brasil

Fundada em 7 de dezembro de 1951, a As-
sociação dos Diplomados da Escola Superior 
de Guerra (ADESG), congrega os diplomados 
da Escola Superior de Guerra (ESG) e dos Ci-
clos de Estudos realizados em todo o país.

Ao completar 56 anos de atividades, a ADESG 
nacional, hoje com 140 unidades, ostenta um nú-
mero de 80 mil adesguianos formados. 

A ADESG não é vinculada a partidos políti-
cos, entidades, grupos, associações ou organi-
zações de qualquer natureza. Trata-se de uma 
sociedade civil, sem fins lucrativos, de duração 
ilimitada, que foi considerada de Utilidade Pú-

blica 

pelo Decreto  Federal nº 36.351,  de 21 de 
outubro de 1954. 

A ADESG existe para divulgar a doutrina 
da ESG e para atender aos seus diplomados. 
Além disso, incentiva a participação dos asso-
ciados no debate dos problemas da comuni-
dade e nas propostas de solução, ao estimular 
a integração nas atividades de estudos e con-
graçamento. 

A entidade promove conferências, pai-
néis, seminários, convenções nacionais, 
projetos especiais, concertos, exposições, 
almoços mensais de confraternização, en-
contros sociais, viagens e excursões. Seu 
atual presidente é o General-de-Exército Li-
cínio Nunes de Miranda Filho.

A ESG foi o início 
de todo o sistema 
difundido no país
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Grupo Alfa
Tema Violência e Segurança: Aspectos do Conflito Social Urbano - Coordenador: Antônio Pereira Duarte

Diego Ribeiro Andrade dos Santos
Profissão: Universitário
Data de nascimento: 28/03/1987
Telefone: 3217-4577 / 3215-3890
E-mail: diegoribeiroandrade@gmail.com
Cidade: Juiz de Fora- MG

Armstrong de Carvalho
Profissão: Advogado
Data de nascimento: 24/01/1970
Telefone: 3211-8327
E-mail: acarvalho@suportenet.com.br
Cidade: São João Nepomuceno -MG

Paulo Henrique dos Santos
Profissão: Militar
Data de nascimento : 02 / 06 / 1969
Tel : 3234-5777 / 8803-5777
E-mail : paulohenriquepm@hotmail.com
Cidade : Juiz de Fora – MG

Gilker Hadine Seito
Profissão: Militar
Data de nascimento: 24/ 07/1977
Telefone: 3690-7234 / 8832-1160
E-mail: gilkerseito@bol.com.br
Cidade: Alcobaça - BA

Descontração Estagiários durante viagem de estudo. Na passarela que liga os prédios da AMAN, uma imagem que marcou o Ciclo de Estudos em 200�

Como encerramento do 
ciclo, todos os estagiários, di-
vididos em 13 grupos e orien-
tados por adesguianos, elabo-
ram monografias com base 
em temas conjunturais.

Oito grupos sorteados 
fizeram apresentações com 

uso de data show, entre ou-
tras tecnologias disponibili-
zadas pela ADESG a todos 
os conferencistas.

Seguindo os objetivos que 
nortearam todo o desenvol-
vimento do CEPE, foram 
estudados temas relativo às 
cinco Expressões do Poder 
Nacional.

Conheça, a seguir, cada 
um dos grupos e seus inte-
grantes.

Trabalhos finais 
discutem temas da 
conjuntura brasileira
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Grupo Bravo
Tema: A Rede de Proteção Social em Juiz de Fora  - Coordenadora: Elaine dos Santos Andrade Cabral

Nadir Helena Rocha Goulart
Profissão: Empresária
Data de nascimento: 16 / 01 / 1939
Tel: 3233-2304
E-mail: -
Cidade: Tombos de Carangola – MG

Giselle Mara de Oliveira Cardoso
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 17 / 06 / 1981
Telefone: 3216-7365 / 9964-4606
E-mail: gi_cardoso@hotmail.com
Cidade: Belo Horizonte – MG

Rodrigo dos Santos Oliveira
Profisssão: Universitário
Data de nascimento: 12 / 11 / 1984
Tel: 3215-9982 / 9109-0919
E-mail: padarialisboa@yahoo.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Grupo Charlie
Tema: O Saneamento Básico em Juiz de Fora - Coordenadora: Romina de Paiva Torres

Patrícia Campos A. dos Santos
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 25 / 08 / 1974
Tel: 3234-5777
Email: patyjf3@hotmail.com
Cidade: Juiz de Fora – MG

Roberto Diniz Pippa Junior
Profissão: Universitário
Data de nascimento: 18 / 05 / 1978
Tel: 3222-8602 / 3223-7070 / 
8818-8775
Cidade : Juiz de Fora – MG

Joel Senra de Castro
Profissão: Empresário
Data de nascimento: 14 / 07 / 1962
Telefone: 3232-7492 / 9123-6455
E-mail: joelsenra@terra.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Gisele Cristina de Oliveira
Profissão: Advogada
Data do nascimento: 20/ 01/ 1975
Tel: 3234-6667 / 9102-5898
E-mail: gc1975oliveira@yahoo.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Grupo Delta
Tema: Os Meios de Comunicação: Influência na Moral da Família e no Aumento da Criminalidade  - Coordenadora: Cleuza Ribeiro da Santos

Daniela Gomes de Almeida
Profissão: Psicopedagoga
Data do nascimento: 18/04/1976
Telefone: 3224-3089 / 9938-9955
E-mail: daniela.almeidaf@bol.com.br
Cidade: São Paulo - SP

Luzia Maria Caldas
Profissão: Advogada
Data de nascimento: 13 / 12 / 1966
Telefone: 3234-3493 / 9951-1879
E-mail: lucaldasjf@yahoo.com.br
Cidade: Carangola – MG

João Lima Romeiro
Profissão: Advogado
Data de nascimento: 08 / 06 / 1983
Telefone: 3234-8601 / 8807-6646
E-mail: joaolimaromeiro@terra.com.br
Cidade: S. J. Campos – SP

Emanuele Thimóteo de Azevedo
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 07/ 05/ 1981
Telefone: 3235-7673 / 3061-5667
E-mail: emanuelejf@yahoo.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Como encerramento do 
ciclo, todos os estagiários, di-
vididos em 13 grupos e orien-
tados por adesguianos, elabo-
ram monografias com base 
em temas conjunturais.

Oito grupos sorteados 
fizeram apresentações com 

uso de data show, entre ou-
tras tecnologias disponibili-
zadas pela ADESG a todos 
os conferencistas.

Seguindo os objetivos que 
nortearam todo o desenvol-
vimento do CEPE, foram 
estudados temas relativo às 
cinco Expressões do Poder 
Nacional.

Conheça, a seguir, cada 
um dos grupos e seus inte-
grantes.
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Grupo Fox Trot
Tema: A Tecnologia, a Segurança e a Defesa Nacional - Coordenador: Expedito Stephani 

Jorge Menelau de Jesus
Profissão: Militar
Data de nascimento: 17 / 03 / 1950
Telefone: 3239-5623 / 8823-1062
E-mail: jg_rmj@superig.com.br
Cidade: Cuiabá - MT

Ricardo José Kamil Malta
Profissão: Engenheiro
Data de nascimento : 29 / 07 / 1961
Tel: 3213-3270 / 3215-7378
E-mail: ricardokamil@hotmail.com
Cidade: Juiz de Fora - MG

Grupo Echo
Tema: A Educação: Prioridade Nacional - Coordenadora: Marta de Barros

Elisabeth Augusta de Souza
Profissão: Professora
Data de nascimento : 26 / 02 / 1953
Telefone: 3236-6472 / 8803 4406
E-mail: granjaprincipal@ig.com.br
Cidade: Piau – MG

Fernanda Silva Alves
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 22 / 05 / 1977
Telefone: 3226-1878 / 9121-1233
E-mail :phernanda@click21.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Flávio de Souza Louro
Profissão: Advogado
Data de nascimento : 19 / 07 / 1975
Tel : 3213-1797 / 9987-1818
E-mail: flaviolouro@uol.com.br
Cidade: Rio de Janeiro – RJ

Ângela Cristina Del’Duca de S. e Silva
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 15/12/1965
Telefone: 3212-8741 / 8804-8040
E-mail: acwa@oi.com.br
Cidade: Juiz de Fora -MG

Odimar  José Bezerra Lima
Profissão: Advogado
Data de nascimento: 02 / 05 / 1967
Tel: 3212-2194 / 9987-7320
E-mail: bezerra@cemig.com.br
Cidade: Barbacena – MG

Grupo Golf
Tema: A Atuação das Micros, Médias e Grandes Empresas no Progresso e no Desenvolvimento de Juiz de Fora - Coordenador: Etiênio Paulher dos Santos

Otaciano Barros Avidago
Profissão: Jornalista
Data de nascimento: 24 / 02 /1967
Tel: 3236-1377 / 9902-8982
E-mail: avidago@makernews.com.br
Cidade: Guidoval – MG

José Olívio Fazza
Profissão: Empresário
Data de nascimento : 09 / 04 / 1950
Tel: 3232-2578 / 9982-0023
E-mail: fazza.fm@bol.com.br
Cidade: Juiz de fora – MG

Eduardo Rocha de Miranda Lima
Profissão: advogado
Data de nascimento: 24 / 05 / 1949
Telefone: 3233-1081 / 8845-4838
E-mail: eduvan@powermail.com.br
Cidade: Juiz de fora – MG

Gildo Camargo de Almeida
Profissão: Tecnólogo em Telecomunicação
Data de nascimento : 09 / 01 /1962
Tel: 3217-6807  /  9934-8027
E-mail: gdcalmeida@ig.com.br
Cidade: Três Rios – RJ

José Geraldo Ferreira
Profissão: Engenheiro
Data de nascimento : 09 / 01 / 1963
Telefone: 3236-1514 / 8834-2868
E-mail: jgf@mrs.com.br
Cidade: Barbacena - MG
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Grupo Hotel
Tema: A Religião no Brasil: Fator de Integração - Coordenadora: Carmem Therezinha Netto C. De La Peña

Cleber José dos Santos
Profissão: Ciências Contábeis
Data de nascimento: 05/05/1974
Telefone:3235-8642 / 8803-9263
E-mail: cjsbyte@bol.com.br
Cidade: Juiz de Fora-MG

Fellipe Novaes Barra Bergami
Profissão: Universitário
Data de nascimento: 24 / 04 / 1985
Telefone: 3214-4256 / 8815-1000
E-mail: novaesbarra@hotmail.com
Cidade: Juiz de Fora - MG

Grupo Juliet
Tema: O Brasil no Limiar do Século XXI: Uma Agenda Econômica - Coordenador: Paulo Clinger de Souza

Adilmon Romualdo de Oliveira
Profissão: Economista
Data de nascimento: 17/03/1953
Telefone: 3224-3526 e 3229-1278
E-mail: adilmon.oliveira@arcelor.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Helder  Franck de Souza
Profissão: Engenheiro
Data de nascimento: 09 / 05 / 1973
Telefone: 3223-4203
E-mail: helder_franck@vmetais.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

José Jabur Junior
Profissão: Economista
Data de nascimento: 28/ 01 / 1969
Telefone: 3231-0388 / 3215-3044
E-mail: jaburjr@uol.com.br
Cidade: Passos – MG

Natalia Rezende de Oliveira
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 06 / 11 / 1983
Tel: 3222-6148 / 8804-1346
E-mail: nataliareoli@yahoo.com.br
Cidade: Volta Redonda - RJ

Grupo Índia
Tema: Expressão Militar do Poder Nacional: Missões Externas de Paz - Coordenador: José Mauro Moreira Cupertino 

Cesar Lucius Mattos  Bessa
Profissão: Militar
Data de nascimento: 28/01/1961
Telefone: 3212-3826 / 9195-4646
E-mail: bessa85@ibest.com.br
Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Alessandro Guiduci Moreira
Profissão: Militar
Data de nascimento: 14/03/1981
Telefone: 3236-5457 / 8845-2055
E-mail: aleguiduci@yahoo.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Crispiniano Batista Quintela Filho
Profissão: Militar
Data de nascimento: 11/08/1970
Telefone: 3223-2652 / 8826-9369
E-mail: cbqf2005@terra.com.br
Cidade: Salvador - Bahia

Leandro dos Santos Alves
Profissão: Militar
Data de nascimento : 18 / 04 / 1979
Telefone: 3061-0770 / 8845-6369
E-mail: santosalves@yahoo.com.br
Cidade: Porto Alegre - RS

Joana Sarmento de Matos
Profissão: Advogada
Data de nascimento: 10 / 12 / 1980
Telefone: 3224-3444  /  9108-6630
E-mail: joanacdf@hotmail.com
Cidade: Itambacuri – MG

Nilton Mariani
Profissão: Militar
Data de nascimento: 23 /02 / 1949
Tel: 3213-8840 / 9199-6550
E-mail: di-mantovani@hotmail.com
Cidade: Aquidauana – MS
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Grupo Lima
Tema: A Saúde em Juiz de Fora - Coordenador: Túlio Fonseca Chebli

Ana Maria Coelho
Profissão: Militar
Data de nascimento: 25/06/1962
Telefone: 3235-6174 / 8825-6174
E-mail: nurseana@ig.com.br
Cidade: Rio de Janeiro - RJ

André de Carvalho Affonso
Profissão: Médico
Data de nascimento: 12/01/1980
Telefone: 3212-7367 / 9112-9289
E-mail: andreaffonso@bol.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Marcus Orlando Rangel A. dos Santos
Profissão: Militar
Data de nascimento: 04 / 09 / 1967
Telefone: 3231-4565 / 8821-6248
E-mail: marcusrangel2000@yahoo.com.br
Cidade: Rio de Janeiro - RJ

Virgínia Alves Manso
Profissão: Dentista
Data de nascimento: 20 / 03 / 1978
Tel: 3213-2101 / 8834-2431
E-mail: virginia.manso@terra.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Grupo Mike
Tema: A Energia Nuclear e o Modelo Energético Brasileiro - Coordenadora: Meristela Ferreira Carmo Carvalho

Vanderlei Geraldo de Assis
Profissão: Engenheiro
Data de nascimento: 24 / 04 / 1953
Telefone: 3239-7128
E-mail: vgassis@oi.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Valmir Mendonça Coura
Profissão: Engenheiro
Data de nascimento: 07 / 07 / 1952
Telefone: 3231-6832 / 9119-7279
E-mail: valmircoura@gmail.com 
Cidade: Juiz de Fora - MG 

Humberto Lourenço de L. Júnior
Profissão: Universitário
Data de nascimento: 01 / 02 / 1982
Telefone: 3211-3135 / 8842-8336
E-mail: humbertoljunior@gmail.com
Cidade: Carangola - MG 

Grupo November
Tema: A Amazônia Brasileira: Recursos Naturais - Coordenador: Kleber Silveira de Castro

Márcio Serôa da Motta
Profissão : administrador de empresas
Data de nascimento : 05 / 08 / 1957
Telefone: 3218-7103 / 9957-7103
E-mail : marcioseroa@hotmail.com 
Cidade : Juiz de Fora – MG

Roberto Carlos Ferreira Prudêncio
Profissão: Administrador
Data de nascimento: 06 / 01 / 1966
Tel: 3216-1849 / 9947-3021
E-mail: roberto_prudencio@yahoo.com.br
Cidade: Guarani – MG

Taize de Souza Raviani
Profissão: Universitária
Data de nascimento: 04 / 08 / 1984
Tel: 3218-9737 / 9121-3502
E-mail: ravaiani@uol.com.br
Cidade: Juiz de Fora – MG

Wilson Silva Pinto
Profissão: Advogado
Data de nascimento: 05 / 09 / 1964
Tel: 3212-9860 / 9121-7181
E-mail: wiladv@powerline.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG

Luiz Eduardo Coimbra de M. Lima
Profissão: Administrador
Data de nascimento: 16 / 06 / 1980
Telefone: 3233-1081 / 8846-4284
E-mail: coimbrademirandalima@yahoo.com.br
Cidade: Juiz de Fora - MG 
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No período de 1 a 6 de agosto de 
2006, um grupo de 20 adesguianos e 
convidados de Juiz de Fora deslocou-se 
para a cidade de Manaus a fim de rea-
lizar  uma extensa agenda de visitas. O 
grupo, chefiado pelo Coronel Mário Ro-
zas, foi recebido em unidades militares, 
órgãos e indústrias da cidade.

A comitiva foi recepcionada pelo 
General-de-Brigada Oswaldo de Jesus 
Ferreira, Chefe do Estado Maior do 
Comando Militar da Amazônia (CMA), 
e outros oficiais que apresentaram a 
missão do comando, bem como uma 
série de trabalhos desenvolvidos em 
conjunto pelo Exército, Marinha e Ae-
ronáutica.

nas fronteiras da 

Amazônia
Durante a visita, o General-de-Exér-

cito Raimundo Nonato de Cerqueira 
Filho, Comandante Militar da Amazônia, 
falou sobre o desafio que é defender as 
fronteiras do Brasil. “Em muitos lugares 
sequer existe estrada ou marco de limi-
tes. Além disso, as ameaças dos narco-
traficantes são constantes”, afirma. 

Para o adesguiano Joaquim Gomes 
de Faria conhecer a Amazônia deveria 
ser o objetivo de todo cidadão brasileiro. 
“Esta visita nos fez compreender melhor 
a importância da região para o Brasil. 
Nos mostrou que apesar das dificulda-
des, estas pessoas estão se desenvolven-
do, construindo riquezas e mantendo a 
integração da região”, finaliza.

Grupo de estudo Acima, o grupo de Juiz de Fora. Abaixo, 
numa cena comum, filhote de jacaré  descansa na Vitória Régia. 
No rodapé, equipe cruza os rios da Amazônia
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Diretoria 200�/2007

No dia 16 de janeiro, a diretoria 
da ADESG/Juiz de Fora para o biênio 
2006/2007, tomou posse, em solenidade 
na qual o Coronel Queiroz foi reconduzi-
do ao cargo de Representante. 

Eleitos por aclamação, os diretores tra-
balharam intensamento para a realização 
do Ciclo de Estudos de 2006, conseguin-
do o ineditismo de promover o evento 
por dois anos consecutivos. 

Agora, voltam a atenção para o proje-
to de realizar o XIX Ciclo de Estudos, em 
2007, mantendo a freqüência anual do 
CEPE.

Durante a visita dos estagiários 
da ADESG ao Comando-geral 
do Corpo de Fuzileiros Navais foi 
empossada a diretoria da Socieda-
de dos Amigos da Marinha (SOA-
MAR), delegacia de Juiz de Fora. 

Estiveram presentes represen-
tantes da Marinha, adesguianos de 
Juiz de Fora, bem como a presiden-
te da Soamar Brasil, Teresa de Jesus 
Pacheco Rodrigues Velho. 

A solenidade aconteceu no dia 
24 de novembro e nela foi empos-
sada a diretoria composta por: Car-
los Alfredo Silva de Queiroz, Ge-

raldo Zola Ribeiro de Melo, Omar 
Martins, Maria Isabel Hargreaves 
Botti, Wilson Expedito Mateus da 
Silva e Cleuza Ribeiro dos Santos. 

De acordo com o Coronel Quei-
roz, a Soamar é uma entidade que 
procura cobrir o maior número de 
cidades a fim de divulgar as ativi-
dades da Marinha. “A delegacia de 
Juiz de Fora existe para congregar 
os amigos da Marinha da região e 
pretende promover eventos cultu-
rais, viagens às bases da Marinha 
e a exaltação dos heróis que nela 
fizeram história”, conclui.

JF tem delegacia da Sociedade 
dos Amigos da Marinha

Nova Soamar Presidente da entidade assina criação da delegacia de Juiz de Fora

Maria Isabel Hargreaves Botti
Magda Mansur Ribeiro de Queiroz
Carlos Alfredo Silva de Queiroz
Wilson Expedito Mateus da Silva
Geraldo Zola Ribeiro de Melo
José Mauro Moreira Cupertino
José de Figueiredo Dantas
Mário Rozas Filho
Cleuza Ribeiro dos Santos
Marta de Barros
Elizete de Oliveira Freitas
Nelson Rezende
José Antônio Tancredo
Maria Sueli Bessa
Brasilina de Fátima Teodoro
Rogério de Souza
Omar Martins
Vanda Sarmento de Matos
Mauro Eduardo Barbosa Leite
Célia Maria da Silva
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Adesguianos recebem 
medalha da Soamar

O comando-geral do Corpo 
de Fuzileiros Navais agraciou, em 
2006, 20 adesguianos de Juiz de 
Fora com a medalha da Sociedade 
dos Amigos da Marinha (Soamar)

A entrega da medalha foi reali-
zada em duas solenidades distin-
tas. Na primeira delas, realizada 
no dia 12 de junho, foram agracia-
dos cinco adesguianos. Na segun-
da solenidade, em 28 de setem-
bro, outros 15 adesguianos foram 

homenageados. Os dois eventos 
foram realizados na Fortaleza de 
São José, na Ilha das Cobras (RJ), 
com a presença do Almirante Tos-
ta, entãocomandante do Corpo 
de Fuzileiros Navais. 

A medalha é uma homenagem 
concedida àqueles que, de algu-
ma forma, prestaram serviços à 
Marinha. A ADESG/JF mantém 
uma estreita relação com esta ins-
tituição militar e, constantemente, 
promove visitas guiadas às suas 
instalações, principalmente na 
Restinga da Marambaia.

Fim de ano Confraternização natalina com os membros da diretoria e coordenadores do XVIII CEPE
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Cerca de 30 adesguianos, 
entre eles, recém-formados 
do XVII Ciclo de Estudos, re-
alizado em 2005, fizeram a 
viagem à Ilha da Marambaia, 
em março de 2006. 

O grupo seguiu de Juiz 
de Fora até Itacuruça, na 
estrada Rio-Santos, onde em-
barcou no “Aviso” (barco de 
passageiros da Marinha) para 
fazer a travessia da Baía de 
Sepetiba até chegar à ilha. 

Os adesguianos e seus 
familiares conheceram as 
instalações do Centro de 
Adestramento da Ilha da 
Marambaia, receberam 
informações históricas e 
conheceram as praias e as 
matas da ilha. 

Recepcionado pelo então 
comandante do Corpo de 
Fuzileiros Navais, Almirante 
Tosta, o grupo participou 
de uma série de atividades, 
sempre voltadas para a bus-
ca de conhecimentos e de 
valores essenciais à vida.

No dia 20 de dezembro de 
2006, em solenidade realizada na 
Ilha das Cobras (sede do Coman-
do-geral do Corpo de Fuzileiros 
Navais) no Rio de Janeiro (RJ), 
tomou posse o novo comandante-
geral do Corpo de Fuzileiros Na-
vais, Almirante-de-Esquadra (FN) 
Álvaro Augusto Dias Monteiro.  

Após quatro anos à frente do 

Corpo de Fuzileiros Navais, o Al-
mirante-de-Esquadra (FN) Marcelo 
Gaya Cardoso Tosta deixa o cargo. 

O evento da troca de comando 
foi realizado na Fortaleza de São 
José e contou com a presença de 
autoridades, bem como de 21 re-
presentantes da ADESG. 

De acordo com o representan-
te da ADESG / Juiz de Fora, Coro-

nel Carlos Alfredo Silva de Quei-
roz, o Almirante Tosta, é para os 
adesguianos um amigo que sem-
pre os recepcionou com nobreza 
e generosidade. 

“Sua participação nos diver-
sos eventos promovidos pela 
Adesg nos enche de satisfação. 
Ele é e continuará sendo um 
grande amigo”.

Fuzileiros Navais têm novo comandante

Na Marambaia, 
uma aula de beleza 
e soberania

“Aviso” Na embarcação da Marinha, grupo de adesguianos se dirige para o passeio na Ilha de Marambaia, em 200�

Troca de comando Cerimônia realizada na Ilha das Cobras, durante a posse do Almirante Álvaro Augusto Dias Monteiro
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A história de Geraldo Halfeld, 
em Juiz de Fora, começa com 
a saída de sua família de Piau,  
em 1923. 

Sua mãe Maria Urbana, e os 
cinco filhos deixaram o luga-
rejo na Zona da Mata mineira 
em busca de uma vida melhor. 
Viúva e sem posses, ela e os 

filhos foram abrigados pela So-
ciedade São Vicente de Paulo, 
na Vila das Viúvas. 

Com apenas sete anos de 
idade, Geraldo Halfeld arru-
mou seu primeiro emprego, na 
Casa de Tecidos Cirino – onde 
hoje funciona o Cine Palace. 
Suas atribuições incluíam lim-
peza do chão e 24 portas de 
mármore, entregas e a divul-
gação das mercadorias. Nas 
horas vagas vendia bilhetes de 
loteria, catava papel velho, es-
terco e ossos. 

Aos 13 anos, foi trabalhar na 
Esdeva, de onde foi para o escri-
tório da Bayer, recém instalado 
na cidade. Na empresa come-
çou varrendo o  chão, atenden-
do telefone e fazendo entregas. 
Com o tempo foi promovido.

Apesar da responsabilidade 
de zelar pelo sustento da família, 
nunca se descuidou dos estu-
dos. Fez o ginásio, dois anos do 
curso complementar e curso de 
contabilidade. Na Escola Alemã 
Deustsche Schule, teve acesso 
ao novo idioma e também aos 
esportes, uma de suas paixões.

Com a II Guerra Mundial, 
Geraldo Halfeld decidiu fazer 
um concurso para ingressar 
no Centro de Preparação para 
Oficiais da Reserva (CPOR). 
Foi aprovado como soldado 
e estava para se formar em 
Odontologia. O CPOR seguia 
o mesmo regulamento da 
Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) mas com uma 
duração de apenas dois anos.

O ano de 2006 
marcou a publicação, 
em janeiro, do livro 

“Cidadão do Mundo”, 
biografia escrita pelo 
jornalista Ailton Alves, 
sobre a trajetória de 

Geraldo Halfeld.
O mesmo ano foi marcado, tam-

bém, pelo o falecimento do profes-
sor Halfeld, no mês de junho. Para 
o jornalista, apesar do sobrenome 
importante na história local,  Geral-
do Halfeld não encontrou portas 
abertas. 

Após 33 anos de trabalho na 
Bayer, ele se desligou da empresa 
para dedicar-se a dois ideais: as 
academias nacionais científicas 
e a Escola Superior de Guerra 
(ESG). 

Para ingressar na ESG, Ge-
raldo Halfeld, que desde 1960 
participava das conferências da 
entidade, recorreu a amigos da 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) a fim de represen-
tar a instituição. Após análise do 
currículo, foi aceito na turma Ti-
radentes, em 1966. 

Com o término do curso,  pas-
sou a integrar o quadro da ADESG 
e, em 1969, criou em Juiz de Fora 
a representação da entidade. No 
mesmo ano, promoveu o primei-
ro Ciclo de Conferências com 115 
estagiários. Em 1986, ocupou a 
presidência nacional da ADESG, 
com sede no Rio de Janeiro.

   Com a conclusão do curso 
no CPOR, saiu como aspirante 
e, em pouco tempo, foi promo-
vido a segundo-tenente. Serviu 
no Batalhão de Infantaria e no 
3º Batalhão do 12º RI, onde foi 
promovido capitão R/2, e fazia 
estágio no Hospital Militar. Nes-
ta época, já estava casado com 

Cléa Gervason,  desde 1944.
Além do trabalho na Bayer, 

dava aulas, trabalhava, parti-
cipava de cursos, congressos, 
conferências, além de realizar 
palestras sobre a confecção de 
dentes em resina. 

No mundo acadêmico seu 
primeiro passo foi a conquista 

da medalha do mérito na área 
de Farmácia durante o III Con-
gresso Farmacêutico Panameri-
cano e V Congresso de Farmá-
cia, em 1954. E mais tarde, o 
ingresso na Academia Brasileira 
de Odontologia (AcBO) e da 
Academia Brasileira de Implan-
todontia (AcBI). 

mundo
cidadão do

Geraldo Halfeld Com Murilío Hingel à esquerda; recebendo a medalha dos ��0 anos da Santa Casa; e ao lado do Ministro da Saúde Alceni Guerra e Jorge de Marsellac

Trabalho e dedicação






