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Avisos do Presidente – Novembro/2020 

Caros amigos de todos os tempos; 

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

1 – Estamos chegando ao final de nosso mandato. Convidamos nossos estimados 
amigos que possam comparecer com as respectivas esposas, dia 2 de dezembro, no 
Piraquê, as 11h, como já divulgado no Boletim deste mês. Suas valiosas presenças nos 
trarão muita satisfação e alegria. Após a Assembleia poderemos almoçar no 
restaurante do Piraquê, ou mesmo na boate Galera, se o número de adesões assim 
indicar. Não tenham medo. Já testei o ambiente almoçando lá por duas vezes. As 
medidas de segurança são adotadas com rigor pelo clube. 

2 – Participei do Encontro de Estudos Estratégicos da UFF (EBERI VII) na semana de 19 
a 23 de outubro com o seguinte programa: 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA 

A Guerra e a Paz, na Nova Desordem Mundial – Professor da UFRJ – destaco sua 
instigante apresentação concluindo pelo estado atual de Guerra contínua. 

MESAS REDONDA 

 A década de 1930: o Brasil no mundo e o mundo no Brasil. 

 Geopolítica Mundial Atual: impactos nas Relações Internacionais. 

 As Relações Internacionais e a Atual Conjuntura Política na América do Sul. 

 A Economia de Defesa e as Políticas Públicas de Defesa. 

 O Cerceamento tecnológico em Defesa no Brasil (CAPES/PROCAD-Defesa). 
 

GRUPOS DE TRABALHO (GT) 

GT 1 - Segurança Internacional e Políticas de Defesa 
GT 2 - Políticas Públicas e Indústria de Defesa 
GT 3 - Política Externa e de Defesa 
GT 4 - Aspectos Teóricos das Relações Internacionais 

 

3 – Dia 22 OUT 20 participei do Webinar Cluster Tecnológico Naval RJ, representando 

o Reitor da UFF, onde a UFF é a única Universidade até agora participante desse 

Cluster. Na abertura o VAlte. Edésio, Diretor Presidente da EMGEPRON focalizou a 

economia do mar e o cumprimento do requisito defesa, segurança e vigilância para o 

Brasil poder inserir-se na OCDE. Foi apresentado ainda o modelo de negócio da 

EMGEPRON para os projetos estratégicos da Fragata Tamandaré e do Navio de Apoio 

à Antártida que serão construídos no Brasil. 

Seguiu-se a apresentação do AESQ Campos, Diretor Geral de Navegação da MB sobre 

o conceito de “e-navigation,” em implantação como a parte comercial do Sistema de 

Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz).  Seguiu-se a apresentação da DGMM 
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sobre o modelo de negócio do Programa da Fragata Tamandaré, bastante inovador e 

sofisticado, com excelentes práticas de gestão e ainda o modelo de negócio para 

construção no Brasil do Navio de Apoio à Antártida.  

4 - Os Estados Unidos e a Índia assinaram um pacto para compartilhar dados sigilosos 

de satélites e mapas e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, alertou 

para a ameaça representada por uma China cada vez mais assertiva. O diálogo 

estratégico anual EUA-Índia ocorre em um momento de tensão acentuada na região, 

onde soldados indianos confrontam forças chinesas na disputada fronteira do 

Himalaia. (Defesa Net 28OUT20) 

5 - Dando prosseguimento à 4a fase da Operação “Amazônia Azul - Mar limpo é vida”, 

no dia 23 de outubro, duas aeronaves AF-1 Skyhawk, pertencentes ao 1° Esquadrão de 

Aviões de Interceptação e Ataque (AF-1), sediado no Rio de Janeiro (RJ), realizaram 

sobrevoo na área marítima próxima ao litoral do Amapá. No sobrevoo, as aeronaves 

realizaram patrulha naval, em apoio às Operações “Ágata” e “Amazônia Azul – Mar 

Limpo é Vida”. Os navios e embarcações observados durante o voo foram reportados 

para a Fragata “União” e não foram avistadas manchas de óleo no mar. Após a ação 

na área, uma das aeronaves seguiu até as proximidades da fronteira marítima no 

Oiapoque, ponto extremo norte do Brasil. A Marinha permanecerá realizando a 

Operação “Amazônia Azul - Mar limpo é vida”, que tem o propósito de revisitar as 

áreas litorâneas e oceânicas que foram atingidas pelo criminoso derramamento de 

óleo, ocorrido no ano passado. (Defesa Net 30OUT20) 

6 - Palestra “REVITALIZAÇÃO DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO” – foi 

realizada no Clube Naval, em parceria com a Diretoria-Geral do Material da Marinha 

palestra on-line: “REVITALIZAÇÃO DO ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO”, 

ministrada pelo Diretor-Geral do Material da Marinha, Almirante de Esquadra José 

Augusto Vieira da Cunha de Menezes. A palestra abordou os pilares que fundamentam 

o atual modelo de Gestão do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) e as 

perspectivas de aprimoramento da sua Infraestrutura Industrial com a aquisição e 

modernização de equipamentos. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do 

YouTube do Clube Naval Sede Social: https://youtu.be/jBJtxazkEW0 ou através do 

link: www.clubenaval.org.br. 

7 - O Comandante da Marinha expediu uma Orientação (ORCOM) estabelecendo que 

o Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro deveria ter suas atividades concentradas, 

principalmente para: realizar controle de qualidade nos reparos navais; ter a 

capacidade de elaborar editais e contratos para terceirização de serviços de 

manutenção e reparos; coordenar os reparos realizados por diversas empresas em um 

único meio; e realizar reparos quando a Base Industrial de Defesa Nacional não tiver 

condições de executar.  Em decorrência daquela orientação, em 2019, a Diretoria-

Geral do Material da Marinha constituiu um Grupo de Trabalho Intersetorial com a 

finalidade de definir ações para a implantação de Modelo de Gestão do AMRJ, 

compatível com as atividades a serem concentradas.  No desenvolvimento do 

trabalho, foi realizado o mapeamento integral de todas as atividades finalísticas (57 

http://www.clubenaval.org.br/
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processos críticos) e de apoio (330 processos), resultando na elaboração de uma nova 

estrutura organizacional mais enxuta e racional, que privilegia as atividades 

finalísticas.  Nesse sentido, as tarefas de “prover facilidades portuárias aos meios 

navais da Marinha do Brasil e manter a infraestrutura de apoio às Organizações 

Militares sediadas no Complexo Naval da Ilha das Cobras” serão transferidas, de forma 

faseada, para uma nova OM centralizadora de atividades. Para tal, foi criado o Núcleo 

de Implantação da Base Naval da Ilha das Cobras (BNIC), cuja ativação está prevista 

para dezembro de 2020.Outra medida relevante foi a criação do Quadro Técnico 

Industrial de Praças (QTIP). A Escola Técnica do Arsenal de Marinha (ETAM) formará 

as Praças do QTIP em sete especialidades: Eletrônica (EO), Eletrotécnica (TE), 

Estruturas Navais (EN), Metalurgia (MT), Marcenaria (NA), Mecânica Industrial (MI) e 

Motores (MS). Desde 2019, a ETAM já concluiu a formação de duas turmas, com um 

total de 135 Praças, que já estão atuando nas oficinas do AMRJ. Essa Escola Técnica, a 

partir de dezembro de 2020, passará a ser uma OM, subordinada à Diretoria Industrial 

da Marinha (DIM) e participante do Sistema de Ensino Naval (SEN). (BONO Especial 

899) 

9 -Entre os dias 22 e 25 de outubro, a Operação Ágata Norte apreendeu mais de 146 

mil toneladas de manganês e erradicou 3 mil pés de maconha no Pará. As ações foram 

realizadas pelas Forças Armadas, Polícia Federal (PF), Ibama, Agência Nacional de 

Mineração (ANM) e Receita Federal (RFB), que atuaram de forma coordenada e 

integrada. A ação conjunta e interagências teve por objetivo intensificar a fiscalização 

em rios e áreas portuárias (portos de Barcarena e Santarém), com intuito de combater 

crimes ambientais, tráfico de drogas, contrabando e descaminho. Ao todo, 

participaram das ações 33 policiais federais, mais de 100 fuzileiros navais da Marinha, 

além de fiscais do Ibama, ANM e auditores da RFB. 

10 - Na Inovação Tecnológica são apresentadas as informações sobre Luz  
armazenada e transportada pela primeira vez, máquinas em nanoescala convertem 
luz em trabalho, brasileira cria robô para limpar aguas contaminadas e pele eletrônica 
reage à dor como a pele humana,  Essas informações são uma pequeníssima amostra 
do espantoso crescimento exponencial de nossa evolução tecnológica. 

11 – Na produção cultural selecionamos o Boletim Especial Geocorrente de 
20OUT20 de geopolítica do Núcleo de Avaliação de Conjunturas da EGN e o NOMAR 
on line de 26OUT20 . 

12 – Estamos divulgando desde o mês passado por e-mail e pelo ZAP ATQ 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 


