
 

 

 

Mensagem do ministro da Defesa, Aldo Rebelo: aniversário da 

Primeira Batalha dos Guararapes e Dia do Exército 

 

Por Ascom  

 

Mensagem do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, por ocasião do aniversário da Primeira 

Batalha dos Guararapes e do Dia do Exército Brasileiro 

 



Brasília, 19/04/2016 - Na data de hoje, o Brasil comemora o aniversário da Primeira 

Batalha dos Guararapes – episódio fundador de nossa nacionalidade. A vitória no campo 

dos Guararapes, em Pernambuco, em 1648, definiu o triunfo sobre o invasor holandês 

e, acima de tudo, o destino e o futuro do Brasil. Nas palavras de Gilberto Freyre, quando 

a Batalha completava 300 anos, em 1948: “Nas duas batalhas dos Guararapes escreveu-

se a sangue o endereço do Brasil: o de ser um Brasil só e não dois ou três. O de ser um 

Brasil fraternalmente mestiço, na raça e na cultura”. 

 

Ao escolher Guararapes como marco fundador da Força Terrestre, o Exército Brasileiro, 

por influência de um pernambucano, General Zenildo Zoroastro de Lucena, enalteceu a 

data como pedra basilar da Instituição e como alicerce da nacionalidade brasileira.  

As três etnias que formaram a miscigenação nacional a partir de Guararapes são 

representadas pelas figuras dos três líderes da Batalha: o índio potiguar Filipe Camarão, 

que comandou o destacamento indígena; o negro Henrique Dias, filho de escravos 

africanos libertos, que comandou o destacamento negro; e o mazombo André Vidal de 

Negreiros, que comandou o destacamento de mestiços e brancos. O Brasil herdou a 

grandeza desses antepassados e precisa consolidar uma Política de Defesa compatível 

com essa grandeza, tanto em relação ao aspecto espiritual, forjado na abnegação e no 

patriotismo que guiaram a vida dos heróis de Guararapes, quanto em relação ao destino 

geopolítico do País. 

 

Temos dimensões continentais: compartilhamos quase 17 mil quilômetros de fronteiras 

terrestres com 10 países. Nossos mais de 7 mil quilômetros de litoral integram-se a 4,5 

milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais. Somos responsáveis por mais 

de 20 milhões de quilômetros quadrados de área de busca e salvamento, e nosso 

território encerra um patrimônio de valor incalculável de riquezas naturais, 

biodiversidade, cultura e população. Essa grandeza constitui o nosso destino como País 

e impõe obrigações incontornáveis na área da Defesa. Se escapar a esse destino e 

negligenciar o futuro, o Brasil pode comprometer sua identidade diante de sua 

população, de seus vizinhos e da comunidade internacional. 



 

A valorização dessa tarefa histórica relaciona-se a dois grandes conjuntos de condições 

fundamentais para que a Defesa seja condizente com a geografia, a economia e as 

responsabilidades geopolíticas do Brasil. O primeiro e mais óbvio desses conjuntos 

corresponde às condições materiais, aos meios indispensáveis para que as Forças 

Armadas cumpram sua missão constitucional com segurança. Marinha, Exército e Força 

Aérea só poderão proteger a Nação com os meios e equipamentos adequados e 

suficientes, e nossos militares só terão condições de dar a melhor resposta possível em 

uma situação de necessidade, se estiverem garantidos sua formação e permanente 

treinamento. 

 

Os projetos estratégicos das Forças Armadas são prioritários para a Defesa e geram 

benefícios para toda a sociedade por meio do desenvolvimento científico tecnológico 

de uso dual. Para tanto, programas como o PROSUB e o Programa Nuclear da Marinha; 

o SISFRON e o Blindado Guarani, do Exército; e o KC-390 e o FX-2 da Força Aérea, serão 

protegidos e terão sua continuidade garantida. 

 

A viabilização das condições materiais deve expressar-se no orçamento adequado para 

a Defesa, fixo e previsível, acima do nível médio dos últimos anos, de 1,5%. Esse tema 

está em debate na Câmara dos Deputados e a recém-apresentada PEC 197 estabelece 

para a Defesa a aplicação de, no mínimo, 2% do PIB. Sua aprovação conferirá à Defesa 

os recursos necessários para que projetos estratégicos de longo prazo sejam executados 

de forma contínua e previsível. 

 

O segundo conjunto é o das condições espirituais do exercício de nossa missão de 

Defesa, que motivam o soldado e lhe conferem o sentido de causa superior em nome 

da qual juram até mesmo o sacrifício da própria vida. Não podemos prescindir desse 

estímulo, dessa força indispensável para a Defesa Nacional. O soldado precisa conhecer 

a biografia da Pátria e dos seus heróis, não apenas para cultuar essas personalidades, 

mas para deixar-se envolver por seu espírito de renúncia e sua tenacidade. Precisamos 



continuar integrando civis e militares, respeitar continuamente a memória dos grandes 

defensores e construtores de nossa Nação e fazer da Defesa, cada vez mais, um 

compromisso prioritário para todo o Brasil. 

 

A história do Exército Brasileiro confunde-se com a trajetória da construção de nosso 

País e de nossa identidade nacional. Celebramos, hoje, a Data Magna de uma Instituição 

que, assim como a Marinha e a Aeronáutica, é desprovida de qualquer busca por 

protagonismo fácil no cenário político institucional. As Forças Armadas ajudam a formar 

o pensamento nacional e a modelar os objetivos permanentes do País. Que o aniversário 

dos Guararapes seja também oportunidade de celebrarmos o sentido de permanência 

que as Forças Armadas conferem à soberania da Nação. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 19 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19956-aniversario-da-primeira-batalha-dos-

guararapes-e-dia-do-exercito-brasileiro 

 

 

 

Seprod projeta reorganização da Base Industrial de Defesa 

 

Por Ascom – Lane Barreto  

 

A secretária de Produtos de Defesa (Seprod), Perpétua Almeida, e o presidente do 

BNDES, Luciano Coutinho, traçaram parcerias para a reorganização da Base Industrial de 

Defesa (BID). Um convênio entre o Ministério da Defesa e BNDES está em elaboração e 

deverá tratar de acesso e garantias de financiamento, entre outras ações para o 

fortalecimento das empresas estratégicas do setor. 

 



O encontro entre Perpétua e Coutinho aconteceu no último dia 12, durante a Feira 

Internacional de Segurança Pública e Corporativa - XI LAAD Security 2016, realizada 

entre 12 e 14 de abril, no Rio de Janeiro. “Em nossa reunião, delineamos o acordo que 

deve ser firmado entre o órgão e o Ministério da Defesa para que eles possam auxiliar a 

Seprod na reorganização da BID”, explicou Perpétua Almeida. 

 

Durante o evento, a secretária Perpétua visitou os estandes de empresas, além de 

interagir com comandantes de órgãos de segurança pública e seus gestores. Ao longo 

de três dias, cerca de 90 expositores de 15 países apresentaram soluções em segurança 

pública para quase 10.000 visitantes de 22 países. 

 

Segundo a secretária, das empresas brasileiras participantes, pelo menos dez delas 

também pertencem à área de defesa. “Avalio a feira de forma muito positiva, porque 

observei que, apesar do momento difícil enfrentado pelo país, as empresas estão muito 

animadas e possuímos um grande potencial tecnológico”, ressaltou. 

 

Ainda sobre a Base Industrial de Defesa, a secretária destacou recente encontro com a 

advogada Regina Miki, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do 

Ministério da Justiça (MJ), no qual foi estabelecida a criação de um Grupo de Trabalho 

(GT) para fortalecer a Base e dialogar com órgãos de segurança pública. 

 

A secretária Perpétua explicou ainda que a instituição do GT também objetiva o ajuste 

de parcerias entre as pastas da Defesa e Justiça, a fim de facilitar a identificação do 

desenvolvimento de produtos e programas da indústria nacional que sirvam para ambas 

as áreas.  

 

“Tanto na Copa do Mundo como agora nos Jogos Olímpicos, a defesa e a segurança 

trabalham juntas. Em nosso país, já existem muitos equipamentos e sistemas em 

comum utilizados pelas duas áreas”, exemplificou Perpétua. 

 



Fonte: Ministério da Defesa  

Data da publicação: 19 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19980-seprod-projeta-reorganizacao-da-base-

industrial-de-defesa 

 

 

 

Fennec modernizado realiza certificação de braço de armamento 

 

Por Ivan Plavetz 

 

  

Um helicóptero Fennec da Aviação do Exército (AvEx) realizou com sucesso  campanha 

para certificação do braço de armamento que está sendo instalado nas aeronaves 

modernizadas pela Helibras. 

 

O braço é instalado numa posição que coincide com o centro de gravidade da aeronave, 

gerando o equilíbrio necessário para balanceamento estático e dinâmico do helicóptero. 

O novo equipamento é compatível com armamentos  padrão OTAN (Organização do 

Tratado do Atlântico Norte). A integração do armamento aos demais sistemas da 

aeronave foi realizada pelos engenheiros da Helibras na fábrica da empresa, em Itajubá 

(MG). 

 

Para a qualificação, os testes de tiro foram executados no campo de tiro da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), em Resende (RJ), em voos diurnos, noturnos e no 

modo NVG (óculos de visão noturna). A campanha durou cerca de uma semana e obteve 

resultados muito satisfatórios. 

 



Os testes tiveram o apoio de militares do Grupo de Ensaios e Avaliações (GEA) da AvEx , 

integrantes do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA/IFI) e da 

equipe da Helibras. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 19 de abril 

Link: http://tecnodefesa.com.br/fennec-modernizado-realiza-certificacao-de-braco-de-

armamento/ 
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