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Editorial 

 Caros Patrulheiros 

 A Força Aérea Brasileira está consolidando, até o 

final deste ano, uma nova estruturação administrativa e 

operacional, com novos processos e realocação de organizações 

aéreas e logísticas em nosso País. Além disso, conceitos 

doutrinários estão evoluindo, a par de novos equipamentos e de 

sistemas operacionais e de apoio que estão sendo 

implementados. Nesse novo contexto, nossos tripulantes da 

Aviação de Patrulha estão se adaptando e cumprindo as missões 

que lhes cabem em cada cenário operacional. Os Olimpus já 

estão operando de Santa Cruz, os Phoenix em Canoas e os 

Netunos continuam em Belém.  

 A ABRA-PAT acompanha essa dinâmica e 

procura atualizar os mais antigos, já na reserva, sobre esses 

novos acontecimentos. Ao mesmo tempo, esta Diretoria deve 

manter seu viés histórico, trazendo aos mais novos os episódios 

importantes que formaram a Aviação de Patrulha e que 

consagraram suas equipagens, ao início da formação da FAB. 

Essa dualidade entre a atualização dos mais antigos e contar a 

História para os mais novos é nosso desafio. 

 E é com esse intuito que apresentamos mais uma 

edição do Informativo da ABRA-PAT, agora em nosso “site”, 

para que todos os Associados e os simpatizantes possam 

relembrar os feitos dos nossos antepassados e conhecer as atuais 

atividades de nossas equipagens. Uma boa leitura a todos. 

 

Maj Brig Ar Refm Wilmar Terroso Freitas – Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nascimento da Aviação de Patrulha 

22 de maio de 1942 

 

Como é de conhecimento dos Patrulheiros, as missões de 

patrulhamento no mar iniciaram-se quando se consolidava a 

criação da Força Aérea Brasileira. Enquanto se estruturava, 

recebendo material e pessoal do Exército Brasileiro e da Marinha 

do Brasil, enfrentava a novel Força os desafios dos submarinos 

que chegavam ao nosso mar territorial, oriundos da Alemanha e 

da Itália, provocando a entrada do Brasil na Segunda Guerra 

Mundial. Os primórdios dessa incipiente atividade aérea foram 

permeados de atos de dedicação e bravura, vividos por nomes 

como Affonso Celso Parreiras Horta, Deoclécio Lima de 

Siqueira, Ivo Gastaldoni, Alberto Martins Torres, Dionysio 

Cerqueira de Taunay e João Eduardo Magalhães Motta, dentre 

inúmeros outros insignes aviadores brasileiros que, com 

habilidade e muita dedicação, forjaram a Aviação de Patrulha no 

Brasil. 

No início de 1942, o Brasil, mesmo sem estar em 

beligerância com os países do Eixo, viu-se impelido a efetuar 

voos de escolta, em proteção a comboios marítimos nacionais, 

que estavam sendo atacados por submarinos alemães e italianos 

ao longo de nosso litoral, em ato de provocação bélica explícita. 

Coube, então, à recém-criada Força Aérea Brasileira cumprir 

missões de Patrulha Marítima mesmo sem as aeronaves 

adequadas para aquela atribuição. 

Em 18 de Maio de 1942, na área compreendida entre 

Natal, Atol das Rocas e Fernando de Noronha, o navio mercante 

brasileiro Comandante Lira foi torpedeado e afundado por um 

submarino de procedência até então desconhecida. Quatro dias 

depois, em 22 de maio de 1942, na mesma área, em missão de 

busca no mar, os Capitães- Aviadores Affonso Celso Parreiras 

Horta e Oswado Pamplona Pinto, tendo como instrutor da US 

Army o 1º Tenente Henry H. Schwane, na aeronave B-25 

Mitchell 62.245, localizaram o submarino italiano Barbarigo e o 

atacaram com 10 bombas de 100 libras, recebendo oposição de 

antiaérea do inimigo. Embora o submarino não tenha sido 

afundado, suas condições de operação ficaram reduzidas. O 

Barbarigo, confirmou-se depois, tinha sido o algoz do 

Comandante Lira. 

Desse modo, a FAB realizava, naquela data, sua primeira 

missão operacional com armamento real, efetivamente lançado 

a um alvo inimigo hostil, sendo esta data reverenciada como o 

“BATISMO DE FOGO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA”. 

Ressalta-se que o fato histórico é relativo à FAB. Como foi uma 

missão antissubmarino, a Aeronáutica escolheu esse dia para 

comemorar o Dia da Aviação de Patrulha. 

Ocorreram, também, mais ataques a submarinos em 

nosso litoral, como em 5 de abril de 1943, quando o então 

Tenente Ivo Gastaldoni, pilotando um Lockheed A-28A 

Hudson, atacou um submarino ao largo de Aracaju, lançando 

quatro bombas de profundidade, deixando um “círculo de 

espuma fervilhante e o submarino praticamente visível, como 

um diâmetro daquele círculo”. Embora não tenha sido 

oficialmente afundado, houve grande mancha de óleo no mar.  

Importante também, historicamente, foi o único 

afundamento de submarino por tripulação brasileira, com resgate 

e captura de prisioneiros alemães, em 31 de julho de 1943, 

realizado pelo 2º Ten Alberto Martins Torres, posteriormente 

consagrado como o piloto brasileiro com o maior número de 

missões de combate, sendo 99 de ataque e uma de defesa, 

totalizando 100 missões no Teatro da Itália. 

Outra missão relevante aconteceu, em 30 de outubro de 

1943, quando o então Cap Av Dionísio Cerqueira de Taunay 

(Patrono da Aviação de Patrulha) atacou o submarino alemão U-

170 que reagiu com armamento de convés e atingiu o leme de 
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direção, a carenagem do motor direito, e vários tiros feriram dois 

tripulantes. Taunay conseguiu retornar para o Galeão com 

segurança em voo monomotor.  

Como sabemos, as aeronaves de patrulha são conduzidas 

por equipagens compostas por Oficiais e Graduados, fazendo 

com que os méritos e as vitórias nas missões sejam repartidos 

com todos. Ao final da guerra, o Almirante Ingram, comandante 

da 4ª Esquadra dos EUA, enviou a seguinte mensagem:  

“Os voos frequentes, prolongados e perigosos feitos pela 

Força Aérea Brasileira exigiram perícia de voo, a máxima 

cooperação e coragem excepcional. Não há dúvida de que as 

operações da Força Aérea Brasileira foram da maior importância 

e um dos fatores decisivos na eliminação do inimigo no 

Atlântico Sul”. 

Tanto os pilotos brasileiros como os americanos, 

especialmente em Belém (PA) e Natal (RN), patrulharam ao 

longo de nosso litoral. Ao longo da Campanha do Atlântico Sul 

e decorrente de acordo com os Estados Unidos, o Brasil 

receberia aeronaves B-25 Mitchell, PBY Catalina, A-28 Hudson, 

PV-1 Ventura e PV-2 Harpoon, especialmente projetadas para 

missões de patrulha no mar. 

Essa época histórica foi muito bem registrada nos livros 

“A Última Guerra Romântica – Memórias de um Piloto de 

Patrulha”, de Ivo Gastaldoni, e “Fronteiras – A Patrulha Aérea e 

o Adeus ao Arco e Flecha”, de Deoclécio Lima de Siqueira.  

Foram relatos de momentos de sacrifício, bravura 

desmedida e dedicação à Pátria, o que nos enche de orgulho e 

admiração. 

 

Maj Brig Ar Refm Wilmar Terroso Freitas 

 

INCORPORAÇÃO DO 1º/7º GAV À ALA 12 

 

 
 

No dia 29 de março de 2018, na Ala 12 (antiga Base 

Aérea de Santa Cruz), ocorreu a incorporação do 1º/7º Grupo de 

Aviação, o Esquadrão Orungan, que foi transferido da Base 

Aérea de Salvador ao início do ano passado, dentro do processo 

de reestruturação da Força Aérea 

Brasileira. 

A solenidade foi 

presidida pelo Comandante da 

Ala 12 (Santa Cruz) Coronel-

Aviador Alessandro Cramer, que 

recebeu a apresentação do 

Orungan pelo seu Comandante o 

Tenente-Coronel Aviador Erivando Pereira Souza, Olimpus 356. 

Após a apresentação, o Esquadrão Orungan, destacado à 

frente, marchou e incorporou-se à tropa da Ala 12. Houve 

também a incorporação do 3º Esquadrão de Transporte Aéreo (3º 

ETA) procedente da Ala 10 (antiga Base Aérea do Galeão). 

Após as palavras de boas-vindas do Comandante da Ala, 

houve o desfile da tropa já incorporando os novos Esquadrões 

que se juntaram ao 1º Grupo de Aviação de Caça, ao 3º/8º Grupo 

de Aviação (Asas Rotativas) e ao 1º/1º Grupo de Comunicações 

e Controle. 

Após a solenidade, o Diretor da ABRA-PAT visitou as 

instalações do ORUNGAN, no prédio do antigo Esquadrão 

Adelfi (1º/16º Grupo de Aviação), onde se verificou que as obras 

e as arrumações estão em desenvolvimento e o espaço será 

suficiente para o funcionamento do Esquadrão. Após a visita, 

houve uma confraternização no Cassino dos Oficiais. 

 

Fotos: Ala 12. 
 

AGEUM DE OLIMPUS 

 

 
 

Em 5 de abril de 1943, o 1º/7º Grupo de Aviação – 

Esquadrão Orungan – entrava para a história do Brasil e da Força 

Aérea Brasileira. A bordo de um A-28 Hudson, o então 1º 

Tenente-Aviador Ivo Gastaldoni, com sua tripulação, composta 

pelos Sargentos Ângelo (Mecânico) e Souza (Radiotelegrafista), 

e pelos Soldados Argolo (Metralhador) e Pascoal Molinaro 

(Artilheiro), localizou e atingiu, entre Salvador e Recife, um 

submarino hostil, vindo a provocar-lhe danos, com muito 

provável afundamento. Ao longo dos dias subsequentes, foram 

recolhidos destroços pela Marinha do Brasil e encontrados 

alguns corpos boiando, dilacerados pelos peixes, próximo ao 

litoral nordestino, confirmando o relato dos tripulantes. Este 

relato foi apresentado em vídeo de depoimento do próprio 

Brigadeiro Gastaldoni. 

Deste modo, o Esquadrão Orungan eternizou aquela data 

como seu “Batismo de Fogo”, criando a celebração denominada 

“Ageum de Olimpus” – ou “Festa dos Deuses do Olimpo”. 

Mantendo a tradição, em 07 de abril de 2018, a 31ª 

reunião foi realizada, pela primeira vez, na nova sede da Unidade 

Aérea, a ALA 12 (Base Aérea de Santa Cruz), com a presença 

de seu Comandante, Coronel-Aviador Alessandro Cramer. 

O evento iniciou-se 

com abertura e palavras 

iniciais do Comandante, o 

Tenente-Coronel Aviador 

Erivando Pereira Souza, 

seguido de animado briefing 

humorístico e da sagração dos 

novos Olimpus. 

Foram sagrados Olimpus Numerados o 1º Tenente-

Aviador Helton César 

Torres de Oliveira 

(OLIMPUS 410) e o 1º 

Tenente-Aviador Gledson 

Arthur do Nascimento 

(OLIMPUS 411), e 

Olimpus Honorários o 

Coronel Intendente 

Alexandre Jorge Esteves (OLIMPUS HON 089) e Tenente-
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Coronel Intendente Marcelo Barão Corgozinho (OLIMPUS 

HON 090). 

A seguir, houve a tradicional fotografia registrando todos 

os presentes, à frente de uma aeronave P-3BR e, pela primeira 

vez, ao fundo, o Hangar do Zeppelin. 

Ao longo do almoço, houve descontraída 

confraternização, ocasião em que os Olimpus Numerados e 

Honorários presentes bradaram seus respectivos números, em 

homenagem ao Brigadeiro Ivo Gastaldoni e tripulantes, 

buscando manter acesa a chama da coragem a da galhardia de 

seu saudoso herói e precursor da Aviação de Patrulha. Ao final, 

o Coronel Cabral, Olimpus 139, mais antigo presente, devolveu 

o Bastão de Comando do 1º/7º GAV ao Ten Cel Erivando, 

encerrando o evento.  

A ABRA-PAT, presente com associados e membros de 

sua Diretoria, e com seu Presidente, Major-Brigadeiro do Ar 

Refm Wilmar Terroso Freitas, deu as boas-vindas aos Olimpus 

em terras fluminenses, augurando votos de continuado sucesso e 

de muitos BRAVOS-ZULUS, na nobre missão de patrulhar os 

mares de nossa Amazônia Azul!  

DA PÁTRIA! OS OLHOS NO MAR! 

PATRULHA! 

ORUNGAN! 

 

 
Cel Cabral recebendo o bastão de comando das mãos 

do Ten Cel Erivando. 

 

Fotos: Ala 12. 
 

 

 

 

 

 

 

COMEMORAÇÃO DO DIA DA AVIAÇÃO DE 

PATRULHA NA ALA 12 

 

 
Fonte: Ala 12. 

 

Reuniram-se na Ala 12, no dia 22 de maio de 2018, 

tripulantes dos três Esquadrões de Patrulha: 1º/7º GAv 

(Orungan), 2º/7º GAv (Phoenix) e 3º/7º (Netuno) para 

participarem de palestras e cerimônia militar em homenagem ao 

Dia da Aviação de Patrulha. 

As apresentações discorreram sobre a operação das 

aeronaves P-3AM em Santa Cruz, a operação dos P-95BM em 

Canoas, o desenvolvimento do simulador de voo para 

treinamento de pilotos em Belém e as ações da Associação 

Brasileira de Equipagens da Aviação de Patrulha (ABRA-PAT), 

tendo como palestrantes o Ten Cel Av Erivando Pereira Souza, 

o Ten Cel Av Marcus Vinicius Venâncio da Penha, o Ten Av 

Oswaldo Segundo da Costa Neto e o Maj Brig Ar Refm Wilmar 

Terroso Freitas, respectivamente. 

Após o ciclo de conferências, deu-se início à cerimônia 

militar presidida pelo Comandante da Aeronáutica, Ten Brig Ar 

Nivaldo Luiz Rossato, acompanhado do Comandante da Ala 12, 

Cel Av Alessandro Cramer, do 

Comandante de Preparo, Ten 

Brig Ar Antonio Carlos Egito 

do Amaral, do Diretor-Geral do 

Departamento de Controle do 

Espaço aéreo, Ten Brig Ar 

Jeferson Domingues de Freitas, 

do Diretor do INCAER, Ten 

Brig Ar R/1 Rafael Rodrigues Filho, do Chefe do Estado-Maior 

do COMPREP, Maj Brig Ar Mário Luís da Silva Jordão, e do 

presidente da ABRA-PAT, Maj Brig Ar Refm Wilmar Terroso 

Freitas. 

Também prestigiaram o evento oficiais-generais, 

comandantes, chefes e diretores de organizações militares e 

patrulheiros da ativa e da reserva. 

Na abertura da 

cerimônia, o Comandante da 

Aeronáutica e o presidente da 

ABRA-PAT depositaram 

coroa de flores no busto do 

patrono da Aviação de 

Patrulha, Maj Brig Ar 

Dionisio Cerqueira de 

Taunay, em homenagem aos feitos heroicos desse insigne piloto 

de patrulha. 

Em seguida, houve a entrega do Prêmio Brigadeiro 

Magalhães Motta, a imposição da Medalha Mérito Operacional 

Brigadeiro Nero Moura e da Medalha-Prêmio Força Aérea 

Brasileira. 

O Prêmio Brigadeiro 

Magalhães Motta é concedido 

ao melhor trabalho sobre 

Aviação de Patrulha, de autoria 

de associado ou militares 

efetivos das unidades aéreas da 

Aviação de Patrulha, de acordo 

com critérios definidos pela 

ABRA-PAT. Em 2018, sagrou-se vencedor do certame o Cap 

Av Marcelo Botelho Rodrigues, do 1º/5º GAv, com o artigo 

sobre “Competências de cunho operacional necessárias aos 

pilotos básicos de P-95BM: uma análise curricular”, tendo 

recebido o prêmio das mãos do Maj Brig Ar Refm Wilmar 

Terroso Freitas. 

Na sequência, o Ten 

Brig Ar Antonio Carlos Egito 

do Amaral efetuou a imposição 

da Medalha Mérito 

Operacional Brigadeiro Nero 

Moura, distinção concedida 

àqueles que exerceram ou 

exercem o cargo de 

comandante de unidade aérea, aos Ten Cel Av Marcus Vinicius 

Venâncio da Penha e Celso Marques De Oliveira Neto, 

comandantes do 2º/7º GAv e 3º/7º GAv, respectivamente. 
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E, finalmente, o 

Comandante da Aeronáutica 

realizou a entrega da Medalha-

Prêmio Força Aérea Brasileira 

ao 1º Ten Av Oswaldo Segundo 

da Costa Neto, do 3º/7º GAv, 

por haver-se distinguido em 

criação técnico-operacional de 

interesse da Força Aérea Brasileira, com o desenvolvimento de 

um simulador para a aeronave P-95M Bandeirante Patrulha nas 

instalações do Esquadrão Netuno. 

Encerrando a cerimônia, os ex-integrantes das unidades 

de Patrulha foram convidados a participar do desfile militar, 

juntamente com a tropa  da Guarnição de Aeronáutica de Santa 

Cruz, em continência ao Comandante da Aeronáutica. 

 

Fotos: ala 12. 

 

 

CEIA DOS CARDEAIS NA ALA 12 

 

 
 

No dia 28 de junho de 2018, a Ala 12 (Santa Cruz) 

recebeu mais uma vez os Cardeais, ex-tripulantes do Primeiro 

Grupo de Aviação Embarcada/Esquadrão Cardeal (1º GAE e 

4º/7º GAV), para o tradicional evento conhecido como “Ceia dos 

Cardeais”. 

Esta celebração originou-se por ocasião do deslocamento 

da primeira esquadrilha de P-16 vindo de Key West, Flórida, 

EUA, quando o 1º GAE recebeu a ordem de pernoitar em Vitória 

(ES), de tal modo que, no dia seguinte, 1º de julho, entrasse na 

Baía de Guanabara às 12 horas em ponto. Assim, no dia 30 de 

junho, resolveram fazer um jantar que denominaram "Ceia dos 

Cardeais". 

Já em Santa Cruz, na sede, estabeleceram que a “Ceia” 

se realizasse sempre num dos restaurantes de Santa Cruz para 

almoço, no dia 28 de junho, data do primeiro pouso de P-16 no 

Brasil, realizado em Belém (PA). A partir daí, os Cardeais 

passaram a reunir-se sempre nesta data para relembrar os feitos 

de seus tripulantes, evento mantido mesmo após a desativação 

do 1º GAE e 4º/7º GAV em 2011. 

Os cardeais foram recebidos pelo Comandante da Ala 12, 

Coronel-Aviador Alessandro Cramer, e, após um breve 

congraçamento, dirigiram-se para a sala histórica do 1º 

GAE/4º/7º GAV, onde o Brigadeiro do Ar Paulo Roberto de 

Barros Chã (cardeal 195), Diretor do Departamento de Produtos 

de Defesa, deu início à tradicional cerimônia anual. 

Então, o comandante 

da ala, detentor do patrimônio 

histórico dos Cardeais, passou 

o bastão de comando do 1º 

GAE/4º/7º GAV ao Brigadeiro 

do Ar Reformado Paulo 

Coutinho de Assis (Cardeal 

34), que passou a presidir o ato de nomeação dos cardeais 

honorários: Capitão QOEA ANV Reformado Afrânio Cesar 

Pereira do Amaral (Cardeal Honorário 90) e o Primeiro-Tenente 

Intendente Luis Carlos Souza 

Mariz Sarmento (Cardeal 

Honorário 91), terminado o 

evento com brinde aos cardeais 

recém-sagrados. Em seguida, 

procedeu-se à foto histórica 

junto ao monumento do P-16 

em Santa Cruz. 

Em continuidade ao encontro, os Cardeais foram 

reunidos no auditório da Ala com palavras do Brigadeiro Assis, 

falando sobre a importância de lembrar os companheiros da 

Marinha do Brasil que labutaram no NAeL Minas Gerais nos 

“velhos tempos.” A seguir, o Brigadeiro do Ar R/1 Roberto 

Ferreira Pitrez, vice-presidente da Associação Brasileira de 

Equipagens da Aviação de Patrulha (ABRA-PAT), abordou a 

situação da Aviação de Patrulha na FAB. Logo após, o 

presidente da ABRA-PAT, Major-Brigadeiro do Ar Reformado 

Wilmar Terroso Freitas, apresentou as atividades realizadas pela 

associação. Como é tradicional, foram distinguidos o Cardeal 

“mais longínquo” - que veio de mais longe - e o mais moderno 

presente. E, finalmente, encerradas as formalidades, iniciou-se o 

tão esperado almoço de confraternização dos cardeais. 

Concluindo as festividades, o Brigadeiro Assis retornou 

o bastão de comando ao Coronel Cramer, agradecendo-o pelo 

apoio e consideração demonstrados aos ex-integrantes do 1º 

GAE e do 4º/7º GAV. 

Audazes Cardeais! 

Não recuam jamais! 

Madman! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Ala 12. 

 

 

 

 

 



5 
 

 

PALESTRA DA ABRA-PAT NO CLUBE DE 

AERONÁUTICA 

 

 
Cel Av R/1 Marcos Martins e Cel Av Carrocino. 

 

Com intuito de divulgar a história da Aviação de Patrulha 

no Brasil e difundir a evolução da Aviação de Patrulha no Brasil 

e no mundo, a Associação Brasileira de Equipagens da Aviação 

de Patrulha (ABRA-PAT) ministrou na sede do Clube de 

Aeronáutica (CAer), em 16 de outubro de 2018, palestra sobre o 

tema “Aviação de Patrulha – controlando, defendendo e 

integrando o Brasil” para os alunos do curso do Pensamento 

Brasileiro. 

A palestra foi a apresentada pelo Cel Av Water Carrocino 

Neto e pelo Cel Av R/1 Marcos Narciso Martins, que abordaram 

a história da Aviação de Patrulha desde a criação do Ministério 

da Aeronáutica até os dias atuais, enfatizando seu papel decisivo 

na proteção de interesses brasileiros nas águas do Atlântico Sul. 

O curso do Pensamento Brasileiro é organizado pelo Cel Av 

Refm Araken Hipólito da Costa, diretor Cultural do CAer e 

Conselheiro do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica. 

 

Foto: CAer. 

 

ANIVERSÁRIO DO ESQUADRÃO ORUNGAN 

 

 
 

Em comemoração ao 71º Aniversário do 1º/7º Grupo de 

Aviação, realizou-se no dia 8 de novembro de 2018, na Ala 12, 

solenidade militar, presidida pelo Brig Ar Maurício Augusto 

Silveira de Medeiros, Chefe da Assessoria Parlamentar e de 

Relações Institucionais do Comandante da Aeronáutica, 

acompanhado do comandante da ala, Cel Av Alessandro Cramer 

e do presidente da Associação Brasileira de Equipagens da 

Aviação de Patrulha, Maj Brig Ar Refm Wilmar Terroso Freitas. 

Estiveram presentes ao evento, que ocorreu no interior do 

hangar do Zepelin, ex-integrantes da unidade aérea, 

comandantes, chefes e diretores de organizações da FAB, 

oficiais da Marinha do Brasil, e oficiais e graduados da 

Guarnição Aeronáutica de Santa Cruz. 

 
Cel Wagner, Cel Belfort, Cel Gouvêa, Ten Cel 

Erivando, Cel Vladimir, Brig Sampaio e Cel 

Alan. 

 

Durante a cerimônia, foram homenageados os ex-

comandantes do Esquadrão Orungan com uma singela 

lembrança; e foi realizada também a entrega da Menção 

Destaque Operacional do Comando de Preparo (COMPREP), 

que se trata de honraria concedida aos militares que se 

distinguiram no exercício de sua profissão, prestando relevantes 

serviços ao COMPREP. 

 

 
Ten Cel Av Erivando. 

 

Em suas palavras, o Ten Cel Av Erivando Pereira Souza, 

Comandante do 1º/7º GAV, enfatizou que naquela data o 

Esquadrão comemorava seu primeiro aniversário na Ala 12 

(Santa Cruz); relembrou também a trajetória histórica da unidade 

aérea, criada em 8 de novembro de 1947 na Base Aérea de 

Salvador, mas que já trazia consigo as tradições das unidades de 

Patrulha Marítima que combateram no teatro do Atlântico Sul, 

na 2ª Guerra Mundial, e que contou com aeronaves B-34 

HARPOON, B-25J MITCHEL, P-15 NETUNO e P-95 

BANDEIRULHA, até chegar ao P-3 AM ORION, aeronave 

multimissão que resgatou para a Aviação de Patrulha a 

capacidade de guerra antissubmarino, e que possibilitou missões 

de Busca e Salvamento próximas à costa africana e a integrar 

exercícios junto à Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN). 

Encerrando o ato solene, os convidados, as autoridades e 

os militares do Esquadrão Orugan entoaram com garbo e 

vibração a canção do 1º/7º Grupo de Aviação. 

 

 

 
 

Fotos: Ala 12. 
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28° ANIVERSÁRIO DO ESQUADRÃO NETUNO 

 

 
 

No dia 10 de outubro, o Esquadrão Netuno (3°/7° GAV) 

realizou a solenidade em comemoração ao seu 28° Aniversário 

de criação. A solenidade contou com a presença do Brigadeiro 

do Ar Ricardo José Freire de Campos, Comandante da Ala 9, do 

Tenente-Coronel Aviador Celso Marques de Oliveira Neto, 

Comandante do 3°/7° Grupo de Aviação, e demais comandantes 

da Guarnição de Aeronáutica de Belém. 

 

 
Brig Ar Ricardo e Ten Cel Av Marques no palanque de 

autoridades. 

 

Criado por meio da Portaria Ministerial n° 311, de 24 de 

setembro de 1990, e ativado em 27 de setembro do mesmo ano, 

o Esquadrão Netuno teve 

como primeiro comandante o 

então Major Aviador José Tito 

de Canto Filho, Netuno n° 1. O 

nome Netuno, inspirado na 

mitologia Greco-Romana, 

traduz a pujança e a vocação 

inata do Esquadrão em defender seus rincões marítimos ao Norte 

da linha do Equador. O Esquadrão Netuno – Guardião da Imensa 

Hileia – comemora, nesta data, vinte e oito anos de existência, 

trazendo consigo um legado repleto de glórias. 

Os homenageados com o título de Netuno Honorário 

foram: 

- Coronel Médico Laerte Lobato de Morais, Diretor do 

Hospital de Aeronáutica de Belém; 

- Tenente-Coronel Intendente Antonio Cristiano de Lima 

Teixeira, Chefe do Grupamento de Apoio de Belém (GAP-BE); 

- Tenente-Coronel Aviador Rômulo Paixão Moreira, 

Chefe do Estado-Maior da ALA 9; 

- Tenente-Coronel Aviador Luis Rosal Elices Neto, 

Comandante do 1° Esquadrão de Transporte Aéreo; 

- Major Intendente Christiano Pinto Marçal, Prefeito de 

Aeronáutica de Belém; 

- Major-Intendente Gennhsa Penha Sobreira, Vice – 

Chefe do GAP-BE; e 

- Primeiro-Tenente Nutricionista Lorena Lopes Dias. 

Chefe do Rancho da Ala 9. 

Os Homenageados com o Título de Destaque Segurança 

de Voo e Graduado Padrão foram, respectivamente: 

- Major Aviador  Roberto Gomes da Silveira  

- Segundo Sargento BCO Wande Valdez Silva. 

 

 
Brig Ar Ricardo e Ten Cel Av Marques com os novos 

Netunos honorários. 

 

Fotos: Ala 9. 
 

 

DIPLOMAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS DO CURSO 

DE IVR DA ALA 10 

 

 
Formandos do CEO - IVR, juntamente com o presidente e 

associados da ABRA-PAT. 
 

Realizou-se no dia 4 de dezembro de 2018, nas 

dependências do Grupo de Instrução Técnica Especializada 

(GITE), a cerimônia de diplomação do Curso de Especialização 

Operacional (CEO) - Aviação de Inteligência, Vigilância e 

Reconhecimento (IVR), do 1º Esquadrão do 5º Grupo de 

Aviação (1º/5º GAV). 

A partir deste ano, os estagiários destinados às Aviações 

de Patrulha e de Reconhecimento, em função da nova progressão 

operacional, terão como unidades de segunda linha de ambas as 

aviações o 2º e o 3º/7º GAV, razão pela qual realizaram o mesmo 

curso. 

No início da solenidade, foram chamados para compor a 

mesa de honra o Tenente-Brigadeiro do Ar da Reserva Rafael 

Rodrigues Filho, Diretor do Instituto Histórico-Cultural da 

Aeronáutica; o Major-Brigadeiro do Ar Mário Luís da Silva 

Jordão, Chefe do Estado-Maior do Comando de Preparo; o 

Major-Brigadeiro do Ar Reformado Wilmar Terroso Freitas, 

Presidente da Associação Brasileira de Equipagens da Aviação 

de Patrulha (ABRA-PAT); o Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme 

Silveira de Medeiros, Comandante da Ala 10; e o Major-Aviador 

Eduardo Fatme Michelin, Comandante do 1º/5º GAV. 

Nessa ocasião, o primeiro colocado do curso, o Segundo-

Tenente Caio, recebeu das mãos do Major-Brigadeiro Terroso 

uma placa da ABRA-PAT pelo excepcional desempenho 

acadêmico, e os demais formandos do CEO – IVR receberam, 

juntamente com os diplomas, uma lembrança da ABRA-PAT 

por mais essa conquista na carreira. 

Concluíram o CEO – IVR os Segundos-Tenentes- 

Aviadores: 
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Caio Henrique de Felice, 

Lucas Neves de Andrade, 

Pablo da Silva Moura, 

Anderson de oliveira Kosloski, 

Jucélio Alvaro Garcia do Nascimento, 

Rafael Soares Gomes e 

Guilherme de Sousa Mucheli. 

 

Foto: Ala 10. 
 

 

 

 

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EQUIPAGENS DA 

AVIAÇÃO DE PATRULHA 

 

 
 

Os Associados da ABRA-PAT realizaram, por adesão, 

sua tradicional confraternização de fim de ano no restaurante da 

sede do Clube de Aeronáutica (CAer) no Rio de Janeiro, no dia 

11 de dezembro de 2018. 

Nessa oportunidade, aproveitando a vista privilegiada da 

Baía de Guanabara, enquanto apreciavam as iguarias oferecidas 

pelo restaurante do CAer, os tripulantes da Aviação de Patrulha 

de ontem e de hoje trocam experiências, compartilham histórias 

pitorescas e deixam suas felicitações de fim de ano aos 

companheiros presentes. 

O evento marcou também a última reunião do ano da 

diretoria da ABRA-PAT, que agora voltará a se reunir em 29 de 

janeiro de 2019. 

 

JAJÚKA PIRÁ WAÍ! PATRULHA! 

 

 

 

ASSUNÇÃO DE CARGO DE CHEFIA DO CEL AV 

CARROCINO 

 

 

 
 

 

No dia 14 de dezembro de 2018, no auditório Marechal 

Fontenelle da Universidade da Força Aérea, o Coronel-Aviador 

Walter Carrocino Neto assumiu o cargo de Chefe do Serviço de 

Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica do Rio de 

Janeiro. 

O Coronel Carrocino é natural de Canoas-RS, aspirante 

de dezembro de 1993, operacional em Ligação e Observação, 

Ataque e Patrulha, tendo servido na Segunda Esquadrilha de 

Ligação e Observação (2ª ELO), 

Quarto do Sétimo Grupo de Aviação 

(4º/7º GAV), Base Aérea de Santa 

Cruz (BASC) e Terceiro Comando 

Aéreo Regional (III COMAR). Dentre 

os principais cargos destacam-se o de 

Chefe da Seção de Operações da 2ª 

ELO, Chefe da Seção de Operações do 

4º/7º GAV, subcomandante da BASC 

e Chefe do Estado-Maior de III 

COMAR. Possui diversas 

condecorações da Aeronáutica e do Exército; e mais de quatro 

mil horas de voo. 

A cerimônia de transmissão de cargo foi presidida pelo 

Major-Brigadeiro do Ar Mauro Martins Machado, Diretor de 

Pessoal da Aeronáutica, acompanhado do Major-Brigadeiro do 

Ar José Isaías Augusto de Carvalho Neto, Comandante da 

Universidade da Força Aérea (UNIFA). 

Estiveram presentes ao ato, oficiais-generais, 

comandantes, chefes e diretores de diversas organizações da 

Aeronáutica sediadas da capital fluminense; militares e 

servidores civis da Guarnição Aeronáutica dos Afonsos; e 

parentes e convidados dos Coronéis Ricardo e Carrocino. 

Atualmente, o Cel Carrocino integra a diretoria da 

Associação Brasileira de Equipagens da Aviação de Patrulha 

(ABRA-PAT), fazendo parte do Conselho Fiscal. 

 

 

 

 
 

 

 

Fotos: UNIFA. 
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PASSAGEM DE COMANDO DO ESQUADRÃO 

PHOENIX 

 

 
 

Ocorreu, no dia 18 de dezembro, a passagem de comando 

do 2º/7º GAV na Ala 3 em Canoas (RS), quando o Ten Cel Av 

Marcos Vinícius Venâncio da Penha passou o Comando ao Maj 

Av Miguel Ângelo Côrtes Salvio Junior em solenidade militar 

que foi presidida pelo Comandante da Ala, Brig Ar Arnaldo 

Silva Lima Filho. O Presidente da ABRA-PAT, Maj Brig Ar 

Refm Wilmar Terroso Freitas, esteve presente levando a 

saudação aos valorosos Phoenix. 

O Ten Cel Venâncio teve importante e valorosa 

participação na difícil mudança do Esquadrão Phoenix para 

Canoas, orientando na solução nas novas instalações e 

promovendo unido e coeso o efetivo na nova sede em território 

gaúcho. Em sua fala, o ex-Comandante apresentou importantes 

avanços operacionais do Esquadrão, cumprindo todos as metas 

estabelecidas pelo Comando de Preparo (COMPREP), antigo 

COMGAR. O Brig Arnaldo também ressaltou a importância do 

trabalho do Ten Cel Venâncio para o total cumprimento da 

missão do Phoenix. 

O Presidente aproveitou para conhecer a nova sede e 

verificou que está adequada e confortável em um hangar onde 

também funcionam o 5º ETA e o Esquadrão de Logística 

(ELOG), que é o órgão encarregado dos serviços de manutenção 

de aeronaves, desonerando os Esquadrões aéreos dessa 

atividade. 

Na noite da véspera, houve uma confraternização, 

quando o Presidente foi homenageado com a Ordem do Phoenix 

Honorário 96, agradecendo e entregando, aos comandantes 

Venâncio e Miguel e ao Brig Arnaldo, o livro histórico do 

Esquadrão Phoenix, editado pela ABRA-PAT. 

 

 
 

Fotos: Ala 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOÇÃO DE ASSOCIADOS E PATRULHEIROS 

 

Foram promovidos no ano de 2018 os seguintes 

associados e patrulheiros. 

Ao posto de Tenente-Brigadeiro: 

- Marcelo Kanitz Damasceno. 

 

Ao posto de Major-Brigadeiro: 

- Paulo Roberto de Barros Chã, 

- Maurício Augusto Silveira de Medeiros, e 

- Ricardo Augusto Fonseca Neubert. 

 

Ao posto de Coronel: 

- Allan Davis Cabral da Costa, 

- Luiz dos Santos Alves, 

- Ricardo da Silva Miranda 

- Marcos Vinicius Borba Cardoso 

 

Ao posto de Tenente-Coronel: 

- Daniel Silva Fortes 

- Dayve Moraes Piva 

- Felipe Francisco Espinha 

- Daniel Lames de Araújo 

- Eduardo Sardella da Silva 

- Enzo dos Santos Batista 

- Felipe Francisco Espinha 

- Marcelo de Carvalho Trope 

- Rivanildo Bezerra Freitas 

 

Ao posto de Major: 

- Marcelo Botelho Rodrigues 

- Marcelo Ramos Pacheco 

 

PRÊMIO MAGALHÃES MOTTA 2019 

 

Encontram disponíveis na página da ABRA-PAT na 

internet (https://abrapat.org.br/instrucoes-basicas-premio-brig-

magalhaes-motta-2019) as orientações para o Prêmio Magalhães 

Motta 2019. Poderão concorrer ao Prêmio todos os Associados 

adimplentes, bem como militares do efetivo das Unidades 

Aéreas da Aviação de Patrulha ou de seu Quadro de Tripulantes 

(QT). O valor do prêmio será de R$ 3.500,00. 

Participe! 

 

 


