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CHAPA BRASIL ACIMA DE TUDO
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PROGRAMA PARA A ADESG
Biênio 2018/2019
A Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra – ADESG
seguirá um planejamento dinâmico, orientado na atuação das Delegacias, em
consonância com a ADESG/NACIONAL propondo ações exequíveis, possíveis de
serem realizadas dentro das circunstâncias presentes.
È a hora de reagir e iniciar a grande obra de reconstrução do País.
PROGRAMA PARA A ADESG.
No desempenho de suas funções, a ADESG atua em diversas áreas,
sendo as principais no ENSINO, na PESQUISA e na DIVULGAÇÃO.
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1 – ENSINO:
A principal atividade no Ensino é exercida através da realização dos
“Cursos de Estudos de Política e Estratégia (CEPEs)”, oferecidos de forma
regular e ininterrupta há mais de 60 anos nas Delegacias.
Desta forma enfatizamos os ensinamentos doutrinários da ESG;
Propiciando aos participantes estudos, pesquisas e praticas de
planejamentos relacionados com a conjuntura e proporcionando assim, o
intercâmbio de conhecimentos e a prática de trabalho em grupo através do uso
da Metodologia de Planejamento da ESG.
2 – PESQUISA:
Programa de pesquisa e desenvolvimento do Sistema de Ensino da
ADESG.
Objetivo:
Desenvolver um ambiente de Pesquisa
Representações e a ADESG Nacional visando:

entre

as

Delegacias,

a) - A qualidade, competência e inovação no ensino com um bom
planejamento estratégico.
b) - Estudos e pesquisas em questões ligadas à Cidadania, Ética, Cultura
Moderna, Padrões de Convivência e Objetivos Nacionais.
c) – Intercâmbio de ideias sobre temas da atualidade, de interesse
nacional.
3 – DIVULGAÇÃO:
Sensibilizar e conscientizar os órgãos públicos e as entidades privadas,
para a importância das atividades-fim da ADESG, fazendo com que colabore
com os trabalhos para implementar, em todas as Delegacias e Representações,
o Curso de Estudos de Política e Estratégia.
Credenciar o Departamento de Cursos, Estudos e Pesquisas junto ao
MEC, para ministrar curso de pós-graduação, lato sensu especialização.
Congregar os diplomados pela ESG/ADESG, buscando a participação
ativa de todos nas atividades da Associação, oferecendo ambiente propício à
pesquisa, ao apoio mútuo, e ao cultivo de laços de solidariedade entre os
membros da ADESG.
Estabelecimento de uma forma de discursão entre Delegados e
Representantes, com a finalidade de debater os atuais e novos Programas e
Projetos e de integrar e normatizar as atividades do Sistema ADESG.
Racionalizar o planejamento, supervisão, execução, coordenação,
controle e avaliação das ações específicas de comunicação social e marketing, a
fim de contribuir para sua eficácia e mobilização adesguiana.
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PROGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL DA ADESG.
Objetivo:
Adotar uma organização descentralizada, participativa, flexível, com
filosofia de equipe, orientada para o aluno, e com perspectiva de qualidade.
ESTE É O PROGRAMA DA CHAPA BRASIL ACIMA DE TUDO,
Propomos-nos a dar continuidade, com a modernização que se fizer
necessária, ao longo do tempo.
Levaremos a nossa ADESG a uma dimensão no cenário nacional e
internacional hoje, com uma Representação na Cidade de Vila Nova de Gaia, em
Portugal, que permita congregar ativamente, um maior número de
adesguianos, dentre os mais de 80.000 espalhados pelo Brasil.
Temos que saber trazer o sonho futuro para a realidade presente.
Com a participação efetiva de todos é que poderemos, com inteligência,
objetividade, bom-senso e patriotismo lúcido, colocar o BRASIL ACIMA DE
TUDO.
Rio de Janeiro, Setembro de 2017.
Gen. Bda. DURVAL ANTUNES MACHADO PEREIRA DE ANDRADE NERY.
Candidato a Presidente da ADESG/NACIONAL para 2018 /2019.
CHAPA BRASIL, ACIMA DE TUDO!

Doutor em Ciências Militares e Planejamento Estratégico pela ECEME e
CEMCFA pela Escola Superior de Guerra.
Cursos de carreira: Pára-quedista, Mestre de Salto, Transporte aéreo, Salto
Livre, Comandos, Operações na Selva e Piloto de Helicópteros. Básico PáraQuedista e Operações na Selva nos EUA.
Professor e Diretor de Ensino de Operações do CIGS – Centro de Instrução
de Guerra na Selva, com mais de 23.000 horas em exercícios na selva.
Pelo desempenho como professor do Departamento de Operações de
Combate e de Guerra na Selva no Comando Sul dos EUA recebeu a Medalha do
Mérito do Exército Americano.
Diretor de Ensino de Pós-graduação da Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais e Diretor de Especialização e Extensão do Exército.
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É o primeiro General brevetado como Piloto Militar do Exército Brasileiro e
sob o seu comando, atingiu-se a marca extraordinária de 30.000 horas voadas
sem perdas humanas ou materiais.
Gerente dos Projetos de Construção e Instalação do Complexo Aero-Militar
da Base de Aviação do Exército em Taubaté e do Contrato aquisição dos
Helicópteros entre o Ministério do Exército e a Aerospatiale Francesa.
Sócio-Presidente de Empresa de Turismo com cursos de especialização pela
Associação Brasileira de Agentes de Viagens, no Instituto de Estudos Turísticos
do Rio de Janeiro, na Associação dos Empresários da Pequena e Média Empresa
do Brasil e na Pontifícia Universidade Católica.
Dedica-se à questão indígena e à defesa da Amazônia Brasileira contra
pressões internacionais e a indiferença e até alienação nacional sobre as suas
riquezas.
Conferencista em Universidades nas Cidades de Belém, Natal, Recife,
Salvador, Vitória, Palmas, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Niterói, Petrópolis,
São Paulo, Campinas, Taubaté e Porto Alegre.
Foi membro do Corpo de Conferencistas Especiais da Escola Superior de
Guerra – ESG e Vice-Presidente da ADESG no biênio 2004/2005.
Atualmente é Conselheiro da Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra – ADESG e membro do Instituto de Geografia e História
Militar do Brasil- IGHMB.

