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MEDALHA
MARECHAL
CORDEIRO DE FARIAS

EXPOSIÇÃO DO PRESIDENTE DA ADESG

O Alte. Paiva explanando sobre as atividades da ADESG, desde sua fundação aos dias atuais, inclusive
com uma visão prospectiva de nossa entidade.

O Presidente da ADESG, Almirante Paiva, recebe os cumprimentos do Almirante Adilson, Comandante
da ESG, após haver sido condecorado com a Medalha Marechal Cordeiro de Farias, por ocasião das
comemorações do 53º Aniversário daquela tradicional Casa de Ensino.

APOSIÇÃO DO RETRATO DO
MINISTRO DA DEFESA
Seleto auditório atento à palestra do Presidente da ADESG aparecendo, em primeiro plano, da
esquerda para a direita, o Gen Ex Luiz Seldon da Silva Muniz, Gen Ex Antônio Jorge Corrêa, o V Alte
Murilo Morais Barbosa, Ten Brig-do-Ar Astor Nina de Carvalho Neto, Min. Defesa Dr. Geraldo
Magela da Cruz Quintão, V Alte Adilson Vieira de Sá, Gen Ex Haroldo Tavares Alves, Alte Esq Valbert
Lisieux de Figueiredo, Maj Brig Celso Viegas de Carvalho, V.Alte Roberval Pizarro Marques. (Pag. 8)

ALMOÇO NO CLUBE DE AERONÁUTICA

Momento da inauguração do retrato do Ministro da Defesa, pelo Presidente da ADESG e pelo próprio
homenageado, a convite do dirigente maior de nossa entidade. (Pág . 8)

Um aspecto da mesa, no momento em que o Presidente Paiva passava a presidência ao Ministro Quintão,
vendo-se ao lado deste o Ten Brig-do-Ar Astor Nina de Carvalho Netto e o Gen Ex Luiz Seldon da Silva
Muniz, e, ao lado do Alte Paiva, o Vice Alte Adilson Vieira de Sá, o Gen Ex Antônio Jorge Corrêa, o Gen
Ex Luiz Gonzaga Schoroeder Lessa e o Adv. João Nicolau Mader Gonçalves, ex-Pres. da ADESG. (Pag. 5)
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AGRADECIMENTO DO DR. AMÉRICO CHAVES
O Dr. Américo Chaves, integrante da Diretoria Jurídica da ADESG,
agradeceu o voto de louvor recebido do Conselho Superior da entidade, por
proposta do Conselheiro nato, Alte Roberval, nos seguintes termos:
Exmo Sr Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra –
ADESG
MD. Almirante Paulo Gonçalves Paiva
Excelência:
Em carta datada de 15 de julho de 2002, recebi a comunicação de V.Exa. que, na
Reunião Ordinária Mensal, do Conselho Superior da ADESG, realizada em 1º do
corrente, por proposta do ilustre Almirante Roberval Pizarro Marques, foi aprovado
por unanimidade e consignado em Ata, Voto de Louvor, a meu modesto nome, pelas
vitórias ultimamente alcançadas no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
de ações de interesse desta Associação.
Tal procedimento de que não sou merecedor, pois tudo que se faz por amor ao
Brasil, gratifica e enobrece a Grande Causa Adesguiana, de servir sempre a este País,
se nada almejar, é fulcro dos exemplos de dedicação dados aos longos do tempo por
aqueles que fundaram esta CASA, e por aqueles que ainda lutam para mantê-la
proba, idealista, altiva, batalhadora, combativa, por um BRASIL mais Justo e Soberano, um POVO altivo, consciente, trabalhador e feliz, com oportunidades igualitárias em todos os ramos de nossas atividades produtivas.
Nós Adesguianos não somos melhores nem piores, somos apenas diferentes, onde
a marca do IDEALISMO, está impressa em nossa alma forjada no sacrifício, muitas
vezes na incompreensão, a injustiça, nos estimula a prosseguir, face a perseverança
com que perseguimos os Objetivos Nacionais Permanentes, não entendidos por aqueles que fazem o jogo dos interesses pessoais, e/ou grupais.
Quero agradecer, em particular, ao Ilustre Almirante Roberval Pizarro Marques e
a V.Exa., bem como aos Membros do Conselho Superior da ADESG, não só pela
honraria que me distinguiram com a Medalha do Mérito Adesguiano, e agora com o
Voto de Louvor concedido.
Os Méritos das Vitórias cabem aos Ilustres Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que souberam com extrema lucidez e competência,
JULGAR, e FAZER JUSTIÇA.
Feliz o País que possui JUSTIÇA!
Feliz o País que é Livre e Soberano!
Respeitosamente,
Americo Chaves
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NORMAS DE CERIMONIAL
Num primeiro passo, a Diretoria
Executiva já aprovou as normas de
cerimonial muito bem elaboradas
pelo 2º Secretário da ADESG,
advogado Luna Freire.
Aliás, cabe acentuar, por
oportuno, que o nosso Secretário
preparou não apenas a parte
referente ao cerimonial, mas uma
série de normas compreendendo
todas as atividades administrativas
de nossa entidade, de maneira a
torná-las uniformes, devendo, ser
aplicadas não apenas na
Administração Central, como em
todo o sistema ADESG.
O trabalho do Dr. Luna é digno
de elogios.

HOMENAGEM Á OAB
Atendendo proposição do Diretor
do Departamento Jurídico da ADESG
e ex-Presidente da OAB/AM, dr. José
Roberto de Souza Cavalcante, a
Diretoria aprovou um voto de louvor à
Ordem dos Advogados do Brasil pela
passagem, no dia 11 do corrente, da
instalação dos Cursos Jurídicos em
nosso país , em 1827, com ciência à
homenageada.
O Diretor Cavalcante discorreu
sobre a data e a sua importância no
cenário cultural de nosso país.
APROVADO O NOVO REGULAMENTO
No dia 14 deste mês, em reunião
conjunta da Diretoria e do Conselho
Superior da ADESG, foi aprovado o
novo Regulamento, o qual foi adaptado
ao Estatuto em vigor.
Trata-se de um trabalho muito bem
elaborado, realizado por uma
Comissão presidida pelo Alte Roberval.
O novo Regulamento salienta que
a ADESG constitui-se de um sistema
que abrange uma Administração
Nacional, Delegacias, Agências e
Representações.
São partes integrantes da
Administração Nacional: o Conselho
Superior, a Diretoria Executiva e o
Conselho Fiscal, cujas competências
e composição estão estabelecidas no
Estatuto e no Regulamento.
O novo Regulamento criou a
“Distinção Adesguiana”, velha
aspiração das Delegacias, para ser
outorgada pelo Conselho Superior às
personalidades que tenham contribuído
de forma incomum para o
engrandecimento de nossa instituição,
por proposta das Delegacias à
Diretoria Executiva.

O RECONHECIMENTO DA
ADESG
Por ocasião da visita do Ministro
da Defesa à Sede da ADESG,
recebemos total apoio do Dr. José
Alves da Costa e dos Srs. David
Oliveira Silva e Eduardo Santos, do
Ministério da Fazenda.
A esses eficientes servidores
federais os nosso agradecimentos
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EDITORIAL
Em atendimento a dispositivo
estatutário o Presidente da ADESG,
Alte Paiva, realizou, no dia 29, a solenidade de aposição do retrato do Ministro da Defesa, dr. Geraldo Quintão,
na Galeria dos Presidentes de Honra.
Foi uma solenidade marcante, que contou com a presença de inúmeras autoridades, numa demonstração do conceito de que goza a nossa instituição
no seio da sociedade brasileira.
O Presidente Paiva não foi movido
apenas pelo cumprimento de uma norma legal, mas do desejo de estreitar,
ainda mais, os laços que unem
ADESG e ESG, esta última vinculada ao Ministério da Defesa, e exemplarmente comandada por seu diligente
Comandante , Vice-Almirante Adilson
Vieira de Sá.
ESG forte é ADESG atuante levando, ao Brasil inteiro, através dos seus
Cursos de Estudos sobre Política e
Estratégia os ensinamentos ministrados
na primeira, através dos seus Fundamentos Básicos.
O Ministro, durante toda a programação elaborada pela ADESG, mostrou-se muito simpático e receptivo ao
trabalho desenvolvido pelos
adesguianos de todos os quadrantes do
país na mensagem de otimismo que
pregam nos destinos da pátria, pois,
pelas riquezas que possuímos, o futuro nos reserva, apesar da pregação
dos pessimistas, um lugar de potência mundial.
De fato, o Brasil deve sair de sua
timidez secular, para se tornar, de logo,
o incontestável porta-voz dos anseios
e das aspirações da América do Sul.
Sua economia é uma das maiores do
mundo. Sua população é considerável.
Suas riquezas do solo e sub-solo são
incomensuráveis. Falta, apenas, como
se observa, vontade política.
Mas, nesse campo, já temos avançado muito, embora tenhamos que
avançar, ainda mais.
Assim sendo, a nossa entidade poderá ser de primacial importância nessa arrancada de um Brasil progressista, através de suas atividades culturais,
as quais foram colocadas à disposição
do Ministério da Defesa pelo Presidente Paiva, durante a palestra que proferiu no auditório da ADESG.

NOTÍCIAS DIVERSAS
HOMENAGEM À ADESG EM PASSO FUNDO
No dia 14 de agosto fluente, em sessão solene, a Câmara
dos Vereadores de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, prestou
homenagem especial à ADESG, por proposta do Vereador
Edson Nunes (PPB) aprovada unanimemente pelo plenário
daquela Casa Legislativa.
Estiveram presentes à solenidade o Cel Hélio Lourenço
Ceratti, Delegado da ADESG no Rio Grande do Sul, e o
dirigente da Representação de Passo Fundo, Dr. Irineu Ghelem,
e diversas autoridades daquela cidade.
Na oportunidade, foi ressaltada a data de 4 de julho de 1972
quando, sob a direção do então Cel Edu Vila de Azambuja,
Comandante do 20º Regimento de Cavalaria, foram iniciados
os primeiros Ciclos de Estudos pelos quais já passaram mais
de 300 adesguianos.
Na referência à ADESG, o Vereador Edson Nunes, autor da
proposição, destacou que “a homenagem tem por objetivo
reverenciar a data de instalação da Representação da ADESG;
mais do que um dever de justiça constitui reconhecimento deste
exemplo de organização voltada para os interesses maiores da
cidade de Passo Fundo, da região e da cidade da Pátria
Brasileira, na busca incessante dos objetivos de preservar e
projetar os valores morais e espirituais, incentivar a amizade e
a solidariedade, difundir os conceitos doutrinários da ESG, e
etc.”
No agradecimento o Cel Ceratti destacou o lema da
instituição “conhecer o Brasil para melhor servi-lo”, no qual
se entende que o destino do Brasil é de responsabilidade de
toda a nação e não somente do governo ou de grupos.
No final de seu discurso o Cel Ceratti declarou ser dever de
cada brasileiro colaborar, em seu grupo de atuação, para a
construção desse destino, daí o dístico da ADESG: “Um só
coração e uma só alma pelo Brasil”.

A PRESENÇA DO
MINISTRO DA DEFESA NA
ADESG
A ADESG, no dia 29 do
corrente mês , viveu momentos históricos em sua existência cinqüentenária, com a visita do Ministro de Estado da
Defesa, dr. Geraldo Magela
da Cruz Quintão, que atendeu ao convite que lhe fora
formulado pelo V Alte Paulo
Gonçalves Paiva.
Antes da aposição do retrato do Ministro na Galeria
de Honra, o Presidente Paiva
proferiu uma palestra sobre
as atividades da ADESG, falando sobre os seus
objetivos, métodos de trabalho, e traçou uma visão
prospectiva, com muita
objetividade e raro senso de
oportunidade.
O ponto alto da palestra
foi quando o Presidente Paiva
colocou à disposição do Ministro Quintão a estrutura da
entidade, para difundir, em
todo o território nacional, o
tema Defesa, encontrando,
por parte do Ministro, grande receptividade.
Como é do conhecimento geral, a ADESG realiza
Cursos de Estudos sobre
Política e Estratégia, Ciclos
de Estudos, Seminários, etc.
no Brasil inteiro, podendo
ser, assim, bastante útil ao trabalho de explicar o tema, até
agora, pouco difundido. E
ferramentas não lhe faltam,
visto contar com cerca de 27
Delegacias Regionais e mais
de cem Representações no
interior brasílico.
A palestra do Presidente
Paiva foi muito aplaudida,
pela precisão e concisão dos
assuntos enfocados.
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25 de Agosto

Dia do Soldado
ORDEM DO DIA
Nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o duque de Caxias
“...Quem ali não acreditava na sua onipotência? Quando passava no seu uniforme de
marechal-de-exército, ereto e elegante, apesar da idade, todos nós perfilávamos reverentes e
cheios de fé. Não era somente o respeito devido à sua alta posição hierárquica; havia mais a
veneração religiosa e a admiração sem limites.”
Dionísio Cerqueira
A verdadeira estatura desse herói da
Pátria é representada por sua dimensão
moral. Admirado pela nobreza da alma
e valor incorruptível do caráter, o
cidadão e estadista ignorou, com
altivez e dignidade, as investidas de
invejosos e detratores. Resistiu às
lisonjas. Fugiu aos aplausos. Foi
simples. Foi um grande homem.
Vencedor de cada pugna enfrentada,
foi honrado, digno e respeitado. Seus
olhos não brilharam na soberba ou se
jactaram no sucesso. Não corrompeu,
submeteu ou humilhou. Porque não era
prepotente, combateu sem ódio e sem
vingança. Porque era fraterno e
temente a Deus, exercitou o perdão.
Tratou o oponente com respeito,
ouvindo-o para compreendê-lo e
reconduzi-lo, se necessário, ao seio da
família brasileira. Percebeu o próximo
com a generosidade que, aliada à
autoridade, o fez equânime. Praticada
com misericórdia, o fez indulgente.
Executada com a fraternidade, o fez
bondoso.
Lutou, resistiu e sofreu, junto com seus
soldados, as agruras dos campos de
batalha. Unificou e pacificou nossas
províncias. Evitou a luta fratricida.
Reorganizou o Exército. Assinalou,
com visão prospectiva, a necessidade

de evolução da Força Terrestre,
preparada, a qualquer tempo, para ser
instrumento eficaz na projeção do
Poder do Estado.
Hoje, nesse novo milênio, o que veria
Caxias?
Veria quanta resistência e quanta
dificuldade ainda persistem para as
Forças Armadas se manterem e
estarem preparadas para o
cumprimento da missão constitucional
que lhes cabe. Veria limitações
financeiras que ciclicamente se repetem
e nos obrigam a reformular, com muito
sacrifício, os equilibrados
planejamentos, reduzindo gastos
estritamente necessários, adiando
programas bem elaborados; enfim,
criando mecanismos que atenuem as
óbvias e indesejadas conseqüências.
Veria a pequenez de uma visão
estratégica incapaz de valorizar, em
justa medida, a expressão militar do
poder em harmonia com os demais
campos, condição inerente ao peso
geopolítico do País.
Mas veria postos em prática nossos
imperecíveis espírito de luta, otimismo
e potencial criativo. Vibraria com nossa
capacidade de luta e coragem para
enfrentar as incompreensões e os
desafios. Veria que nos animam a

dignidade e o amor próprio;
sentimentos de superação que
reforçam a disciplina e acentuam os
valores morais; que alimentam a alma
do soldado e ressaltam a sobrevivência
da Instituição. Nosso Patrono veria o
Exército pautando suas atividades pelo
exclusivo compromisso com a missão
maior e ouviria seus soldados, homens
e mulheres, bradarem em uníssono:
“Sou Caxias, a força que, vigorosa e
não contaminada, cultiva valores e
exemplifica amor pela capacitação
técnico-profissional. Que se apóia na
justiça e mantém viva a chama do
solene juramento a ser cumprido,
quando necessário e sem hesitação.
Que me faz, humano e falível, revigorar
o caráter, transcender limitações
próprias, dominar fraquezas e defeitos,
superar receios, medos e tentações.
Sou Caxias, a força que ensina a prática
do perdão unida ao esquecimento.
Que arrasta pelo exemplo, que serve
sem subserviência, sem servir-se. Que
não se submete às colorações político
partidárias. Que, presente na
dissuasão, conquista sem luta e reforma
sem deformar. Que, na sinergia de
agora, constrói o futuro. Força que
seria débil sem a união, a lealdade e o
sadio espírito de camaradagem

compartilhados com todos os
companheiros de farda representantes
de uma única sociedade brasileira.
Sou Caxias, a força da humildade e do
equilíbrio para decidir a ação
aconselhada pela moral, executada pelo
dever e orientada para o bem comum.
Eu, soldado de Caxias, livre na
responsabilidade
assumida,
subjugando personalismo e ignorando
conveniência pessoal, sou a força
capaz de conviver com fraquezas,
entendidas e respeitadas sem serem
praticadas. Sou a força que mantém a
serenidade para decidir. Força que me
faz otimista e operoso representante do
magno papel histórico do Exército
Brasileiro. Que reveste meu íntimo com
o verde-oliva do combatente, do
integrador e do pacificador. Que vibra
na alma e transmite o sentido de
unidade contido na ordem, na disciplina
e na hierarquia. Que se manifesta em
orgulho, brio, dignidade, auto-estima,
civismo, patriotismo e honradez. Na
ativa ou na reserva, em qualquer posto
ou graduação, com ou sem farda, eu,
o soldado, sou alma e força da Força
Terrestre do Brasil!”
Gen Ex Gleuber Vieira
Comandante do Exército
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ALMOÇO
NO
CLUBE DE AERONÁUTICA

Os componentes da mesa em reverência à Bandeira Nacional, no momento da execução do Hino Nacional Brasileiro

Em cumprimento à programação,
ocorreu, no Clube da Aeronáutica, almoço em homenagem ao Ministro da
Defesa, com extraordinária afluência
de convidados.
Foi uma verdadeira festa de confraternização da família esguiana e
adesguiana , ali tendo comparecido altas autoridades, ex-Presidentes, demais integrantes do Conselho Superior, a integralidade da Diretoria da
ADESG, Delegados, Representantes,
etc.
A mesa diretora ficou assim constituída: Dr. Geraldo Quintão, Ministro de
Estado da Defesa; C Alte Paulo Gonçalves Paiva, Presidente da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra; Gen Ex Luiz Seldon da
Silva Muniz, Comandante do Comando Militar do Leste; Ten. Brig Astor
Nina de Carvalho Netto, Secretário de
Política e Estratégia do Ministério da
Defesa; Vice-Almirante Adilson Vieira
de Sá, Comandante e Diretor de Estudos da Escola Superior de Guerra;
V Alte Murilo de Morais Barbosa,
Diretor do Departamento de Política e
Estratégia do Ministério da Defesa;
Gen Ex Antônio Jorge Corrêa, ExMinistro do Estado-Maior das Forças

Armadas; Brig Francisco Moacir Farias Mesquita Sub-Comandante da
Escola Superior de Guerra; Brig Danilo
Paiva Alvares, Presidente do Clube da
Aeronáutica; e Dr. João Nicolau
Mader Gonçalves, decano dos ExPresidentes da ADESG.
Os trabalhos foram abertos pelo
Presidente da Mesa, C Alte Paiva, que
conclamou a todos a cantar o Hino Nacional Brasileiro. A seguir, passou a
direção dos mesmos, ao Ministro
Quintão, nosso Presidente de Honra.
A saudação ao Ministro, em nome
da ADESG, foi feita pelo dr. José
Roberto de Souza Cavalcante, Diretor
do Departamento Jurídico de nossa
entidade e ex-Presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil, Seção do
Amazonas (Pág. 6)
O Dr. Quintão usou da palavra, em
seguida, para agradecer a saudação de
que fora alvo, relembrando a sua vida
como profissional do Direito e se dizendo feliz por haver sido saudado por
um colega de profissão.
Salientou, por outro lado, o trabalho desenvolvido pela ADESG, entidade aberta, voltada para o desenvolvimento cultural do país, mantendo,
inclusive, parcerias com Universidades.

O Dr. Geraldo Quintão, Ministro da Defesa, na
tribuna, agradecendo a homenagem de que fora alvo,
por parte da ADESG.

O Dr. José Roberto de Souza Cavalcante, Diretor
do Departamento Jurídico da ADESG, fazendo a
saudação ao Ministro da Defesa.

Um flagrante do salão do banquete com os convidados em posição de referencia à Bandeira, no momento
em que era cantado o Hino Nacional Brasileiro, como sempre ocorre nas cerimônias de abertura das
solenidades da Associação dos Diplomados da Escola Superior.

O Ministro Quintão, Presidente de Honra da ADESG, cumprimentando o Diretor do Dep. Jurídico
Dr. Cavalcante, logo após o discurso por este pronunciado em sua homenagem.
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DISCURSO DE SAUDAÇÃO AO MINISTRO DA DEFESA
Falando em nome da ADESG, o Dr. José Roberto de Souza Cavalcante, Diretor do Departamento Jurídico, proferiu saudação ao Dr. Geraldo Quintão,
Ministro da Defesa, no almoço que lhe foi oferecido no Clube da Aeronáutica, o qual segue transcrito:
“Excelentíssimo Senhor
Ministro da Defesa, Dr. Geraldo Quintão, em nome de quem saudamos todas as demais autoridades aqui presentes.
Minhas Senhoras,
Meus Senhores:
Inicialmente, queremos fazer um registro especial: hoje é um dia singular na vida da ADESG, posto que aqui estão reunidos os seus três Presidentes de
Honra, os Excelentíssimos Senhores Ministro da Defesa, Dr. Geraldo Quintão; o Secretário de Política e Estratégia do Ministério da Defesa, Tem. Brig.
Astor Nina de Carvalho Netto; e o Comandante e Diretor de Estudos da Escola Superior de Guerra, Vice-Almirante Adilson Vieira de Sá.
Prezados Adesguianos e Amigos:
No dia 24 de janeiro de 2000, quis o destino que um filho da cidade de Taquaraçu de Minas, nas Alterosas , se tornasse o 2º Ministro de Estado da Defesa
do Brasil, por nomeação do Excelentíssimo Senhor Presidente da República Fernando Henrique Cardoso.
O dr. Geraldo Magela da Cruz Quintão ao ser empossado no alto cargo se constituiu, sem dúvida alguma, em verdadeiro orgulho para os seus conterrâneos
de Minas, que passaram a ter, num importante Ministério da nação brasileira, um seu filho ilustre que, antes, já ocupara as elevadas funções de Advogado
Geral da União.
O dr. Quintão começou sua carreira no Banco do Brasil, onde ingressou através de concurso para, mais tarde, ocupar a Consultoria Jurídica Geral
daquela tradicional e importante instituição bancária.
Trata-se de um homem de sólida cultura jurídica, de uma visão ampla do Brasil, pelo próprio exercício de suas atividades que o qualificaram para
desempenhar as funções de Ministro da Defesa de um país de dimensões continentais como o nosso, cargo que vem exercendo com grande tirocínio, próprio
dos homens predestinados e resolutos.
Possui inúmeras condecorações, entre as quais destacamos: Ordem do Mérito Rio Branco, Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, Ordem do Mérito
Militar, Ordem do Mérito Naval , Ordem do Mérito Aeronáutico, Ordem do Mérito das Comunicações, todas no grau de Grã-Cruz; Medalha do Mérito
Marechal Cordeiro de Farias, da Escola Superior de Guerra, Medalha do Mérito Tamandaré, Medalha do Pacificador, Medalha da Inconfidência, etc.
Quando tivemos a honra de receber o convite do Almirante Paiva, Presidente de nossa querida ADESG, para dirigir a palavra a Vossa Excelência, dr.
Geraldo Quintão, no decorrer deste ágape em sua homenagem, sentimo-nos felizes porque teríamos, como estamos tendo a oportunidade de nos dirigir a um
ilustre colega de advocacia, na qualidade de Diretor do Departamento Jurídico da ADESG e de ex-Presidente da OAB, Secção do Amazonas, cargo que
desempenhamos no início da década de 70.
Dr.Geraldo Quintão, Vossa Excelência já conheceu, em todos os seus detalhes, a vida da ADESG, na palestra proferida na manhã de hoje pelo nosso
operoso Presidente Almirante Paiva. Estamos estreitamente vinculados à ESG, visto que somos produto dela, multiplicadores de seus ensinamentos pelos
mais distantes rincões de nossa pátria.
ESG forte é ADESG sobranceira, caminhando, juntas, em defesa das grandes causas nacionais.
Já foi dito, alhures, que um país somente se tornará forte no concerto das nações quando alcançar um patamar cultural que o torne merecedor do
respeito e da admiração do mundo. E, nessa tarefa, estão empenhadas a ESG e a ADESG defendendo, intransigentemente, os nossos valores, as nossas
tradições, os nossos objetivos como nação livre e soberana.
A Grécia foi grande por seus filósofos, que legaram à humanidade, verdadeiros monumentos do saber, fonte fecunda e imorredoura de ensinamentos
que têm atravessado os séculos.
Roma nos deixou as raízes do Direito, as quais se espraiaram com o passar dos tempos, servindo de base à floração do Direito Moderno.
Tais fatos demonstram o valor da força intelectual criadora, no desenvolvimento de qualquer nação do mundo.
Mas, como isso se opera? Através da transmissão de conhecimentos, daí a importância da ADESG na difusão dos ensinamentos ministrados na Escola
Superior de Guerra, onde se estuda o Brasil, procurando compreendê-lo em sua essência, para melhor amá-lo, na busca do seu desenvolvimento e de sua
afirmação plena como potência mundial.
Na ESG coexistem a tradição e a evolução. A tradição é componente do progresso, porque o progresso é uma resultante da tradição e da evolução.
Por sua vez, a evolução significa desenvolvimento e progresso. É mudança ao longo do tempo. Mudança, porém,sem perda das raízes.
Dr. Quintão, nos idos de 1984 deixamos a nossa terra natal, Manaus, e partimos para o Rio de Janeiro, cheios de entusiasmo, para realizar um grande
sonho: cursar a tradicional Escola da Urca. Tivemos transtornos de ordem financeira com a mudança, mas haurimos um ganho intelectual muito grande,
porque ali se estuda o Brasil, em sua grandeza e em suas dificuldades, tendo em vista o Bem Comum.
Sabíamos, assim, para onde caminhar, tendo em mente o ensinamento de Sêneca, há mais de vinte séculos: “se um homem não sabe para que porto se
dirige, nenhum vento lhe será favorável”.
O vento nos foi favorável, pois sabíamos a que porto nos dirigir. Tivemos dias bem vividos na tradicional Escola, onde recebemos uma lição de Brasil, que
jamais olvidaremos.
Naquela Casa convivem, num exemplo edificante de fraternidade e companheirismo, civis e militares, guiados pelo amor à pátria e aos seus valores. Ali
não fomos alunos, mas estagiários; não tivemos professores, mas integrantes do Corpo Permanente, disseminando cultura e preparando a todos para
desempenhar, com segurança, os mais importantes cargos na administração pública do país.
Vossa Excelência, dr. Quintão, é um pessoa ligada à Escola, não apenas porque ela faz parte do Ministério da Defesa, como pelo fato de que o senhor
é detentor do título Honoris Causa do seu Curso de Altos Estudos sobre Política e Estratégia e é, também, possuidor da Medalha do Mérito Marechal
Cordeiro de Farias, a mais alta distinção concedida por aquela casa de cultura.
Temos plena convicção que Vossa Excelência é um entusiasta da ESG, por tudo quanto ela representa para o Brasil. Na manhã de hoje, o senhor
conheceu de perto a ADESG, oportunidade em a qual foi feita a aposição do seu retrato na Galeria de Honra. Por certo, com a inteligência privilegiada que
Deus lhe deu, já avaliou muito bem o trabalho que a nossa entidade desenvolve no Brasil inteiro, ao lado da ESG, com aulas de civismo e de amor ao nosso
país.
Receba, pois, ilustre Ministro de Estado da Defesa da República Federativa do Brasil, e Presidente de Honra de nossa Associação, os nossos sinceros
agradecimentos.
A sua presença, aqui neste recinto, é motivo de orgulho para todos nós!”
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A ADESG EM CONTA-GOTAS
“Mas quem somos? De fato, os mesmos que, um dia
resolvemos fundar a ADESG, com outros rostos, com outra
linguagem, com outras preocupações, mais iguais nos
propósitos, iguais na essência, iguais em sua visão de
destino. Nós somos adesguianos, e isso nos basta”.
(Prof. Ayrton Young – Turma ESG 1978 – Presidente da ADESG no biênio 1996-1997).

1. Ordem do Mérito Naval – Insígnia para o Estandarte (Ministério da
Marinha – 1981);
2. Cruz do Mérito da Educação Moral e Cívica (Ministério da Educação e
Cultura – 1985);
3. Medalha Mérito Jose Mariano (Câmara Municipal do Recife – PE 1995);
4. Ordem do Mérito das Forças Armadas – Insígnia para o Estandarte
(Estado-Maior das Forças Armadas –1996);
5. Ordem do Mérito da Aeronáutica – Insígnia para o Estandarte (Ministério
da Aeronáutica – 1997);
6. Ordem do Mérito Militar – Insígnia para o Estandarte (Ministério do
Exército – 1999);
7. Medalha do Mérito Marechal Cordeiro de Farias – Insígnia para o
Estandarte (Escola Superior de Guerra – 1999).
Títulos-Honrarias-Diplomas recebidos
1. Título Declaratório de Utilidade Pública Federal (Decreto 36.359/1954
– DOU 29/10/1954, com revalidação até 30/04/2003).
2. Título Declaratório de Utilidade Pública Estadual. Concedido, pela
Secretaria de Justiça e Interior do Estado do Rio de Janeiro, em 13/05/
1985, com revalidação para os exercícios de 2002 e 2003;
3. Troféu Alferes Tiradentes – Diploma – Clube dos Oficiais da Polícia
Militar do Estado de Minas Gerais, em 07/05/1998;
4. Cadastramento do Departamento Cultural da ADESG, em 21/12/1988,
Cadastro de Pessoas Jurídicas de Natureza Cultural do Ministério da
Cultura (Lei Sarney);
5. Cadastramento do Departamento Cultural da ADESG, no PROMAC,
Categoria Mecenato, em 29/06/1998 pelo Ministério da Cultura - Lei
de Incentivos a Cultura (Lei Rouanet), válido até 31/12/1999.
(Memória da ADESG - Cronologia - Heitor da Cunha Telles de Mendonça)

A ADESG NA INTERNET
LEIA O ADESGUIANO NA INTERNET

Nosso site: www.adesg.org.br
Nosso e-mail: adesg@adesg.org.br

Folha
Dirigida

Reconhecimento Público e Privado, conquistado pela ADESG: MedalhasCondecorações recebidas:
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APOSIÇÃO DO RETRATO DO MINISTRO DA DEFESA

O Gen Ex Antônio Jorge Corrêa discursando na solenidade de aposição do retrato do Ministro da Defesa,
Dr. Geraldo Quintão, na Galeria dos Presidentes de Honra da ADESG, vendo-se, ao lado direito do
Presidente da ADESG, Alte Paiva, o Ministro Geraldo Quintão e o Tem Brig Astor Nina de Carvalho
Netto, Secretário de Política e Estratégia do Ministério da Defesa; e, ao lado esquerdo, o Vice Alte Adilson
Vieira de Sá, Comandante da Escola Superior de Guerra, também um dos Presidentes de Honra da entidade.

Na Sala da Presidência, foi realizada a solenidade de aposição do retrato do
Ministro da Defesa na Galeria dos Presidentes de Honra.
A saudação ao homenageado foi feita pelo Gen Ex Antônio Jorge Corrêa,
cujo discurso, segue abaixo publicado.
O Ministro Quintão agradeceu a homenagem que lhe estava sendo prestada,
de improviso, quando destacou o papel desempenhado pela ADESG, não apenas na difusão dos ensinamentos da Escola Superior de Guerra, mas como entidade aberta, em parcerias com Universidades, num trabalho de aprimoramento cultural digno dos maiores elogios.
O Ministro se disse recompensado por tudo quando viu e ouviu, mostrando,
também, o que vem realizando o Ministério da Defesa, sob sua direção.
O Discurso do Gen. Ex. Antonio Jorge Corrêa:
Exmo. Sr. Dr. GERALDO QUINTÃO, DD Ministro da Defesa
Ilustres Autoridades e Convidados.
Esta modesta sala é o Gabinete do Presidente da ADESG: sua singeleza
é o espelho que reflete, de forma permanente, a História de nossa Associação.
Nesta parede, atrás da mesa da Presidência, reverenciamos nossos
pioneiros: o diplomado da 1ª Turma da ESG (1950), Engº Heitor Bonifácio
Calmon de Cerqueira Lima, um dos idealizadores da ADESG; o Marechal
Oswaldo Cordeiro de Farias, o criador da ADESG e C. Alte Benjamin Sodré,
primeiro Presidente de nossa Associação.
Nesta outra parede, lembramos os Presidente Honorários: os Marechais
Oswaldo Cordeiro de Farias e Juarez Távora, além do Dr. Antonio Salem,
que na verdade se constituíram como propulsores da implantação e
desenvolvimento da ADESG. Esta é a razão de uma galeria perene.
Aqui em frente se encontra a exposição dos retratos dos ex-Presidentes,
que relembram os 50 anos de história e vicissitudes da Associação: os seus
vivos continuam a integrar, como vitalícios o Conselho Superior da Entidade.
E neste recanto, estão nossas homenagens e respeito aos atuais Presidentes
de Honra: o Ministro da Defesa, o Secretário de Política, Estratégia e
Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa e o Comandante da Escola
Superior de Guerra.
E aqui estamos, Senhor Ministro, exatamente para inaugurar nesta Galeria
o seu retrato, que há de lembrar o elo e a parceria entre ADESG, ESG e o
próprio Ministério da Defesa.
É oportuno ressaltar que nossos Presidentes de Honra não são figuras
convencionais, mas na realidade, são canais estatutários de diretrizes
administrativas e de planos gerais de estudos, que se refletem na atuação e
no trabalho da ADESG.
Por isso, Senhor Ministro, neste momento a ADESG festeja sua presença.
Ao Senhor Presidente da ADESG peço determine o descerramento do
quadro de S. Exa., o Senhor Ministro da Defesa, Dr. Geraldo Quintão.
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REUNIÃO DA DIRETORIA COM
DELEGADOS E REPRESENTANTES
Na parte da tarde do dia 29, na
sede do Clube da Aeronáutica, logo
após o almoço em homenagem ao
Ministro da Defesa, dr. Geraldo
Quintão, a Diretoria da ADESG
esteve reunida com os seus
Delegados e Representantes,
convocados pelo Presidente Paiva.
Na ocasião, o dr. Onofre e o
Comandante Heriberto fizeram uma
análise detalhada acerca das finanças
da ADESG, ressaltando que a
entidade precisa continuar contando
com a colaboração das Delegacias e
Representações para cumprir os seus
compromissos,
Outro ponto relevante debatido foi
o concernente a certidões expedidas
pela Receita e pela Previdência
Social. Se uma Delegacia ou
Representação estiver inadimplente,
atinge todo o sistema. O assunto ficou
de ser apreciado, em maior
profundidade, pela Diretoria.
O Almirante Roberval, Presidente
da Comissão que elaborou o novo
Regulamento da ADESG, já
aprovado em reunião conjunta da
Diretoria e do Conselho Federal, no
dia 14 do corrente, explicou aos
Delegados e Representantes, entre
outras coisas, o seguinte: 1) agora as
Delegacias poderão ter Agências em
cidades de grande representatividade
nas regiões abrangidas pelas
Delegacias, sendo aquelas um ponto
intermediário entre as próprias
Delegacias e as Representações; 2)
as Representações, órgãos de
estrutura de menor porte do que as
Agências, poderão ser criadas em
caráter definitivo e temporário, sendo
que, neste último caso, somente para
a realização de um ou mais cursos ou
Ciclos; 3) os membros efetivos
(esguianos) residentes fora da sede
da ADESG contribuem apenas para
a Administração Nacional; 4) A
Comissão Executiva será composta,
além do Delegado, Vice-Delegado e
Coordenador, de um ou dois
Secretários, de um ou dois

Tesoureiros e de Assessores de livre
escolha do Delegado e demissíveis
“ad nutum”; 5) Será passível de
demissão o Delegado que não
remeter a prestação de contas anual
à Administração Nacional dentro do
prazo regulamentar; 6) As funções de
Agentes ou Representantes serão
exercidas por membro da ADESG,
desde que se encontre no gozo de
seus direitos; 7) foi criada a
“Distinção Adesguiana” para ser
outorgada pelo Conselho Superior às
personalidades que tenham
contribuído de forma incomum para
o engrandecimento da ADESG, por
proposta das Delegacias à Diretoria
Executiva.
O Presidente da ADESG, Alte.
Paiva, comunicou aos presentes que
as Delegacias e Representações
poderão realizar Ciclos Temáticos,
com duração de duas semanas,
revertendo para as mesmas os
resultados financeiros daí
decorrentes.
No dia 30 a reunião teve
prosseguimento, no Auditório da
ADESG, quando os Delegados e
Representantes tiveram, mais uma
vez, a oportunidade de expor as suas
idéias, ficando acertado, inclusive, um
encontro dos mesmos, em Salvador,
Bahia, em novembro próximo,
quando será elaborado um
documento conjunto, expondo os
pontos de vista dos mesmos no que
diz respeito aos seus relacionamentos
com a Administração Nacional.
Chamado a prestar informações
sobre doações, o Diretor do
Departamento Jurídico, dr.
Cavalcante, salientou que o Estatuto
dispõe que a atribuição sobre o
assunto é da Diretoria Executiva, não
apenas no que concerne a doações,
como também donativos, auxílios e
subvenções, sempre sem encargos e
vinculações para com a instituição
(art. 47).
A reunião dos Delegados e
Representantes com a Diretoria da
ADESG alcançou completo êxito.
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