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28 de Outubro 

DIA DO SERVIDOR PÚBLICO 

 
Neste dia 28 de outubro, o Comando-Geral do Pessoal, em nome 

do Comandante da Aeronáutica, vem expressar o agradecimento aos 
nossos servidores civis de ontem e de hoje por tudo aquilo que sempre 
representaram para nossa Instituição. Esses verdadeiros colaboradores 
da nossa Força Aérea Brasileira sempre nos proporcionaram notáveis e 
significativas contribuições necessárias à construção e manutenção das 
diversas áreas institucionais. 

Atualmente, são 3.818 servidores atuando em atividades técnico-
administrativas e de suporte nos segmentos administrativos, jurídicos, 
de finanças e de controle; nos trabalhos de assistência e saúde ligados 
ao Sistema de Saúde da Aeronáutica; como formadores e orientadores 
de pessoas nas nossas Instituições de Ensino; na concepção, projeto e 
certificação de novas tecnologias na área de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial; nas atividades de cunho estratégico em áreas de 
especificação, desenvolvimento, manutenção e reparos relativos a 
projetos de construção e modernização dos meios tecnológicos, no 
âmbito da estrutura militar e na promoção da segurança, da 
regularidade e da fluidez do tráfego aéreo no espaço aéreo brasileiro, 
proporcionando apoio ao Comando da Aeronáutica no cumprimento da 
missão constitucional. 

Por isso, este Comando, considera importante dirigir esta 
mensagem de agradecimento e incentivo para que continuem a elevar a 
consciência de que a dedicação ao serviço público, fundamentada nos 
princípios da responsabilidade e da ética profissional, é uma das mais 
importantes formas de exercício dos verdadeiros pressupostos da 
cidadania. 

Em nome de todos os integrantes desta Força, o Comando-Geral 
do Pessoal felicita a todos os servidores, com respeito e gratidão, 
desejando que se tornem realidade suas aspirações pessoais e 
profissionais, renovando o ânimo para que nossa jornada, árdua por 
excelência, tenha bons frutos na construção de uma Força Aérea cada 
vez melhor e de um novo Brasil. 

 

 “SOMOS A FORÇA AÉREA BRASILEIRA!” 

 

Ten Brig Ar LUIS ROBERTO DO CARMO LOURENÇO 

Comandante-Geral do Pessoal 


