
 

 

                                                                                    

Nesta data, quando completamos 51 anos de existência como 

Gestores do Pessoal da Aeronáutica, recordei-me do nosso compromisso: 

"Incorporando-me à Aeronáutica Brasileira - prometo cumprir 

rigorosamente - as ordens das autoridades - a que estiver subordinado - 

respeitar os superiores hierárquicos - tratar com afeição os irmãos de 

armas - e com bondade os subordinados - e dedicar-me inteiramente ao 

serviço da pátria - cuja honra - integridade - e instituições - defenderei - 

com o sacrifício da própria vida" (Compromisso dos militares ao ingressarem 

na Força Aérea) 

Desde nossos heróis na II Guerra Mundial, este compromisso não nos 

era vivenciado em toda a sua literalidade, “[...] dedicar-me inteiramente ao 

serviço da pátria [...] (e)  com o sacrifício da própria vida”. Neste 20 de 

maio, quando relembramos os 51 anos de criação do Comando-Geral do 

Pessoal da Aeronáutica, em um contexto de pandemia por uma doença 

infecciosa, não poderia me furtar de enaltecer o trabalho heroico dos nossos 

valorosos homens e mulheres do COMGEP. 

Em nossa estrutura, concebida para gerir os recursos humanos do 

Comando da Aeronáutica, cuidamos de áreas estratégicas para a nossa 

Força: Administração de Pessoal, Ensino e Saúde. Em todas essas áreas, são 

notáveis os avanços que temos conseguido implementar ano após ano, 

através de um comprometido trabalho dos nossos militares e servidores 

civis. Contudo, neste aniversário de 51 anos, o mundo vive apreensivamente 

as circunstâncias impostas pelo enfrentamento do COVID-19. É exatamente 

neste contexto que nossos profissionais de saúde, subordinados ao COMGEP, 



 

 

têm demonstrado elevado grau de heroísmo e patriotismo, consonantes com 

o compromisso que fizemos um dia ao ingressarmos nas fileiras da Força 

Aérea. 

Estamos todos em uma verdadeira batalha contra um árduo e oculto 

inimigo, mas, no nosso Teatro de Operações, estamos contando com 

virtuosos guerreiros que atuam desde a linha de frente nos nossos Hospitais 

e Esquadrões de Saúde, até na gerência logística e operacional de Saúde da 

FAB. 

Neste verdadeiro “batismo de fogo” da Diretoria de Saúde, pudemos 

contar com o comprometimento, a operacionalidade e a pronta-resposta 

características de nossa Força Aérea. De forma extremamente dinâmica, 

nossa área de saúde trabalhou em conjunto com as demais Organizações 

Militares, viabilizando uma cadeia logística, tanto de aquisições quanto de 

distribuição de materiais e equipamentos, abastecendo os mais distantes 

rincões do nosso país. 

Nas diversas frentes de batalha, nossos exemplares profissionais de 

saúde têm enfrentado o combate com destacadas coragem e abnegação. 

Ressalto que, por definição, a coragem não implica em ações onde há a 

ausência do medo, caso contrário seria inconsequência, mas ela implica sim 

em ações a despeito dele. Quanto a essa virtude, afirmo com tranquilidade, 

que ela está impregnada na alma dos nossos valorosos “combatentes da 

saúde”. 

Celebrando os 51 anos do Comando-Geral do Pessoal, deixo a todos 

uma mensagem de ânimo e de resiliência frente às vicissitudes que vivemos. 

Para tal, valho-me de um breve trecho do memorável discurso de Winston 

Churchill: “Eu tenho plena confiança de que, se cada um fizer o seu dever, se 



 

 

nada for negligenciado, e se as providências certas forem tomadas, e elas 

estão sendo tomadas, nós vamos provar para nós mesmos, uma vez mais, 

que somos capazes [...]. Nós nunca nos renderemos”. Dessa forma, com a 

graça de Deus, que nos tem dado forças para continuar exultantes em nossa 

jornada, conseguiremos superar todos os obstáculos impostos por essa 

pandemia e brevemente iremos restabelecer a normalidade de nossas 

rotinas com tranquilidade, disciplina e segurança. Por fim, desejo que nosso 

pessoal esteja cada vez mais unido neste tempo de adversidade, para que 

em breve nos jubilemos com a vitória, conduzida nas asas que protegem o 

país. 

Parabéns COMGEP! Que Deus nos abençoe! 

 

Tenente-Brigadeiro do Ar Luis Roberto do Carmo Lourenço 
Comandante-Geral do Pessoal da Aeronáutica 

 


