ANIVERSÁRIO DO
D MARECHAL DO AR EDUARDO GOMES
ORDEM DO DIA

Campo dos Afonsos, 20 de setembro de 2021.

se nos sentimentos
O valor autêntico
ntico do patriotismo fundamenta-se

de orgulho, de amor, de respeito aos símbolos nacionais e,
principalmente, de devoção à Pátria e ao seu povo.
Foi com base nestes
neste mesmos sentimentos e nesta mesma
devoção, que uma das personalidades mais expressivas de nossa
história – o Marechal do Ar Eduardo Gomes – expandiu
expandi exemplos de
profissionalismo e de fé na missão para várias gerações de
brasileiros.
Desde cedo, o insigne jovem de Petrópolis dava provas
incontestes de coragem e de tenacidade,, não hesitando em arriscar a
própria vida, como fez no episódio conhecido como “Os Dezoito do
Forte”, ao lutar em prol da democracia e da liberdade.
O grande estadista brasileiro, que sempre esteve determinado a
fomentar o engrandecimento das instituições nacionais,
cionais, participou
ativamente da
a estruturação do então recém-criado
criado Ministério da
Aeronáutica e trabalhou
ou de forma enérgica na implantação de
d um dos
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maiores símbolos de integração do povo brasileiro: o Correio Aéreo
Nacional.
Seu incondicional empenho à aviação, atividade que tanto o
empolgava e fascinava, possibilitou o reequipamento de nossa Força,
com a aquisição do C-130 Hércules, do C-115 Buffalo, dentre outros
importantes projetos.
Assim, do giro da hélice à potência do jato, dos rincões da selva
amazônica ao espaço sideral, muito orgulharia ao nosso Patrono, hoje,
acompanhar o desenvolvimento do Programa Espacial brasileiro, a
implantação do moderno KC-390 Millennium - maior cargueiro
produzido na América Latina - e a chegada do F-39 Gripen - avião que
representa o “estado-da-arte” da aviação de caça mundial.
Prezados comandados!
Ao reafirmar minha felicidade de fazer parte desse momento de
especial significado, como Comandante da Aeronáutica, aproveito para
relembrar um dos maiores exemplos deixados pelo “Brigadeiro”, como
gostava de ser chamado: “A hierarquia existe para estabelecer os
níveis de decisão, jamais para afastar aqueles que juraram viver e
morrer por um mesmo ideal”.
Neste 20 de setembro, mantenham-se orgulhosos de nossas
origens e de nossa história, mas não desviem o olhar do futuro.
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Somos homens e mulheres, sucessores de Eduardo Gomes, e
devemos continuar prontos para o cumprimento da missão de “manter
a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional, com
vistas à defesa da Pátria”.
Podemos dizer que em tempos de conflitos, principalmente de
conflitos de tantos interesses, devemos garantir a Defesa e a
Soberania de nosso bem mais precioso: o povo brasileiro.
Estejam certos de que quando e onde o povo necessitar, lá estará
a Força Aérea Brasileira, quer seja transportando órgãos para
transplante, protegendo nossas matas e florestas no combate a
incêndios, fornecendo suporte logístico às pesquisas no Continente
Antártico, quer seja nas medidas de enfrentamento aos inimigos
invisíveis que, ainda, assolam o mundo contemporâneo.
Eduardo

Gomes

foi

um

patriota

que

se

destacou

pela

autenticidade e, sobretudo, pela grandeza de alma, qualidades que,
somadas à magnitude de seus feitos, o proclamaram, como nosso
Patrono - o Patrono da Força Aérea Brasileira.
O “Brigadeiro” deixou importantes legados aos brasileiros, e nós,
que vestimos o azul, devemos seguir inspirados a superar todas as
dificuldades.
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Portanto, tenhamos orgulho do que fomos, do que somos e do
que queremos ser. Por meio desse pensamento, desenvolveremos o
sentimento honroso de cumprimento da missão.
Ao celebrarmos o nascimento do Marechal do Ar Eduardo Gomes,
exalto tudo que esse notável e exímio militar representou e destaco a
necessidade de refletirmos acerca de nossas responsabilidades e de
como podemos contribuir para o constante aprimoramento da
Instituição que nos foi herdada.
Por fim, convoco a todos a continuarem expandindo ainda mais
exemplos de profissionalismo e de fé na missão, para que a nossa e
as futuras gerações mantenham enraizado o valor autêntico do
patriotismo em nossa Instituição, da forma com que nosso Patrono
sonhou.
Parabéns, Marechal do Ar Eduardo Gomes, pelos seus 125 anos!
Parabéns à Força Aérea Brasileira! Asas que protegem o País!

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR
Comandante da Aeronáutica

4

