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   DIA DO ESPECIALISTA DE AERONÁUTICA 

                                        ORDEM DO DIA 

 
 

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. 

 

“Disciplina, Amor e Coragem”. Com esse lema de sucesso, 

nossos especialistas, oficiais e graduados da Força Aérea Brasileira vêm 

atuando por mais de oito décadas em prol do bem de nosso país. 

A história dos especialistas da FAB está intimamente conectada à 

trajetória da aviação militar brasileira e do desenvolvimento aeronáutico 

nacional. 

Com a extinção da Escola de Aviação Naval e da Escola de Aviação 

Militar, permitiu-se que, em 25 de março de 1941, uma nova e 

promissora instituição de ensino alçasse voo solo - A Escola de 

Especialistas de Aeronáutica, inicialmente sediada na Ponta do 

Galeão - berço daqueles que fizeram do servir à Força Aérea e ao país 

a razão de suas vidas. 

Desde seu início, essa renomada Escola foi muito além de sua 

missão de formar e de aperfeiçoar sargentos de carreira: ela foi 

responsável, também, por suprir a carência de técnicos em número 

suficiente para atender aos objetivos nacionais, por razão da Segunda 

Guerra Mundial.  
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Nossos heróis, mecânicos do 1º Grupo de Aviação de Caça, 

tiveram papel fundamental para a campanha de sucesso do Brasil na 

vitória dos Aliados.  

Eles constituíram a engrenagem vital que sustentou o número de 

surtidas diárias do esforço de combate, “formando com os pilotos e 

asas um conjunto de todo eficaz”, como descrito na letra da Canção 

do Especialista, de autoria do Suboficial George Ayres Borges. 

Sendo assim, nada mais justo do que enaltecer o trabalho 

desenvolvido por TODOS os especialistas que integram a Força Aérea 

Brasileira, seja na área administrativa, de apoio logístico, de proteção ao 

voo, de guarda e segurança, de saúde, enfim, todas as especialidades 

que, diuturnamente, permitem o cumprimento de nossa missão 

institucional. 

Temos a plena certeza de que, diante do chamado do povo 

brasileiro, lá estarão os Especialistas de Aeronáutica, sempre prontos 

para atuar nas mais variadas atividades.  

Nossos militares estão de prontidão. Quer seja em suas consoles 

de tráfego aéreo, controlando nossos caças para interceptar eventuais 

aeronaves ilícitas, como realizado ao longo de toda nossa fronteira, quer 

seja garantindo a segurança no transporte dos brasileiros que estavam 

na Ucrânia, durante a bem-sucedida “Operação Repatriação”.  
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Sempre alicerçados na voluntariosa dedicação e no contínuo 

aperfeiçoamento técnico-profissional, nossos especialistas fornecem o 

imprescindível apoio no cenário da crescente complexidade tecnológica 

vivida pela Força Aérea, vide o recebimento das primeiras aeronaves 

KC-390 Millennium pelo 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte, no dia 

de hoje. 

Verdadeiramente, os especialistas da FAB constituem uma parte 

insubstituível no cumprimento de nossa missão de DEFENDER, 

CONTROLAR e INTEGRAR os 22 milhões de quilômetros quadrados 

sob nossa responsabilidade; seu trabalho, muitas vezes anônimo e 

invisível, é forte o suficiente para fazer voar nossa Força Aérea e realizar 

grandes feitos na paz ou na guerra. 

Portanto, ao comemorarmos hoje o Dia do Especialista de 

Aeronáutica, rendemos nossas homenagens a todos os profissionais, 

que, com dedicação e comprometimento, transformam ações em 

resultados cada vez mais expressivos para a soberania de nosso país. 

Recebam, neste 25 de março, prezados Especialistas, a minha 

mais expressiva e sincera manifestação de orgulho por comandá-los. 

Concito-os a seguirem firmes, buscando o aperfeiçoamento 

individual para que, juntos, possamos continuar pavimentando de 

grandeza a trilha de realizações daqueles que, com Disciplina, Amor e 
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Coragem, nos legaram esta Força Aérea moderna e dissuasória, que 

estamos construindo a cada dia. 

Especialistas avante ao ar! Para a frente, com garbo varonil. 

Agiganta a tua obra sem par, sob o céu deste grande Brasil. 

Parabéns, Especialistas! 

Ad astra et ultra - Aos astros e além. 

 

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR 

Comandante da Aeronáutica 


