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              SEPTUAGÉSIMO SÉTIMO ANIVERSÁRIO DA INTENDÊNCIA 

 
          ORDEM DO DIA DO COMANDANTE DA AERONÁUTICA 

 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2022. 

As páginas da Força Aérea Brasileira e de sua Intendência estão 

repletas de magníficos registros assinalados por homens e mulheres do 

mais elevado quilate. 

Dentre essas personalidades, cito aquela que, nascida em 1897, no 

estado de Pernambuco, honrou de forma singular a história da FAB. Seu 

nome, José Epaminondas de Aquino Granja: um homem reconhecido 

pelo esmero de suas ações em prol da Intendência da Aeronáutica. 

Por ser um legítimo exemplo de iniciativa, comprometimento, 

organização e liderança, esse ilustre personagem, merecidamente, 

recebeu o título de Patrono da Intendência da Aeronáutica. 

A vida do Tenente-Brigadeiro Intendente Granja sempre esteve 

atrelada à Intendência, tendo trabalhado incessantemente, desde os 

primórdios da Intendência da Aeronáutica, na Segunda Guerra Mundial, 

participando ativamente do progresso advindo do intercâmbio com os 

Aliados. 

O sucesso da FAB na campanha da Itália, sem dúvida, deveu-se, 

em muito, ao empenho de seus Intendentes. Toda a logística de 

transporte, o preparo das aeronaves, além da pagadoria, do 

fornecimento de suprimentos e até mesmo o zelo pelo bem-estar da 
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tropa foram garantidos pela excelência no cumprimento das atividades 

de Intendência da Aeronáutica Brasileira. 

Assim, motivado pela experiência forjada nos combates, Granja 

passou a almejar a criação do Serviço de Intendência da FAB e, para 

que isso acontecesse, dedicou-se ao máximo junto às autoridades da 

Aeronáutica, bem como ao Governo Federal para que houvesse a sua 

constituição, a qual se deu oficialmente em 23 de agosto de 1945, por 

meio do Decreto-Lei nº 7.892. 

Para tornar esse Serviço ainda mais consagrado, destaco, também, 

a importância da presença feminina no Quadro de Intendência. Com seu 

detalhismo, sensibilidade e delicadeza elas mudaram nossa concepção 

de trabalho, contribuindo, sobremaneira, com o desafio de “Prever para 

Prover”. 

Corpo feminino! 

É com muito orgulho que temos vocês, de modo equânime, 

trabalhando lado a lado, compartilhando experiências e comemorando 

cada vitória. Estejam certas de que “Do Acanto, a florente pureza” vocês 

tornaram nossa Força ainda mais vibrante e coesa, enaltecendo, cada 

dia mais, o valor do Brasil. 

 Muito obrigado! 
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Meus comandados do Quadro de Intendência! 

Passados 77 anos do início de uma caminhada repleta de 

dificuldades e coroada por muitos sucessos, graças à labuta, à 

perseverança e à dedicação dispensadas à Força Aérea Brasileira, 

estamos diante de novos desafios, impostos por uma série de alterações 

na estrutura das relações econômico-sociais que regem o mundo de 

hoje. 

Neste ano, no qual comemoramos o Bicentenário da nossa 

Independência, alguns valores praticados por vocês tornam-se 

extremamente relevantes, tais como: a integridade, a ética e a disciplina, 

pois eles, além de fortalecerem o seu caráter militar, contribuem para o 

engrandecimento do nosso País. 

Hoje, seis anos após o início do processo de reestruturação da 

Força, as atividades de Intendência da Aeronáutica continuam presentes 

em todas as Organizações Militares, como apoiados ou apoiadores, 

demonstrando a imprescindibilidade de suas ações e responsabilidades.  

Dessa forma, nossas Organizações têm desenvolvido uma gestão 

de excelência, concentrando seus esforços na obtenção de resultados 

concretos os quais se mostram alinhados aos objetivos estratégicos do 

Comando da Aeronáutica. 

Quer seja no desempenho de atividades relacionadas à Intendência 

clássica ou em seu emprego operacional, todas as lembranças de 
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realizações nos deixam como legado a responsabilidade do “Soldado de 

Intendência”: atuar de maneira profissional e dedicada a fim de melhor 

cumprir nossa missão. 

Sendo assim, concito todos a manter viva a chama de conquistas 

do Patrono Tenente-Brigadeiro Intendente José Epaminondas de Aquino 

Granja, e de todos aqueles que nos antecederam. 

Recebam, no dia de hoje, o reconhecimento e os mais sinceros 

agradecimentos da Força Aérea Brasileira por elevarem às estrelas o 

estandarte da nossa Instituição. 

“Sou hoje, o amanhã, a história, 

A virtude, o progresso a essência,  

Sou a paz, o ouro, a prata, vitória, 

Somos um, sou você INTENDÊNCIA! ” 

Parabéns à Intendência da Aeronáutica! 

Parabéns à Força Aérea Brasileira, Asas que Protegem o País! 

 

Tenente-Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida BAPTISTA JUNIOR   

Comandante da Aeronáutica 


