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MARlI\HA DO BRASIL
RNiCM

ADIDO DE DEI<"ESA, NAVAL, 00 EXÉRCITO E AERONÁUTICO
NO JAPÃO F: NA REPlrBI,ICA DA INDOKÊSIA

TÓQUIO, JAPÃO.
Em 19 de janeiro de 200Y.

ORDEM DE SERViÇO

!'10.3/2009

Assunto:
Assunção do Cargo de Adido de Defe~a, Naval, Exército c Aeronáutico no Japão e na
República da Indonésia.

Para conhecimento dc,ta Adidiíncia c devidos fins, tomo público

1 - ASSUNÇÃO

fi

seguinte:

OI': CARGO

De acordo cum a Portaria nO. 254iMB, de 15 de agosto de 2008 e em cumprimento ao
disposto no Ofício n". JO-313/08 do Gabinete do Comandante da Marinha. assumo na presente dala
o cargo de Adido de Defesa, Naval, do .ExércHo e Aeronáutico no Japão c na República da
Indonésia.

2 - PALAVRAS INICIAIS
A assunção do C-argo de Adido Militar junto à Embaixada do Brasil no Japão c na
República da Indonésia. desperta ne&te momento uma emoção especial c distinta das demai~ que
vivendci ao longo dos meus trinta anos de earrçÍra.
Aos sentimentos de orgulho e desafio que &urgem quando assumimos u comando de um
navio, esta nova missão adiciona um misto de inquietação in&tigante para bem representar
diplomaticamente o Brasil no~ a%untos de defesa e cooperação militar, alegria e curiosidade em
poder vivenciar e aprender as tradições, cullura c os costumcs do povo japonês c indonésio, muito
diferentes do nosso.
Nestas minha~ palavras iniciai" entretanto, gostaria de rcgistrar meus agradecimentos
àqueles que tornaram po&sível este momento;
Ao Comandante da Marinha, Exmo. Sr Almirante-de-Esquadra JULIO SOARES DE
MOURA NETO, pcla confiança em mim depositada ao nomear-me para o cargo.
Au Exmo Sr Embaixador LUIZ AUGUSTO DE CASTRO NEVES. agradeço a forma
cordial com que mc recebeu e o prestigio que empresta a esta cerimônia ao pre,idi-Ia.
As Autoridade& Civis c Militares e dcmai~ funcionários de~ta Embaixada, por suas
presenças.
À minha espo~a Patricia, peJo amor e carinho em todos os momentus .
.I:, o especial agradecimento au Capilão-de-Mar_e_Guerra PAULO RICARDO GIMO
GARCIA pela, orientações desde a minha designação para esta Comissão, pela forma profissional
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com que me tran~mitiu o Cargo c, juntamente com sua cspo~a, pelo apoio inicial de adaptação em
TÓQUIO.
Desejo V. 5a c Família um feliz rcgrc%o p,lIa o BRASIL c muito sucesso no novo Cargo
que irá exercer na Diretoria de Sistema, de Armas da Marinha.

Di~tribuição:

EMA
DPHDM (Arq ME)
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