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OO mês de fevereiro de 2008, no Instituto Militar de Engenharia, foi

marcado por dois eventos de indiscutível relevância. O primeiro

constituiu-se na Aula Inaugural da Alma Mater dos engenheiros

formados na Praia Vermelha, palestra aquela proferida no dia

13 pelo Senhor Comandante do Exército, General-de-Exército

Enzo Martins Peri. Estavam presentes no auditório lotado, além

do Corpo Docente, do Corpo Discente e do Corpo Administrativo

do IME, os pais e outros familiares dos novos alunos do Curso

de Graduação, recém-matriculados naquela Escola.

O General Enzo, usando uma linguagem clara e precisa,

acessível ao heterogêneo efetivo ali presente, expôs o significado

constitucional do Exército, suas atuais missões e seu magno papel

na manutenção não só da integridade física do território brasileiro,

como também das nossas melhores tradições cívicas.

Sete dias depois, no mesmo auditório, tivemos a palestra

do Senhor General-de-Brigada Adhemar da Costa Machado Filho,

Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército (CComSEx),

presentes todos os professores e alunos militares do IME, bem

como muitos professores civis, da Graduação e da Pós-Graduação,

convidados pelo Comandante do IME, General-de-Brigada Emílio

Carlos Acocella. O General Adhemar fez uma dinâmica e bem

comunicativa exposição sobre todas as técnicas, sobre todos os

recursos que o Exército Brasileiro vem usando para difundir suas

atividades entre o público interno e o público externo. Frisou o

lema que há vários anos qualifica a Força Terrestre: BRAÇO

FORTE, MÃO AMIGA.

Ainda que as perspectivas adotadas pelos dois palestrantes

tivessem sido diferentes, ambos ressaltaram, ao terminarem suas

falas, a necessidade de que todos nós – integrantes do glorioso
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Exército de Caxias – adotemos uma firme atitude de

crença nos tradicionais valores que, ao longo da

História, vêm inspirando todos os autênticos patriotas

brasileiros.

Melhor mensagem não haveria para começar-

mos bem o ano letivo de 2008 do Instituto Militar de

Engenharia.




