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A ABCP ESTA REGISTRADA NA ESOCOC / ESANGO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DAS NAÇÕES UNIDAS 651958 

PLEITEANDO O “STATUS CONSULTIVO” PROCESSO EM ANDAMENTO ABAIXO CADASTRO ABCP JUNTO A ECOSOC. 
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 1.o Denominação e Sede. 

ACADEMIA – Em sentido amplo, e um lugar, onde se ministra ensino. Em sentido restrito, e um associação de 

sábios, literatos que congregam os nomes mais citados da Política e das Lideranças Comunitárias do Brasil 

representantes do povo que praticam a verdadeira Ciência Política. 
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 2.o BRASILEIRA De, ou pertencente ou relativo ao Brasil. O natural ou habitante do BRASIL, O termo porem, 

assume um sentido social e político, e se constitui com determinação prerrogativa de autonomia no sentido forte 

do termo, conota a idéia de uma participação consciente e voluntária na plenitude dos deveres cívicos. E 

plenamente  cidadão Brasileiro aquele que cumpre com seus deveres para a Pátria, natural ou adotiva, e que sabe 

fazer respeitar os direitos que ela lhe confere. 

Aquele que se identifica de tal modo com a Pátria, faz seus problemas dela, e que em ultima analise da a sua vida 

cívica o sentido de uma colaboração ao progresso e engrandecimento da mesma. 

 3.o DE- Consoante exclusiva linguadontal sonora. 

 4.o CIÊNCIA – Conhecimento, saber que se adquiri pela literatura e meditação conjunto, organização de  

conhecimento relativos a um determinado conhecimento obtidos mediante observações que servem para um 

determinado fim BRASIL. 

 5.o POLÍTICA – Ciência dos fatos referentes ao Estado. Ciência Política Sistema de regras respeitantes a direção dos 

negócios públicos, arte de bem guardar os povos conjunto de objetivos que informam determinado programa de 

ação governamental e condicionam a sua execução. Principio doutrinário que caracteriza a estrutura constitucional 

do Estado. Atividades exercida na disputa de cargos do governo ou  proselitismo partidário. Habilidade no trato das 

relações humanas com vista à obtenção dos resultados desejados, civilidade, cortesia, astucia, artifício,  esperança. 

Posição ideológica a respeito dos fins de modo absoluto,  BRASIL. 

 A Academia Brasileira de Ciência Política e a máxima representação política deste Pais, o mais alo fórum de 

debates onde os representantes da sociedade brasileira que formam nossos Conselhos irão buscar soluções aos 

vários problemas que serão encaminhados, aos órgãos governamentais, se amparando a ABCP  na CF de 1988 nos 

Artigos 5.o Parágrafos 1.o -4.o-9.o XIII-XVIII-XIX-XXI-LXX-LXIII Artigo XXIV e Capitulo III da C.F. nos seus artigos 209-

213-216 parágrafos I-II e IV -217 e 220 se fundamenta na Declaração Universal dos Direitos Humanos e Pacto San 

Jose da Costa Rica, nossos Conselhos são formados pelos seguintes segmentos sociais CONSUPAR – CONSELHO 

SUPLENTES PARLAMENTARES – CONEXPAR – CONSELHO DO EX PARLAMENTARES – CONSEPAR – CONSELHO 

SECRETARIOS PARLAMENTARES – CONSELHO DO MEIO AMBIENTE  CONSELHO DIREITOS HUMANOS  e demais 

segmentos da sociedade, Conselho dos Direitos Humanos, Conselho de defesa do Idoso, Conselho de Defesa da 

Mulher, Conselho de Defesa da Criança, Conselho de Defesa da Soberania Nacional, Conselho de Defesa  de 

Desenvolvimento Industrial para Geração de Empregos. 

What Sapp  61 983770089   e mail abcpacademia@gmail.com 
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Câmara Mundial de Arbitragem especialista em tradução e propriedade intelectual  

World Chamber of Arbitration specialist in translation and intellectual property e mail 

camaramundialtranslator@gmail.com  
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Após muito tempo de analise de sua luta por quase dois anos a ABCP A Academia 

Brasileira de Ciência Política por unanimidade 

resolveu conceder a Cadeira n.o 43 como 

Imortal a Genivaldo da Silva Presidente da 

 

A principio tal nomeação causou um espanto, 

mas a ABCP já detinha informações que sua 

luta pela classe das Forças Armadas era 

questão de dias. 

Hoje o Cabo estabilizado do Exercito a Sub 

Tenente terá 100% de financiamento para ter 

sua casa própria foi uma luta de anos que veio ser conquistado com apoio do Ministro 

das Cidades Bruno Araújo e de diversos parlamentares do 

Ninguém e nada sozinho uma luta de classe se faz com 

companheiros que realmente vestem a camisa este e o caso do 

Major Jair sempre ao lado do Presidente da AMARP- FFAA 

Genivaldo da Silva, nessa conquista toda equipe da AMARP esta 

de parabéns.  

Parabéns  Celso por participar desta equipe de homens que 

acima de seus interesses pessoais vem o interesse do próximo, 

poucos homens são como vocês um “diamante”  que deve ser 

guardado no cofre. 
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 E DE TODA FAMILIA MILITAR BRASILEIRA QUE A 

PARTIR DE AGORA COM A CONQUISTA DA AMARP-FFAA QUEM NÃO TEM MORADIA 

PROPRIA AGORA PASSA A TER COM FINANCIMANTO DE 100% PELA CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL E PARA OUTROS ESTADOS DO BRASIL ESSA VITÓRIA E 

EXTENDIDA A TODA POLICIA MILITAR E BOMBEIROS, Obrigado Ministro das Cidades 

Bruno Araújo  Obrigado Ministro da Defesa. 

 

 

 O Capitão Jayr nasceu em Itambé, Estado da Bahia no dia 12 de março de 1950. É filho de 

Otacílio Vasconcelos Santos (Dedé Músico) e Joana de Almeida Santos (já falecida). É casado com a 

           Na década de 60 na cidade de Itambé, estudou na Escola Reunidas Teixeira de Freitas, onde concluiu o curso primário. 

No Ginásio Gilberto Viana fez admissão ao ginásio estudando até a 2ª série ginasial, quando interrompeu os estudos, tendo 

reiniciado posteriormente já no Estado de São Paulo. Ainda em Itambé estudou   música e chegou a tocar saxofone alto, 

trabalhou durante três anos como auxiliar (datilógrafo) no Tabelionato de Notas, com Tabelião Alvaro Tôrres (já falecido).  

            Naquela época, era difícil para os jovens conseguir emprego ou mesmo dar continuidade aos estudos nas cidades do 

interior, muitos deles partiam com destino aos grandes centros na busca de um futuro melhor, e neste universo estava o 

jovem e hoje Capitão Jayr, em 1969 ele deixou os seus familiares, os amigos e a sua cidade natal, partindo para São Paulo. E no 

dia 15 de maio de 1969, incorporou as fileiras do Exército Brasileiro. 

             Em 1974 dando continuidade a sua carreira militar, inscreveu-se no Concurso Público de Admissão ao Curso de 

Sargentos do Exército Brasileiro a nível nacional, tendo sido aprovado no exame de seleção.  Em março de 1975 foi transferido 
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para o Rio de Janeiro  para realização do Curso de Formação de Sargentos na Escola de Comunicações em Deodoro, com a 

duração de 9 meses, aprovado no 3º Lugar numa turma de 50 alunos. 

              Em 1978 reiniciou os estudos no Rio de Janeiro onde concluiu o Curso de Assistente de Administração (Nível Médio) e 

em 1990 o Curso de Técnico em Prótese Dentária (Nível Médio) com registro no Conselho Regional de Odontologia do Distrito 

Federal.  

Em 1997 foi escolhido para participar da Missão de Paz das Nações Unidas em Angola (Força de Paz da ONU), nomeado pelo 

Ministro do Exército, como chefe da Equipe de Comunicações pelo período de seis meses, naquele período utilizavam 

equipamentos de Comunicações via Rádio em HF (alta frequência) e via satélite para fazer as ligações entre os militares e seus 

familiares que ficaram no Brasil. Angola após a guerra estava totalmente destruída pela guerra, sem energia e nenhum tipo de 

comunicação. Esteve nas cidades Angolanas de LUENA, LUMEGE e LUANDA (Capital), nestes locais passou por várias situações, 

como a morte de um colega de Recife vítima da malária, a morte do Cabo ALADARTE, que pertencia a Marinha do Brasil 

(Fuzileiro Naval) do Rio de Janeiro, em uma emboscada efetuada por homens da UNITA (facção que agia contra as forças do 

governo) e também a morte de um militar holandês atacado por um crocodilo quando o mesmo nadava no rio próximo ao 

acampamento. No entanto, o maior cuidado era não pisar nas minas ali colocadas indiscriminadamente na época da guerra, 

70% da população angolana faltava um dos membros inferiores, vítima da explosão de minas.  Outro sofrimento que abalava o 

militar era ter deixado a família no Brasil, e ele como chefe da equipe procurou sempre manter-se firme, não demonstrando 

fraqueza perante os subordinados, quando observava um militar em situação desesperadora, sempre procurava conversar 

para levantar o ânimo e o moral daquele companheiro, era comum nascer um filho de um militar no Brasil e o mesmo não 

estar presente ou quando do falecimento de um parente. Segundo ele uma experiência única na vida a sua participação 

naquela missão de paz, principalmente ao ver o povo angolano numa situação de miséria, crianças totalmente desnutridas 

sem chance alguma de sobrevivência, as pessoas quase todas mutiladas pelas minas, todas as cidades totalmente destruídas, 

sem energia, comida e o pior sem perspectiva de uma vida melhor, o capitão Jayr se diz orgulhoso por ter feito de tudo para 

amenizar o sofrimento daquele povo.  Já se passaram 19 anos daquela missão e hoje o povo angolano está em melhores 

condições de vida, e tenho certeza que nós os Boinas Azuis, fizemos alguma coisa por eles. Após o término da missão ele 

recebeu elogio, o diploma e foi condecorado com a Medalha das Nações Unidas concedido pelo Secretário-Geral das Nações 

Unidas, por ter preenchido os requisitos de elegibilidade como membro militar da Terceira Missão de Verificação das Nações 

Unidas em Angola. 

. 



 

REVISTA  PARLAMENTO ACADÊMICO  
 

Fundada no dia 7 de Fevereiro de 1982 simbolicamente na Cidade de Uberlândia-MG e Registrado no 5.o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e 

Civil de Pessoa Jurídica da Capital (5.o RTD) sob n.o 12.196-Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 10-01-1991-Protocolada na 

Presidência da República Federativa do Brasil (Gabinete Pessoal da Presidência da República ) em 25-06-2003 e confirmado pela Diretoria de 

Documentação Histórica da Presidência da Republica em 04-07-2003,Protocolada na Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas(SENAD) sob no 

00187-001142-2002-23 arquivada na ECOSOC/ESANGO  ONU sob n.o 651958 

 
 

 Coronel SYLVIO Mendes de Abreu 

O Cel Int R/1 SYLVIO Mendes de Abreu é um dos militares do Serviço de 

Intendência da Turma de 1977, da AMAN, a Turma Tiradentes. Dotado de 

princípios éticos e morais, destacou-se ao longo de sua trajetória sócio 

profissional pelo elevado amor a pátria, honestidade e o sentimento do dever 

cumprido. 

Nasceu em Niterói (RJ), em 20 de agosto de 1952. Filho de civil prestou 

concurso de admissão, em 1965, no Colégio Militar de Belo Horizonte 

(CMBH), permaneceu no CMBH até 1973. Portanto, nove anos internos 

naquele Educandário que o avalizou sua entrada na Academia Militar das 

Agulhas Negras (AMAN), em 1974. 

Declarado Aspirante a Oficial de Intendência da Turma de 15 de 

dezembro de 1977, Turma Tiradentes, foi classificado no 5º Batalhão Logístico 

(5ºBlog), em Curitiba (PR). Em, 07 de janeiro de 1978, com a sua noiva, desde 

15 de dezembro de 1974, contraiu matrimônio a qual passou a se chamar Maria 

Alice Mendonça Santos de Abreu.  

Como Praça Especial (Aspirante) mais moderno do 5ºBLog, portou, no 

ano de 1978, e nos anos seguintes, até 1980, a Bandeira Nacional Brasileira, 

comandando a respectiva Guarda à Bandeira. O casal é brindado no ano de 1980, no dia 02 de março, pois nasce a 

Beatriz, sua primeira filha. 

Iniciou sua carreira como Comandante do Pelotão de Serviços (PelSv) da Companhia de Intendência (CiaInt). Foi 

durante dois anos Instrutor do NPOR/5ºBLog de Intendência, Curitiba (PR), passando pela 11ª Companhia de 

Comunicações (11ªCiaCOM), em Santiago (RS), exercendo as funções de Tesoureiro, Almoxarife e Aprovisionador.  

Santiago (RS) cidade encantadora do interior Rio Grande do Sul, que acolheu a família de tal modo que, em 16 de 

setembro de 1982, o casal pode ser abençoado mais uma vez com o nascimento de seu filho Leonardo, o Gaúcho de 

Santiago (RS). 

Retornando a Belo Horizonte, exerceu as funções de Tesoureiro do 12º Batalhão de Infantaria (12ºBI),durante 

três anos consecutivos. Nesta Unidade de Infantaria de Montanha, realizou no mesmo turno do seu Comandante, o 

Curso Básico de Montanhismo, recebendo o brevê de Escalador Militar. 
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Depois de concluir a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), na Vila Militar, em Deodoro (RJ), em 1988, 

optou pelo 20º Batalhão Logístico (20ºBlog), em Barueri (SP). Onde exerceu as funções de Comandante da 

Companhia de Intendência (CiaInt). No segundo semestre daquele ano foi designado Fiscal Administrativo do 

Batalhão. Permaneceu apenas aquele ano, tendo sido matriculado como aluno do Curso de Técnica em 

Administração, para Oficiais, na então Escola de Administração do Exército (EsAEx), em Salvador (BA), em 1989. 

Destacando-se no curso foi convidado para ser Instrutor do Quadro Complementar de Oficiais (QCO) que ora 

iniciava suas atividades, no ano de 1990. O então Major Sylvio, permaneceu naquela Escola até 1991, período em que 

contribuiu significativamente na formação dos Oficiais do QCO, das duas primeiras turmas, ministrando instrução e 

palestras aos Cursos de Contabilidade, Economia e Administração. Atualmente, estes Oficiais do QCO, por ele 

formados, já foram promovidos ao último posto da carreira, o de Coronel. 

Após sua permanência na EsA Ex, serviu, por quatro anos e meio, na então Prefeitura Militar de Deodoro (PMD), 

na Vila Militar (RJ), contribuindo, como Tesoureiro, Almoxarife e Aprovisionador  

Na Diretoria de Administração Financeira (DAF), fez-se merecedor de referência elogiosa consignada pelo então 

Diretor de Administração Financeira, o qual registrou que a transferência do então Ten Cel Sylvio exigiu o seu 

empenho pessoal, tal o conceito de excelência profissional que o mesmo gozava em sua Unidade de origem, a PMD.  

Na DAF, veio confirmar a admiração e o respeito pelo seu procedimento como militar de escol e cidadão. Graças 

à sua participação, foi possível a modernização da Portaria Ministerial Nr 1054, que regula as Normas para o 

Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores no âmbito do Exército, ainda em vigor. 

Neste ano concluiu os cursos de Análise de Sistemas na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 

especialização em Metodologia do Ensino Superior e o de Pós-graduação em Supervisão Escolar, pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro de Estudos de Pessoal do Exército (CEP). 

Por ocasião do Dia do Soldado, foi condecorado com a “Medalha de Prata” (20 anos). Pelos assinalados serviços 

prestados ao Exército Brasileiro, recebeu, em 25 de agosto de 1999, a destacada “Medalha do Pacificador”. 

Após três anos, três meses e vinte e cinco dias, como ele mesmo faz questão de citar com muito orgulho, de 

permanência na extinta DAF, foi movimentado para o Comando da 4ª Região Militar e 4ª Divisão de Exército (4ª 

RM/4ª DE), na qual exerceu a função de Ordenador de Despesas (OD).  

Nomeado Chefe da 8ª ICFEx, permaneceu nos anos de 2001 e 2002. Cabe resumir a sua atuação transcrevendo 

alguns trechos da referência elogiosa do Comandante (Cmt) da 8ª Região Militar (8ªRM): "(...) integrou-se ao espírito de 

bem servir existente na Guarnição, conduzindo seu trabalho em consonância com as diretrizes estabelecidas pela SEF, 
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mas em perfeita harmonia com as OM da Região, sem qualquer prejuízo de suas atividades de Auditoria Contábil e 

Patrimonial (...) reconheci nele o profissional dedicado e capaz, que mereceu a minha irrestrita confiança (...)". 

A contar de 31 de agosto de 2002, foi promovido ao posto de Coronel, por merecimento, conforme Portaria do 

Comandante do Exército nº 443 e como coroamento de seu Comando, foi distinguido com o “Distintivo de Comando 

Dourado”.  

Após a chefia, foi classificado na Secretaria de Economia e Finanças (SEF), sua última OM no serviço ativo, e 

designado para a Divisão do Fundo do Exército (DiFEx), na função de Chefe da Seção de Orçamento e Planejamento, 

cumulativamente com a Chefia da Assessoria 3 (Planejamento Administrativo e Orçamento) da Secretaria de Economia 

e Finanças (SEF).  

Contribuiu para as orientações às Unidades Gestoras sobre os pedidos de crédito sem sub-repasse, conclusão dos 

trabalhos da primeira reunião do Conselho Superior de Economia e Finanças (CONSEF) e preparação da Visita de 

Orientação Técnica da SEF à área da 5ª RM/5ª DE – Curitiba (PR), além de deixar bem adiantada a proposta de 

mudança do Quadro de Cargos Previstos (QCP) das ICFEx. 

Este é o retrato da carreira militar do Cel SYLVIO que, durante sua vida castrense, primou pela organização, 

eficácia, responsabilidade e a sã camaradagem. 

Foi convidado para permanecer no Exército, como Prestador de Tarefa por Tempo Certo (PTTC) na Diretoria de 

Auditoria (DAud). Unidade do nosso Exército responsável pelo Controle Interno e Auditoria nas mais de 400 

Organizações Militares (OM) e mais de 200 Unidades Administrativas (UA). 

Em 19 e abril de 2004, o Cel Int R/Rem Sylvio foi admitido no Corpo de Graduados Efetivos, no Grau de 

Cavaleiro da mesma Ordem, por Decreto de 08 de abril de 2004, recebendo a egrégia “Medalha da Ordem do Mérito 

Militar”, cuja indicação foi feita pelo então Diretor de Auditoria. 

No primeiro dia do mês de março de 2007, o Cel Sylvio inicia seu trabalho na Associação de Poupança e 

Empréstimo – POUPEX (APE-POUPEX), como Subchefe do Escritório da Fundação Habitacional do Exército 

(FHE) na Praia Vermelha (ESCPV), no Rio de janeiro (RJ). 

Uma das atribuições dos 58 Pontos de Atendimento da FHE/POUPEX, distribuídos por todo Território Nacional 

é a de promover melhor qualidade de vida aos clientes, facilitando o acesso à casa própria e a seus produtos e serviços. 

O Cel Sylvio quando na ativa, bem como na reserva, esteve, está e estará sempre direcionando sua capacidade de 

trabalho, sua experiência e seu temperamento empreendedor, na melhoria da qualidade de vida da família militar, em 

todos os níveis. 
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Atualmente, como Gerente do Escritório da Sede da FHE/POUPEX, onde atende com seus 14 auxiliares, os 

militares e seus familiares das 29 OM do Exército vinculadas ao seu Escritório. 

Portanto, o Cel Sylvio por sua marcante e destacada carreira e por todos os seus feitos registrados nos anais da 

história, que está sempre focado em atender a família militar nos seus mais de 44 anos consecutivos em quase todos os 

tipos de atividades militares, visando minimizar, o melhor possível, as dificuldades dos nossos companheiros de farda e 

seus familiares, recebe as homenagens da “World Parlamento of Security and Peace” (WPO) e  da “Associação dos 

Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas da Forças Armadas” (ARMARP –FFAA – DF) em reconhecimento 

ao seu dedicado e profícuo trabalho realizado e pela sua representatividade junto à Família Militar do nosso Brasil.  
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Ser Criança no Século XXI diante de tanta violência e atrocidades fazem destes seres pequeninos 

reféns do crescimento saudável. 

Hoje condenados a viverem em prisões em suas próprias casas vão crescendo sem poderem brincar livremente, 

da escola para casa essa passa ser a rotina diária destes pequeninos que ficam sujeitas a pequeninos espaços 

para brincar isso quando não brincam só como o caso de minha “neta” Gabriela adora brincar, mas os espaços a 

cada dia que passa é escasso dando lugar a edifícios, felizes dos que ainda moram nas cidades do interior e lá com 

pés no chão sentem a energia da “mãe terra”. 

Na era da revolução digital vão perdendo o “elo com a família” fazendo como seus aliados vídeos games, 

internet, redes sociais e com isso vão se tornando seres humanos frios distantes do pai mãe irmão avô  sangue 

quente daqueles que ali estão ao seu lado e que as amam, quando largam da evolução tecnológica estão tão 

cansado que mal tem energia ate para conversar brincar. 

Feliz da minha neta que ainda nesta evolução da tecnologia tem um sorriso contagiante te amamos GABI. 
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