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Stéfany Schek Alta Comissária de Direitos Humanos do Parlamento Mundial de Segurança e Paz 
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A maior vitória da AMARP—FAA Presidida pelo Excelentíssimo Senhor Genivaldo da Silva foi à conquista 

da tão sonhada casa própria para os Cabos a Capitão das Forças Armadas, pela primeira vez na história 

do Brasil se lutou por uma lei e se concretizou ela através das parcerias dos Ministros da Cidade bruno 

Araujo – Ministro da Defesa Raul Jungmann e Presidente da Caixa Econômica Federal, esta vitória se deu 

após Genivaldo da Silva se tornar Alto Comissário de Direitos Humanos do World Parlament of Security 

And Peace – Parlamento Mundial de Segurança e Paz e se tornar imortal da ABCP Academia Brasileira de 

Ciência Politica onde assumiu a cadeira n.o 43 Patrono Duque de Caxias representando as Forças Armadas 

do Brasil, posteriormente este Presidente do Parlamento e da Academia em contato com Excelentíssimo 

Senhor Nereu Gois se firmou oficialmente a parceria para atendimento da demanda das Casas financiadas 

100% pela Caixa Econômica Federal, lembrando que para outros Estados do Brasil esta Lei atendera 

Policiais Militares e Bombeiros. 

The biggest victory of AMARP.-FAA presided by His Excellency Mr Genivaldo da Silva was the conquest of 

the so dreamed house itself for the cables to the captain of the armed forces, for the first time in 

the history of Brazil if he fought for a law and materialize it through partnerships of the Ministers 

of the city bruno Araujo - Defense Minister Raul Jungmann and President of Caixa Econômica Federal, 

this victory gave after Genivaldo da Silva become High Commissioner for Human Rights of the World 

Parlament of Security And Peace - World Parliament of security and peace and become immortal from the 

ABCP Brazilian Academy of Science politics where he assumed the chair no 43 Patron Duque de Caxias 

representing the Armed Forces of the Brazil, later this Parliament's President and the Academy Contact 

Sir amauri gois has become officially the partnership to meet the demand of homes financed 100% by the 

Caixa Econômica Federal, remembering that for other states of Brazil this law will attend military 

police officers and fire fighters. 

Agency WPO NEWS. 
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PARABÉNS A TODA FAMILIA MILITAR BRASILEIRA POR ESSA CONQUISTA 

CONGRATULTIONS TO THE ENTIRE FAMLlY BRAZILIAN MILITARY BY THIS CONQUEST. 
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Senador Paulo Paim Comissão Direitos Humanos Senado Celso Dias e Genivaldo da Silva 
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Universidade Abierta Generalissimo Sebastian de Miranda 
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JAYR DE ALMEIDA 

SANTOS   Alto 

Comissário Direitos 

Humanos da WPO. 

CAPITÃO REFORMADO 

DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 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 Senhora 

Edileide Oliveira Santos 

e possui dois filhos, 

Leonardo Oliveira 

Santos e Rodrigo 

Oliveira Santos. 

           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 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.  
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              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. 
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CURSOS MILITARES: 

-  CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS – 1975 -  CURSO DE EXTENSÃO DE TELETIPO – 1978 -  CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE TELEGRAFIA 

– 1982 -  CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS – 1985 CURSOS CIVIS: -  HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PLENA DE ASSISTENTE DE 

ADMINISTRAÇÃO -  TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA CONDECORAÇÕES – Diploma e Medalha de Bronze -1979- Diploma e Medalha de 

Prata – 1989 – Diploma e Medalha de Ouro – 2000 – Diploma e Medalha do Corpo de Tropa – 2005 – Diploma e Medalha das Nações 

Unidas- Missão de Paz da ONU  – UNAVEM III  PROMOÇÕES:  - Graduação de Cabo – Graduação de 3º Sargento – Graduação de 2º 

Sargento – Graduação de 1º Sargento     - Graduação de Subtenente – Posto de 2º Tenente – Posto de 1º Tenente – Posto de Capitão. 

ELOGIOS:      

 Ao longo de sua carreira militar o Capitão Jayr foi por várias vezes  elogiado pelos seus chefes, pois sempre cumpriu as missões a ele 

incumbidas com êxito e determinação, conforme consta em documento (pasta de alterações) que registra a vida do militar, impossível 

enumerar um total de 35 elogios. 

PARANINFO DE TURMA: 

 No ano de 2004 pelo seu caráter, profissionalismo, companheirismo e a constante luta em prol dos militares Radiotelegrafistas resultou a 

honrosa e merecida indicação como paraninfo da turma, a escolha do então ex-tenente foi feita pelos integrantes do Curso de Formação 

de Radiotelegrafistas da Escola de Comunicações no Rio de Janeiro,  a turma recebeu o nome : ‘TURMA TENENTE JAYR DE ALMEIDA 

SANTOS nome:¨TURMA TENENTE JAYR DE ALMEIDA SANTOS/2004¨. 

HOMENAGENS: 

            Foi homenageado em 2010 pelo Clube dos Subtenentes e Sargentos do Exército, com o “ DIPLOMA DE COLABORADOR EMÉRITO”. 

            Foi homenageado pelo SINLAZER (Sindicato de Clubes e Entidades de Classe – Promotoras de Lazer e Esportes do Distrito Federal), 

onde foi reconhecido seu talento como sócio “DESTAQUE” nos anos de 2010 e 2012. 

            Foi homenageado em 2012 no Círculo Militar de São Paulo pela Federação Paulista de Hapkido por ocasião do evento de 

comemoração da introdução do Hapkido (arte marcial coreana) no Brasil, o qual representou o Exército Brasileiro, escolhido por ter 

participado das primeiras aulas ministradas pelo Grão Mestre PARK SUNG JAE no ano de 1972 no 2º Grupo de Canhões 90 Antiaéreos – 

Quitaúna-SP. 

 Foi homenageado pela Secretaria de Educação do Município de Itambé, por ocasião do desfile de 7 de setembro de 2011, em que o tema 

foi “SALVE O 7 DE SETEMBRO – HOMENAGENS ÀS FORÇAS ARMADAS”, em especial ao Exército Brasileiro, fruto da sua amizade e respeito 

perante a população daquela cidade.  

 

 

 

Homenagem do Parlamento Mundial de Segurança e Paz a um grande homem amigo e companheiro. 
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