
Forças Armadas aceleram obras 
e economizam milhões

A finalização do terceiro terminal do Aero-
porto Internacional de Guarulhos em São 
Paulo, prevista em contrato para dezem-

bro de 2013, será entregue com adiantamento. O 
Departamento de Engenharia e Construção do 
Exército Brasileiro, responsável pela revitalização 
da obra, pretende conclui-la  ao final deste ano.
Os  batalhões de engenharia do Exército es-
tão em parceria com duas empresas terceriza-
das, ETC e SA Paulista, contratadas para a re-
alização do projeto. “A obra vai terminar em 
menos tempo e com menos recursos”, afirmou 
o Coronel Marcelo Arantes Guedon, coman-

dante do Destacamento Guarulhos, que infor-
mou a redução de 13,1% do total de gastos, uma 
economia equivalente a 7,5 milhões de reais. 
O coronel fala ainda que há uma abertura de espaço 
para que empresas menores mostrem seu trabalho.
Os bairros periféricos da região foram des-
locados devido a ampliação do terminal, ao 
assentamento de 309.822 m² de solo (terra-
plenagem), ao prolongamento de pista e a recu-
peração estrutural.Vale ressaltar que essas obras 
não são financiadas pelo Ministério de Defe-
sa, e sim por convênios com agências, como 
é o caso da Empresa Brasileira de Infraestru-

Projeto de revitalização do Aeroporto de Cumbica está adiantado e prepara solda-
dos para o desenvolvimento nacional



tura Aeroportuária (Infraero), responsável pela coordernação e o financiamen-
to do projeto que, faz o pagamento ao exército repassando às terceirizadas.
Com o lema “Braço forte, mão amiga”, a força armada aproveita as necessidades da nação para 
preparar os soldados dentro do mercado de trabalho, como é o caso da ampliação do aero-
porto para a Copa do Mundo de 2014. Os soldados adquirem experiência técnica e aju-
dam o desenvolvimento nacional ao longo dos oito anos de permanência dentro do quar-
tel. “Após esse período que passa dentro da força, o soldado está completamente apto a 
assumir a mesma função ou situações de gerenciamento, com igual ou maior qualidade do 
que quando está aqui”, salientou o Capitão Emanuel, engenheiro responsável pelo projeto.
De   acordo    com os artigos 142 e 144 da Constituição, as forças armadas têm como função defend-
er a pátria, garantir poderes constitucionais e zelar pela lei e a ordem. E as leis complementares de 
1999 e 2004 asseguram que os militares devem cooperar com a defesa civil, participar de operações 
internacionais de paz e colaborar com o desenvolvimento do país. 
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