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O momento nacional
Ney de Araripe Sucupira
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Estamos a viver inédito momento de conjuntura política na história do
Brasil, desde D. João VI. Como estudiosos de política e estratégia, desde a
inauguração do "3º Milênio" vimos convivendo com fatos horripilantes
que afloraram em nosso ambiente político nacional expressando a prática
da inversão de responsabilidades de ordem moral, ética, econômica, jurídica e constitucional, inclusive, abalando nossa soberania nacional
e penalizando o desenvolvimento de inarredáveis projetos no âmbito ds
Forças Armadas.
A nós adesguianos, dotados de conhecimento do exercício do pensamento estrutural de "estado-maior”, observadores de um Brasil desde as estrelas do Cruzeiro do Sul, resta-nos a posição de serenidade diante do abalado Poder Político da República, cuja patologia política deve ser tratada juridicamente e politicamente, como demonstração do nível solido de democracia que foi exercida e conquistada no País.
Quanto aos que contemplam o Exército Brasileiro, na hora presente, cabe
a percepção de que, no silêncio dos corredores do Forte Apache em Brasília e dos quartéis de nossos irmãos soldados em toda a carta territorial,

respira-se detido sentimento de respeito no cumprimento do dever constitucional, reservado para os dias de festa de glórias e de eventual desencanto para
salvamento da honra da Pátria.
A miscigenada nação que fazemos parte, pensada pelo memorável sociólogo
Gilberto Freire, saberá fundir-se na solidariedade nacional para a retomada da
recuperação de nossas energias cívicas, espirituais, políticas e econômicas, garantindo novo porvir às novas gerações com Ordem e Progresso.
Agradecimentos
Em nome daqueles a quem servimos sob motivação da honrosa causa do sistema MD-ESG-ADESG propiciando criar, desenvolver e manter a acendrada massa crítica e ação individual em proveito da "Defesa e Pensamento Estratégico Nacionais", expressamos agradecimentos às mensagens de amizade e
manifestações de companheirismo por nossa recente investidura nas atribuições de Delegado da ADESG no indormido Estado de São Paulo, principal centro político e econômico da América Latina.
Manutenção da ADESG-SP
Nossa Delegacia, instituída nos idos de 1964, registra em sua história 20 mil
cidadãos que passaram pelos seus Cursos de Estudos de Política e Estratégia.
Ao longo de tantos anos, como instituição não lucrativa, manteve-se suas instalações e atividades, modelarmente, sem depender de aportes financeiros dos
poderes públicos. Apoia-se financeiramente na doação do idealismo e no espírito desprendido de seus diplomados, membros associados do "quadro especial
de colaboradores da ADESG" e taxas dos seus cursos.

Contribuições -2016
Agradecemos às centenas de Adesguianos que entendendo nossa missão, já renovaram suas identidades do Exercício de 2016, permitindo-nos segurança para nossos
investimentos em instalações, novo site, publicações, cursos e programas de relações institucionais. Muito apreciaríamos que o maior número de adesguianos efetivassem às suas contribuições, principalmente, a partir do corrente ano, com anistia
de eventual débito, podendo gozar de nossos convênios.
CEPE – 2016
Comunicamos que instalaremos o 59º Curso de Estudos de Política e Estratégia no
próximo dia 7 de Junho de 2016, cujas informações passam a ser divulgadas pela
coordenação Geral do CEPE, acrescidas da parceria com instituições públicas, particulares, educacionais, cívicas e de serviços voluntários, por meio de publicações,
site e comunicação dirigida.
CGERD -2016
Informamos que a ESG em parceria com a FIESP realizará no período de 25 de julho a 09 de setembro o Curso de Gestão de Recursos de Defesa (CGERD). Indicaremos candidatos da ADESG-SP até o próximo dia 23 de maio. No endereço eletrônico www.esg.br/curso/cgerd consta as instruções complementares e a ficha para
insrição dos candidatos (FIC).
ALMOÇO DE CONFRATENIZAÇÃO
Em 27 de abril, última quarta-feira, realizaremos nosso 3º almoço no Restaurante
Tulipa, agradável ambiente com ar condicionado que comporta 70 adesões,
com expectativa de anunciarmos confirmação de notório jurista convidado especial.

Saudações ADESGUIANAS!
Ney de Araripe Sucupira
Delegado da ADESG - SP

