
DISCURSO DO CORONEL INTENDENTE JOÃO ALBERTO GAVIOLI JÚNIOR

_____________________________________________________________________________

PASSAGEM DE CHEFIA DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

09 DE FEVEREIRO DE 2017 

Excelentíssimo  Senhor  Diretor-Geral  do  Departamento  de  Ciência  e  Tecnologia
Aeroespacial,  Maj  Brig do Ar  Carlos Augusto Amaral  Oliveira,  por  meio do qual
cumprimento todas as autoridades aqui presentes e já nominadas anteriormente.

Agradeço também a todos que nos honram com suas presenças, prestigiando esta
cerimônia.

Senhoras e Senhores, amigos, familiares e efetivo do GAP - São José, bom dia!

"AMPLIAR  O  CONHECIMENTO  E  DESENVOLVER  SOLUÇÕES  CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICAS  PARA  FORTALECER  O  PODER  AEROESPACIAL,
CONTRIBUINDO PARA A SOBERANIA NACIONAL E PARA O PROGRESSO DA
SOCIEDADE  BRASILEIRA,  POR  MEIO  DE  ENSINO,  PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS,
NO CAMPO AEROESPACIAL."

Estas breves palavras espelham a razão de ser do DCTA, Grande Comando que
tive a honra de pertencer e trabalhar nos últimos dois anos.

Para permitir que o DCTA cumpra sua missão, nós do Grupamento de Apoio de São
José dos Campos propiciamos o suporte logístico imprescindível, permitindo a todo
este complexo aqui instalado o desempenho de papel preponderante na gestão e
na execução do Programa Espacial  Brasileiro,  setor  estratégico delegado sob a
responsabilidade da Força Aérea Brasileira.

Inicialmente como GIA e agora como GAP, esta Unidade foi estabelecida a partir de
sólidas  raízes,  nutridas  pelo  ideal  de  trabalhar  em  busca  do  objetivo  de
proporcionar um adequado suporte administrativo, de saúde e de infraestrutura às
organizações da Guarnição de Aeronáutica de São José dos Campos.

De tudo  que abrange a  chefia  do  GAP-SJ,  o  que  mais  me impressionou foi  a
diversidade  de  assuntos  que  são  tratados  nos  despachos  e  atividades  diárias,
podendo relacionar-se  a  projetos  e  pesquisas  de  alta  complexidade,  gestão  de
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pessoas,  assistência  a  inativos  e  pensionistas,  processo  de  seleção,  saúde,
infraestrutura, ensino, assistência social, assistência religiosa, hotelaria, orçamento,
finanças,  patrimônio,  disciplina,  transporte,  tecnologia  da  informação,
comunicações, e, até mesmo, por meio dos centros sociais, de entretenimento. 

A despeito da magnitude que envolve os números relacionados ao apoio prestado
por nossa Unidade, destaco como principal atividade desempenhada nestes últimos
tempos, a implantação do GAP - São José.

Com  características  únicas  em  relação  aos  demais  Grupamentos  de  Apoio,  a
transição de GIA para a atual formatação, apesar de muito trabalhosa, aconteceu e
podemos dizer que o GAP é uma realidade. 

O término de um Comando traz consigo significados e simbolismos especiais. É o
momento  de  fazermos  prestação  de  contas,  balanços,  e  principalmente,
agradecimentos.

A frente desta Unidade no biênio 2015-2016, posso assegurar-lhes que fizemos
muita  coisa.  Para  alegria  do  Cel  Antenuzzi,  devo  confessar  que  faltam muitas,
muitas outras a serem realizadas; mas saio com a certeza de que empregamos
toda energia e dedicação para o desempenho das atribuições ao GAP conferidas.
Tenho convicção que participamos,  com nossa modesta cota,  da construção do
patrimônio tangível e intangível que este Grupamento sintetiza.

Assim, sou grato a todo efetivo,  a quem dirijo o meu agradecimento pessoal,  e
estejam certos de que sei com quanta dedicação e paixão desempenham o seu
trabalho. Persistam sempre no bom caminho. Contem sempre comigo.

Como  não  posso  agradecer  a  todas  estas  pessoas,  destaco  meus  Chefes  de
Divisões  e  assessores  diretos:  Coronéis  Fuchs  e  Farinassi,  Tenentes  Coronéis
Mário,  Herbert,  Rosa  Miranda,  Majores  Liana,  Barreto,  Clarissa,  Henrique,  Cap
Siston, Telma, Tenentes Freitas, Cazolari, e Servidores Civis Luis Armando, Jorge,
Aline, Ângela, Sueli, Valéria, Renata.

Ainda em relação ao efetivo do GAP, promovo especial  reconhecimento a duas
pessoas que muito facilitaram minha atuação:

Ao Coronel Intendente Élbio, meu Vice-Chefe, pela assessoria sempre oportuna e
ao suporte prestado com extrema fidalguia.

A minha amiga  Adriana,  secretária  da  Chefia  do  GAP,  pela  proteção e  carinho
dispensados a mim e a minha família. Você sempre estará em nossos corações.
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Não posso deixar de registrar os meus agradecimentos ao Tenente-Brigadeiro do Ar
Alvani, bem como ao Tenente-Brigadeiro do Ar Egito, Diretores do DCTA durante os
meus  dois  anos  na  Chefia  do  GIA-SJ,  agradeço  pelo  acolhimento  e  pelas
orientações que me permitiram, com mais segurança, cumprir  com a missão de
Chefiar este Grupamento.

Ao Major-Brigadeiro do Ar Amaral,  Diretor-Geral  do DCTA, meu Comandante de
outra jornada, mesmo a despeito do pouco tempo aqui em São José dos Campos,
agradeço de coração, pela sempre presente nobreza de espírito, correção, ética e
presteza no trato que despende a todos seus liderados.

Dirijo os mais sinceros agradecimentos ao Major Brigadeiro Eng Fernando, Vice-
Diretor do DCTA, ao Professor Doutor Anderson, Reitor do ITA, ao Brigadeiro Eng
Otero, Diretor do IAE, ao Brigadeiro Eng Kasemodel, Chefe do Subdepartamento
de Administração  do  DCTA,  pelo  suporte  prestado  ao meu trabalho,  espero ter
correspondido as suas expectativas.

Aos Comandantes, Chefes e Diretores das Organizações Militares sediadas nesta
Guarnição,  e  do  Gabinete  do  DCTA,  agradeço  pela  harmonia  e  camaradagem
presentes no nosso trato diário, que muito contribuíram para tornar mais leve o meu
dia a dia.

Aos  ex-Chefes  do  GIA,  o  Brigadeiro  do  Ar  Izmailov,  e  ao  Coronel  Intendente
Santana,  agradeço  pela  amizade  e  pelas  preciosas  orientações,  sempre
respaldadas  em  suas  experiências  profícuas  e  realizações  a  frente  deste
Grupamento.

À  Diretoria  de  Administração  da  Aeronáutica,  na  pessoa  do  Major  Brigadeiro
Intendente Vilmar, seu Diretor, agradeço por todo apoio prestado ao GAP-SJ, por
intermédio  de  suas  Subdiretorias,  que  desde  os  tempos  da  DIRINT estiveram
sempre presentes e participativas.

Ao meu pai, obrigado pelo exemplo e por ter me ensinado, desde cedo, o valor do
trabalho.  Aos meus irmãos e  familiares  agradeço pela  fraterna convivência  que
desfrutamos.

À minha esposa Tânia, filhas Sarah e Sofia, tenham certeza que em mais esta feliz
jornada, vocês foram, como sempre, citando uma música de David Bowie: “o centro
de meu mundo, as emendas de minha vida”.

Dirijo-me  agora  ao  Coronel  Antenuzzi,  a  sua  esposa,  Adriana,  e  a  seus  filhos.
Desejo a vocês os mais sinceros votos de felicidades e realizações em seus dias
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aqui em São José dos Campos. Cel Antenuzzi, sei que possui o perfil ideal para
estar  à  frente  do  GAP,  pois  é  uma pessoa de  fácil  relacionamento,  com muita
experiência administrativa e conhecedor dos atalhos para o exercício do Comando.
Desejo-lhe muito sucesso nesta missão! 

Por fim, agradeço a Deus por ter iluminado meu caminho. Posso dizer que fomos
muito  felizes  aqui.  Felizes  em  todos  os  momentos  ao  longo  deste  percurso
encerrado hoje, pois como nos versos do poeta Bob Dylan, “a felicidade não está
na estrada que leva a algum lugar. A felicidade é a própria estrada”.

Que Deus abençoe a todos nós.

Muito obrigado!!!
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