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Excelentíssimo Senhor Diretor-Geral do Departamento de Ciência e Tecnologia 
Aeroespacial, Tenente-Brigadeiro-do-Ar Antonio Carlos Egito do Amaral, em nome 
do qual cumprimento e saúdo as autoridades militares anteriormente nominadas; 
Magnífico Senhor Reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Profssor Doutor 
Anderson Ribeiro Correia, a quem me dirijo para recepcionar as autoridades civis já 
mencionadas. 

Senhoras e Senhores, muito obrigado pela presença em nossa formatura 
comemorativa ao décimo primeiro aniversário do Grupamento de Infraestrutura e 
Apoio de São José dos Campos. 

“APOIAR É NOSSO LEMA, PROTEGER NOSSA MISSÃO” 

O grito de guerra de nossa unidade, com aparente simplicidade linguística, reúne 
em seu significado o cerne da existência do Grupamento de Infraestrutura e Apoio 
de São José dos Campos. 

São palavras breves e ao mesmo tempo fortes, as quais resumem um trabalho 
árduo e silencioso, por meio de ações realizadas pelo efetivo de nossa 
organização, em cujas mãos repousa a responsabilidade do suporte logístico 
imprescindível para a evolução da pesquisa aeroespacial desenvolvida pelos 
institutos e também para o ensino tecnológico de ponta realizado no campus. 

A celebração deste evento, que une o passado ao presente, remete-nos àquele 14 
de dezembro de 2005, ocasião em que é criado o GIA-SJ, estabelecendo-se desde 
o princípio, sólidas raízes, nutridas pelo ideal de trabalhar, com todas as energias, 
em busca do objetivo de proporcionar um adequado suporte administrativo, de 
saúde, infraestrutura e segurança ao DCTA e demais organizações da Guarnição 
de Aeronáutica de São José dos Campos. 

O transcurso de mais um ano de existência possui significado e simbolismo 
especiais. Ele marca, nas vidas das pessoas e das instituições a renovação das 
esperanças, o fortalecimento das expectativas de verem cristalizadas suas 
legítimas aspirações. O aniversário deste ano, reveste-se de maior significado 
ainda. Será o último da Unidade como GIA-SJ. 

Como parte do processo de reestruturação administrativa do Comando da 
Aeronáutica, a partir de janeiro próximo, nossa Organização passará a ser 
denominada como Grupamento de Apoio de São José dos Campos – GAP-SJ. 
Inicialmente, tal medida trouxe-nos preocupações e anseios, que com o passar do 



tempo, ao trilharmos os passos para a implantação, as dúvidas foram se dissipando 
e visualizamos que, na verdade, seria uma transição, pois o GIA já atuava e atua 
como um GAP, restando algumas providências para a completa migração. 

Apesar de serem pequenas e específicas, pois nosso GAP contará com 
características únicas em relação aos demais, as adaptações foram muito 
trabalhosas. Graças ao apoio da alta gerência do DCTA, principalmente nas 
pessoas dos Excelentíssimos Senhores Diretor Geral, do Vice-Diretor e do 
Assessor Especial; das Unidades que compõem a Guarnição de São José dos 
Campos; e, principalmente, de nosso efetivo, as atividades vêm sendo cumpridas, 
de forma a atender o cronograma para a implantação. 

Seja GIA, seja GAP, o certo é que a nós cabe importante missão. Apoiamos e 
continuaremos apoiar, direta ou indiretamente, dezessete organizações militares 
aqui sediadas. 

Na parte de infraestrutura, somos responsáveis pela captação, tratamento e 
distribuição de água para todas as instalações do campus; pela recepção, 
transformação e distribuição da energia elétrica; e pela operação dos serviços de 
telefonia, bem como das redes de comunicação de TI. 

Além da manutenção das instalações, outra importante atribuição é a de 
proporcionar segurança e proteção a todo o Campus. 

Na esfera administrativa, dentre várias outras missões, cuidamos da alimentação 
do efetivo militar; da gestão de uma folha de pagamento mensal de cerca de 9.000 
pessoas, incluindo militares e servidores civis ativos e inativos, bem como de 
pensionistas; da viabilização das licitações, contratos, convênios e instrumentos 
congêneres; da armazenagem e fornecimento de uniformes a título de fardamento 
gratuito. 

Também nos compete a gestão das atividades de saúde e odontologia, tendo como 
beneficiários um público de cerca de 13.000 pessoas, composto por militares da 
ativa e da reserva e de suas famílias. 

Na área Social, temos a gestão da Assistência Social, por meio do Núcleo de 
Serviço Social de São José dos Campos; dos centros sociais; do funcionamento da 
Escola Casimiro Montenegro; e dos serviços de assistência religiosa. 

Para ser possível o cumprimento de toda essa gama de atribuições, não poderia 
deixar de render meus agradecimentos e especial destaque ao nosso efetivo. 



Apesar do reduzido número comparado ao amplo espectro de serviços a serem 
prestados, os servidores e militares do GIA são profissionais qualificados, 
responsáveis e dedicados ao trabalho que desempenham. Graças a eles, nossa 
organização tem garantido um bom atendimento às OM aqui sediadas. 

Nesta data especial, também devemos homenagear nossos antecessores, 
reverenciando a memória de todos aqueles que contribuíram para o 
engrandecimento desta organização. 

Aos companheiros do passado e do presente, àqueles que souberam e sabem 
superar os desafios de suas épocas, nosso eterno agradecimento e nosso orgulho 
em tê-los como irmãos de labuta. Representando estas pessoas, registramos a 
presença de chefes deste Grupamento: Brig Izmailov, Cel Santana, Cel Andrade, 
Cel Yoshioka... Nosso muito obrigado. 

Também destaco os servidores civis e militares que deixaram nosso efetivo 
convívio durante o presente ano, após terem contribuído, por mais de 30 anos com 
esta Unidade. Todas as tarefas por eles desempenhadas foram muito importantes e 
formaram as bases para as nossas conquistas 

Por fim, ressalto a entrega da Homenagem Amigos do GIA. Em uma data tão 
importante para nós, nada mais justo do que reconhecer aqueles que, de alguma 
forma, contribuíram para nossa missão. Meu agradecimento ao Brigadeiro do Ar R1 
Izmailov - Assessor Especial do Exmo Sr Diretor Geral do DCTA; a Coronel PM 
Nikoluk, Comandante do Policiamento do Interior em São José dos Campos; ao 
Tenente Veterinário Evander Bueno de Lima, do Centro Tecnológico da Marinha em 
São Paulo; ao Sr Robson, Presidente da ADC/CTA; e ao Sr Alexsander, 
Microempresário da área de comunicação visual. 

Neste momento único, de aniversário de uma Unidade que em breve será 
configurada em GAP, estamos certos de que juntos, todos nós continuaremos 
trabalhando para viabilizar a concretização de nossas metas e havemos de vencer 
porque nossa sorte maior é saber que podemos contar com todos. 

Parabéns GIA-SJ por toda sua história. Seja muito bem vindo GAP-SJ. 

 

Cel Int João Alberto Gavioli Júnior 

Chefe do GIA-SJ 


