
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 O Diretor Titular do Departamento da Indústria de Defesa, Jairo 

Cândido, juntamente com o Almirante-de-Esquadra Leal Ferreira, 

receberam os 51 estagiários deste ano do Curso de Gestão de 

Recursos de Defesa, na tarde desta terça-feira, 10, no Edifício Sede da 

FIESP. O curso está em sua oitava edição, e é promovido pela ESG. 

Durante a cerimônia, os estagiários apresentaram-se e receberam as 

boas vindas dos anfitriões. Estavam presentes também os 

Comandantes de Área, que prestigiaram o evento. 

 O Curso é voltado para civis, oficiais superiores das Forças Armadas e Forças Auxiliares, rigorosamente indicados 

e selecionados, e abrange os conceitos de defesa no Estado moderno, bem como os processos de gestão de recursos 

de defesa no âmbito da administração pública e privada. 

A ESG organiza e ministra o Curso, com duração de dois meses, e 

conta com um sistema de estudos, pesquisas e atividades que 

permitem a aplicação prática dos conteúdos estudados em diversos 

níveis de complexidade. As atividades realizadas em grupo e 

individualmente agregam valores e experiências aos participantes, 

visando a multidisciplinaridade e troca de experiências nas ações 

desenvolvidas. 

Há oito anos o COMDEFESA tem a satisfação de atuar como 

parceiro no desenvolvimento de discussões, como as estimuladas pelos cursos da ESG, que fazem parte da construção 

das bases da indústria de defesa no Brasil, e no mundo. 
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A Escola Superior de Guerra (ESG) realiza, com o apoio do Departamento 
da Indústria de Defesa (COMDEFESA), a oitava edição do Curso de Gestão 
de Recursos de Defesa. A abertura aconteceu no Edifício-Sede da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), dia 10 de 
setembro. 
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