Palestras do General Lessa

Grupo Inconfidência NO CÍRCULO MILITAR

A convite do Coronel Ary Vieira Costa, Presidente do Círculo Militar de Belo Horizonte, o Gen
Ex Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, realizou no dia 17 de maio, uma palestra no Círculo Militar,
sobre o tema “A Amazônia e seus problemas”. A assistência ultrapassou as mais otimistas
expectativas, pois estiveram presentes aproximadamente 400 pessoas entre as quais
destacamos: Generais da Reserva, o Chefe do Estado-Maior /4ª RM, Comandantes de OM,
Presidentes do Clube de Oficiais da PM, ABEMIFA e AOR, 80 alunos do CPOR/BH, Oficiais da
Ativa e da Reserva do Exército e da Aeronáutica, diversas autoridades civis e militares, entre
elas, Diretores, Conselheiros e Associados do Círculo Militar, representantes do Lions Clube,
Rotary Clube, Maçonaria, Escola de Pais, DER e a diretoria do Grupo Inconfidência.

No dia seguinte, a convite do Cel PM Sérgio Augusto Veloso Brasil, comandante da Academia
de Polícia Militar, o General Lessa proferiu a mesma palestra para o Corpo docente e discente
desse conceituadíssimo estabelecimento de Ensino, com um efetivo de 280 cadetes e mais de
30 oficiais. Nas duas palestras o Gen Lessa foi aplaudido de pé por vários minutos. No
Círculo Militar o fato inédito é que os alunos do CPOR/BH, por iniciativa própria, se reuniram
para tirar fotos com o palestrante, com claras demonstrações que o tema despertou nessa
juventude um verdadeiro sentimento de civismo e nacionalidade.
NA ACADEMIA DA POLÍCIA MILITAR
A 19 de maio, a Academia de Polícia Militar recebeu a visita do General de Exército Luiz
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Gonzaga Schroerder Lessa, convidado pela Escola de Formação de Oficiais para ministrar
palestra sobre “A Amazônia e Seus Problemas”.
O General fazia-se acompanhar do presidente do Círculo Militar de Belo Horizonte, Cel Ary
Vieira Costa e foram recepcionados no Salão Nobre pelo Cel Eduardo que respondia pelo
Comando da APM e demais oficiais superiores do complexo acadêmico.
Após a recepção, o General Lessa seguiu para o Auditório da EFAS onde apresentou com
maestria dados, informações e opiniões sobre o tema proposto, levando todos os presentes a
um estado de reflexão profunda sobre os reais problemas existentes na Amazônia,
especificamente os que se relacionam aos riscos iminentes de atentados à soberania nacional.
O tema da palestra é de fundamental importância para o General Lessa, pois a extrema
dedicação em defesa da segurança da Amazônia Brasileira é uma de suas principais obras de
vida. Com vigor e dedicação, através de campanhas preventivas, defendeu a soberania do
nosso território e as riqueza do nosso patrimônio das pressões internacionais.

A cerimônia foi presidida pelo Diretor de Recursos Humanos, Coronel Eduardo César Reis,
que na data respondia pelo Comando da Academia de Polícia Militar, e contou com as ilustres
presenças do Subcomandante da APM, Tenente-Coronel Alexandre Antônio Alves, do
Coordenador do Sistema de Qualidade da Educação da Academia, Tenente-Coronel Windson
Jeferson Mendes de Oliveira, do Chefe da Escola de Formação de Oficiais, Tenente-Coronel
Helbert Figueiró de Lourdes, e do Chefe do Centro de Treinamento Policial, Major Márvio Cristo
Moreira. O Coronel Eduardo, em forma de agradecimento, realizou a entrega do Pórtico da
Academia de Polícia Militar ao General, e, em nome do Coronel Sérgio Augusto Veloso Brasil,
Comandante da APM, externou a satisfação da Polícia Militar e especialmente da Academia
pela oportunidade de receber tão honrosa presença no complexo acadêmico, contribuindo para
a ampliação dos conhecimentos direcionados à formação do futuros oficiais da Polícia Militar
de Minas Gerais.
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