
VELHOGENERAL.COM.BR	 MANIFESTO	DA	TURMA	COLLECCHIO-FORNOVO	 1	

	

28/05/2020  |  VELHOGENERAL.COM.BR  |  CATEGORIA: HISTÓRIA 

MANIFESTO DA TURMA COLLECCHIO-FORNOVO 

	

Nós,	 antigos	 alunos	 da	 Turma	 Collecchio-Fornovo	 da	 Escola	 Preparatória	 de	
Cadetes	do	Exército,	no	período	1983-1985,	hoje	oficiais	superiores	da	ativa	e	da	
reserva	 das	 FFAA,	 Advogados,	 Médicos,	 Engenheiros,	 Administradores,	
Pesquisadores,	 Professores,	 Empresários,	 Servidores	 Públicos,	 Policiais,	
Profissionais	 Liberais,	 todos	 brasileiros	 e	 cidadãos	 no	 pleno	 uso	 e	 gozo	 dos	
direitos	constitucionais,	garantidos	pelo	Art.	5°	da	CF,	expressamos,	por	meio	do	
presente	manifesto,	nosso	apoio	irrestrito	à	Sua	Excelência,	General	de	Exército	
Augusto	 Heleno	 Ribeiro	 Pereira,	 Ministro-Chefe	 do	 Gabinete	 de	 Segurança	
Institucional	 (GSI),	 que	 vem	 sendo	 injustamente	 atacado	 por	 suas	 opiniões,	
sendo	 alvo	 de	 flagrantes	 violações	 aos	 Princípios	 Fundamentais	 do	 Estado	
Democrático	 de	 Direito,	 sobretudo	 no	 que	 concerne	 ao	 direito	 à	 liberdade	 de	
expressão,	garantidos	explicitamente	no	art.5,	da	Constituição	Federal.	

As	 recentes	 ameaças	 sofridas	 pelo	ministro	 Augusto	 Heleno	 de	 ser	 conduzido	
“sob	 vara”,	 e	 de	 sofrer	 um	 processo	 de	 impeachment,	 aviltam-nos	
profundamente	 e	 causam-nos	 justa	 indignação,	 não	 só	 por	 configurarem	
evidente	 extrapolação	 das	 prerrogativas	 e	 deveres	 institucionais,	mas	 também	
por	 serem	 dirigidas	 a	 um	 Chefe	 Militar	 de	 irretocável	 conduta	 moral	 e	
profissional,	com	mais	de	45	anos	de	relevantes	serviços	prestados	ao	Brasil,	no	
país	e	no	exterior.		

Hoje,	 integrante	do	governo	eleito	pela	maioria	do	povo	brasileiro	no	pleito	de	
2018,	 o	 Ministro-Chefe	 do	 GSI	 sofre	 injustas	 investidas	 contra	 suas	 posições	
firmes	na	defesa	do	respeito	à	escolha,	legítima	e	democrática,	feita	por	mais	de	
57	milhões	de	brasileiros	nas	últimas	eleições	presidenciais.	

As	instituições	da	República	são	infinitamente	maiores	do	que	os	que,	de	forma	
transitória,	 ocupam	 suas	 cadeiras	 e,	 o	 objeto	 contra	 o	 qual	 nos	manifestamos	
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aqui	 é	 um	 conjunto	 de	 ilegalidades	 perpetradas	 de	 forma	 personalista	 e	
enviesada.	

Nós,	que	prestamos	o	solene	compromisso	perante	a	Bandeira	do	Brasil,	nos	idos	
de	agosto	de	1983,	reafirmamos,	pois,	esta	solene	promessa,	renovamos	nossa	Fé	
e	 expressamos	 a	 esperança	 no	 entendimento	 harmônico	 e	 na	 independência	
entre	 os	 Poderes	 da	 República,	 em	 prol	 da	 Democracia	 e	 do	 futuro	 do	 Brasil,	
suplicando	aos	que	apostam	na	divergência,	 por	quaisquer	motivos	que	 sejam,	
para	que	revejam	suas	ações,	e	assumam	posições	responsáveis	e	democráticas,	
pensando,	unicamente,	no	futuro	das	novas	gerações	de	brasileiros.	

No	entanto,	caso	os	que	não	respeitam	as	 Instituições	da	República	e	a	escolha	
livre	de	seus	eleitores	venham	a	romper	e	violar	os	direitos	e	garantias	previstos	
na	Constituição,	ameaçando	a	normalidade	democrática,	externamos	nossa	firme	
disposição	 em	 cumprir	 nosso	 dever,	 que	 nossos	 jovens	 corações	 de	 soldados	
solenemente	prometeram	perante	Deus,	a	Família	e	a	Pátria,	há	mais	de	35	anos:		

“Perante	a	Bandeira	do	Brasil,	prometo	cumprir	rigorosamente	as	ordens	
das	 autoridades	 a	 que	 estiver	 subordinado.	 Respeitar	 os	 superiores	
hierárquicos.	Tratar	 com	afeição	os	 irmãos	de	 armas	 e	 com	bondade	aos	
subordinados.	 Dedicar-me	 inteiramente	 ao	 Serviço	 da	 Pátria,	 cuja	 honra,	
integridade	e	instituições	defenderei,	com	o	sacrifício	da	própria	vida!”	

	
Abaixo	Assinados:	
	
1)	Walter	JANDER	de	Andrade	–	Cel	R1	
2)	Robinson	FARINAZZO	Casal	–	Capitão	de	Fragata	(RM-1)	
3)	Alexandre	BAUMGARTEN	de	Souza	–	Empresário	
4)	Alcino	Tavares	DE	MENDONÇA	–	Engenheiro	de	Sistemas	
5)	André	Ivan	BRADLEY	dos	Santos	Dias	–	Médico	Pediatra	
6)	Antonio	Luiz	RIVELLI	–	Eng.	Civil	
7)	CELSIUS	Fahreneit	Silva	do	Nascimento	–	Cap	Eng	Rfm	
8)	Celso	KERSUL	–	Cel	R1	
9)	Claudio	Abrantes	ASSUMPÇÃO	–	Cel	R1	EB	Pqd	
10)	Cláudio	Emmanuel	FAULSTICH	Alves	–	Cel	EB	
11)	CLAUDIO	Venturini	–	Engenheiro	Eletricista	
12)	Ernani	da	MOTA	LEAL	–	Cel	CBMERJ	RR	
13)	Eudiman	HERINGER	–	Ten	Cel	R1	
14)	FERNANDO	HENRIQUE	da	C	Sobrinho	–	Cel	R1	
15)	HYLTON	Neves	Junior	–	Cel	R1	Mat	Bel	
16)	IVALDO	Jose	da	Silva	Melgueiro	–	Cel	R1	EB	
17)	João	MIGUEL	Junior	–	Empresário	
18)	John	Wilfried	LIPINSKI	–	Cel	R1	Mat	Bel	
19)	José	Alberto	ZAMITH	–	Cel	R1	EB	
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20)	José	Mauro	de	Oliveira	BITTENCOURT	–	Advogado	
21)	Laercio	Eduardo	ARAÚJO	–	Cel	EB	
22)	Lauro	Ferreira	de	MELO	–	Cel	R1	EB	
23)	Luis	Carlos	DE	ALMEIDA	–	Cel	EB	
24)	LUÍS	HENRIQUE	Barbosa	da	Silva	–	Professor	
25)	LUIZ	MACHADO	–	Empresário	
26)	Marcelo	ANDERSON	de	Jesus	Mendonça	–	Empresário.		
27)	Marcelo	Francisco	Silva	PIMENTEL	–	Ten	Cel	R1	
28)	Marcelo	José	Ferraz	SUANO	–	Empresário	
29)	Marcello	Paulino	Vieira	MAZZARO	–	Professor	
30)	Márcio	ROSTIROLLA	–	Eng.	Civil	
31)	Maurício	Ferrari	LANOR	–	Engenheiro	
32)	Mauricio	PERES	de	Oliveira	–	Cel	R1	
33)	Max	ROVANY	Electo	Deniz	–	Cel	R1	
34)	Omar	GONÇALVES	–	Administrador	
35)	PAULO	CÉSAR	Cunha	Freire	–	Cel	R1	EB	
36)	RENAN	Luiz	Teixeira	–	Cel	EB	
37)	ROBSON	Wayand	Soares	–	Ten	Cel	R1	EB	
38)	Robinson	FARINAZZO	Casal	–	Capitão	de	Fragata	(RM-1)	
39)	Rogério	MIZIARA	Gonzales	–	Engenheiro	Civil	
40)	Sergio	Amado	de	MOURA	–	Cel	R1	Advogado	
41)	Sergio	Eduardo	Borges	MERLO	–	Administrador	
42)	Sérgio	SERVILHA	de	Oliveira	–	Cel	R1	IME	
43)	SILAS	Antunes	Santos	–	Servidor	Público	
44)	Sylvio	SILVESTRE	Conceição	Neto	–	Médico	Neurocirurgião	
45)	VICTOR	da	Silva	COSTA	–	Ten	Cel	EB	
46)	Washington	ASSIS	ALMEIDA	–	Empresário	
47)	WILSON	Leonardo	DORIS	–	Cel	R1	
48)	André	Luciano	ABDALLA	Costa	–	ATRFB	
49)	Carlos	André	Ferreira		PEIXOTO	–	Gerente	de	Projetos	
50)	Valderlei	da	Cunha	MEDEIROS	–	CF	CA	(RM1)	
51)	CARLOS	MAGNO	Fernandes	do	Nascimento	–	Cel	R1	
52)	Enio	Dulcidio	SANTIAGO		Junior	–	Publicitário	
53)	RENATO	Torres	de	Almeida	–	Cel	R1	EB.	
54)	Marcio	HECKSHER	–	Ten	Cel	R1	
55)	HERMES	de	Oliveira	–	Cel	R1	
56)	Alessandro	Magno	Caldeira	CARLETTO	–	Cel	Cav	R1	

	

	


