
 
 

ALMIRANTE FERNANDO MAURO, 
Um dos 30 Cearenses Mais Influentes (Prêmio Omni – 11/07/11) 

 
O Almirante Fernando Mauro Barbosa de Oliveira nasceu em Fortaleza, em 15 de Junho de 
1956. Filho do Sr Mauro e da Sra Angelita, funcionários públicos do Liceu do Ceará e da 
Delegacia Federal de Saúde, respectivamente, o Almirante Fernando Mauro teve sua 
infância saudável marcada pelos jogos de bila e das “peladas” nas calçadas da Rua Barão do 
Rio Branco, mais precisamente no quarteirão do saudoso Cine Art, onde assistia, com seus 
6 irmãos, o "Gordo e o Magro". 
 
Alfabetizado na Escola de Dona Cidinha, no Colégio Piamarta e no Colégio Cearense, ele 
viria a ingressar, em 1967, no Colégio Militar, após ter conquistado 50% de desconto no 
Curso Preparatório do Cel Felizardo, por ter resolvido todas as equações na lousa, em sua 
garagem, na Avenida Santos Dumont 1100. Colégio Naval e Escola Naval, onde foi 
Comodoro, seriam os caminhos naturais daquele que viria a ser o Imediato do glorioso 
Cysne Branco, além de Comandante do Navio Escola Brasil. Exímio Aviador 
Naval, Fernando liderou o Esquadrão de Helicópteros e, posteriormente, comandou a 
BAENSPA, Base Aero Naval em São Pedro d´Aldeia. 
 
Querido por seus pares e subordinados, dado sua corretude, carisma e liderança, Fernando 
Mauro chegou ao almirantado em 2007, tendo servido no Ministério da Defesa. Foi Diretor 
de Aeronáutica da Marinha, encerrando sua contribuição na ativa para em 30 de março 
2010, após ter comandando a Força Aero Naval, em São Pedro d´Aldeia, sua última missão 
na gloriosa Marinha do Brasil. 
 
Recentemente, Fernando Mauro decidiu emprestar a sua competência ao mundo 
empresarial, criando a VALATS, empresa de soluções em Tecnologia da Informação e 
Telecomunicações, contemplando também ambientes de Defesa. Tendo com substrato 
empresas familiares de base tecnológica, a VALATS já desponta como uma das mais 
promissoras empresas de tecnologia e gestão de Brasília, com escritórios em Salvador, Rio 
de Janeiro, Fortaleza e, brevemente, em Paris. Atualmente, a VALATS é membro especial 
do Departamento de Indústria de Defesa da FIEP, Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo. 
 
Aliado a toda uma carreira militar impecável, que resultou em numerosas comendas e 
distinções, dentre elas o Grau de Comendador nas Ordens do Mérito Naval, Aeronáutico, 
Militar e Defesa, o agora Empresário Fernando Mauro tem no portfólio de ações da 
VALATS, a questão da responsabilidade social, notadamente o apoio efetivo dado ao 
Projeto Pirambu Digital, na cidade de Fortaleza. É de se ressaltar o apoio prestado a esse 
projeto, ao longo das últimas duas décadas. Em 1993, por exemplo, o projeto Santa Elisa, 
semente do Pirambu Digital, era iniciado com a cumplicidade da Escola de Aprendizes 
Marinheiros do Ceará, por iniciativa do então Capitão de Fragata, Fernando Mauro.  
 
É, portanto, nesse cenário de uma vida profissional meritória à causa pública, com atitudes 
concretas na área social, que o cidadão Fernando Mauro Barbosa de Oliveira tem 
legitimidade para citar outro Fernando e bradar do alto de seu convés familiar, ao lado de 
Aurânia, Nando e Renata: "Tudo Vale a Pena Quando a Alma Não é Pequena"! 



 

 


