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Encontro dos antigos Comandantes e Palestra sobre 
a Operação São Francisco para a Reserva Ativa 

 
 No dia 19 de agosto, os eternos Comandantes 
do Comando Militar do Planalto e da 11ª Região Militar 
reuniram-se em uma cerimônia denominda “Abrace a 
sua Árvore”. Nessa ocasião cada um regou sua respecti-
va árvore plantadas no Bosque da Tradição.
 Após a cerimônia, as  autoridades e demais 
militares  da reserva ativa assistiram uma palestra sobre 
a atuação do Exército Brasileiro, no Complexo da Maré, 
no Rio de Janeiro.
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 A palestra foi ministrada pelo Comandante de 
Operações Terrestres, General de Exército Araken de 
Albuquerque e pelo Comandante da 3ª Brigada de 
Infantaria Motorizada, General de Brigada Sérgio da 
Costa Negraes, comandante do sétimo e último contin-
gente da Operação São Francisco. 
 O Comandante Militar do Planalto abriu o evento 
e agradeceu a presença dos militares da Reserva Ativa 
e antigos Comandantes. Culminando o encontro, foi 
servido um almoço de confraternização.



VISITAS AO COMANDO MILITAR DO PLANALTO
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CNOR visita Comando Militar do Planalto
 No dia 6 de agosto, o Comando Militar do Planalto 
recebeu a visita de uma comitiva do Conselho Nacional 
de Oficiais R/2 do Brasil.
 Composta por 33 integrantes, a comitiva assistiu 
uma palestra ministrada pelo Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho, 
e, em seguida, assistiu uma apresentação da Ordem 
Unida Sem Comando do Batalhão da Guarda Presiden-
cial.
 O Sistema CNOR completou, em 2015, dezoito 
anos de atividades. Desde a sua criação, em 22 de abril 
de 1997, já realizou diversos Encontros Nacionais de 
Oficiais da Reserva. 

Visita à Guarnição de Palmas é destaque na imprensa

 Destaque na imprensa do Tocantins, a visita do Comandante Militar do Norte, General de Exército Oswaldo de 
Jesus Ferreira, à guarnição de Palmas, foi acompanhada pelo Comandante Militar do Planalto, General de Divisão 
Racine Bezerra Lima Filho, pelo Comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Sérgio da 
Costa Negraes e pelo Comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada David de Oliveira Júnior, 
no dia 11 de agosto. 
 Durante a visita, os generais e comitiva foram recebidos pelo Governador do Estado do Tocantins, Marcelo Miran-
da. O Gen Ferreira visitou também o 22º BIMtz, onde foi recepcionado com guarda de honra.

Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça

Chefe da Casa Civil e 
Secretária de Esporte 
e Lazer do DF
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 Nos dias 18 e 19 de agosto, ocorreu a Visita de Orientação Técnica (VOT) do  Departamento-Geral do Pessoal 
ao Comando da 11ª Região Militar, tendo como objetivos: acompanhar as atividades desenvolvidas por este Grande 
Comando Regional na área de pessoal; e repassar as devidas orientações emanadas por aquele Órgão de Direção 
Setorial.
 Na ocasião, foram visitados o Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) e o 11º Depósito de Suprimento (11º 
D Sup). Participaram da VOT:  o Chefe e Vice-Chefe do Departamento-Geral do Pessoal; o Comandante da 11ª Região 
Militar; o Diretor de Saúde; o Diretor de Serviço Militar; o Diretor de Controle de Efetivos e Movimentações; o Diretor 
de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social; o Diretor de Avaliação e Promoções; o Assessor de Planejamento 
e Gestão; Chefes/Diretor/Prefeito das OMDS; e Chefes de Escalão/Seção da 11ª RM.
 Antecendendo a visita, o Ch DGP foi recepcionado pelo Comandante Militar do Planalto. 
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 No dia 10 de agosto, iniciou no Batalhão da Guarda Presidencial, a seleção geral conduzida pela Comissão de 
Seleção das Forças Armadas. A Comissão é composta por militares de diversas organizações militares das 3 Forças 
localizadas na Guarnição de Brasília, e terá uma duração de aproximadamente 3 meses.
 Durante a seleção haverá uma triagem, na qual o jovem será designado ou não para prestar o Serviço Militar em 
uma Organização Militar da Ativa ou será matriculado um órgão de formação de oficiais da reserva (CPOR/NPOR), caso 
possua o grau de escolaridade igual ou superior à terceira série do Ensino Médio.

11ª RM

Comissão de Seleção das Forças Armadas

Visita de Orientação Técnica do DGP ao 
Comando da 11ª Região Militar 
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1º Concurso de Redação do 
Programa VIVA SEM DROGAS

Formatura de Encerramento do Estágio
 de Serviço Técnico e do Estágio Básico 

de Sargento Temporário 2015

 No dia 5 de agosto, no Auditório do CMP, soldados 
do efetivo variável, integrantes das OMDS do Comando 
Militar do Planalto e da 11ª Região Militar, participaram do 
1° Concurso de Redação do Programa VIVA SEM 
DROGAS.
O VIVA SEM DROGAS, conduzido pela Seção do Serviço 
de Assistência Social da 11ª RM – SSAS/11, é um 
programa que consiste em uma ação preventiva desen-
volvida junto ao público jovem da Família Militar, objetivan-

do conscientizá-lo sobre os malefícios causados à 
saúde pelo uso indevido de álcool e outras drogas, 
incentivando a adoção de hábitos saudáveis.
Entre os trabalhos premiados, cabe destaque para o 
Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), que se fez 
representar por um grande número de inscritos, obtendo 
as duas primeiras colocações. Os vencedores, como 
estímulo à educação financeira, foram contemplados 
com cadernetas de poupança oferecidas pela POUPEx.

 No dia 14 de agosto, o Batalhão da 
Guarda Presidencial realizou a formatura de 
encerramento do Estágio de Serviço Técnico para 
Oficiais Técnicos Temporários e do Estágio 
Básico de Sargento Temporário. 
 O evento contou com a presença, do 
Comandante da 11ª Região Militar, oficiais        
generais da guarnição de Brasília, autoridades 
civis e convidados.

CMP Notícias



C Op Esp
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Dia do Soldado no C Op Esp
 O Comando de Operações Especiais (C Op Esp) realizou, no dia 21 de 
agosto, a formatura alusiva ao Dia do Soldado. O evento teve início com a 
recepção de militares da FEB e escolas afiliadas ao C Op Esp, além de autori-
dades e convidados. Na oportunidade, os soldados do efetivo variável 
realizaram o juramento à Bandeira e foram entregues diplomas de Colaborador 
Emérito do Exército e as medalhas Sangue do Brasil e Pacificador. 
 As comemorações alusivas contaram também com o plantio de mudas 
de árvores, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Agên-
cia Goiânia de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária 
(EMATER), afim de revitalizar as áreas verdes do C Op Esp.

Campanha de doação de sangue
 No dia 4 de agosto, uma campanha 
interna de doação de sangue aconteceu no 
Comando de Operações Especiais (C Op 
Esp) em parceria com o HEMOCENTRO 
de Goiás. 
 A atividade contou com o apoio de 
uma unidade móvel e de uma equipe de 
enfermeiros do HEMOCENTRO, com a 
finalidade de realizar a triagem e coleta de 
sangue dos militares voluntários à doação.  
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1º Ten Ana Carolina
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BPEB

Estágio de Motociclista Militar Batedor
 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília coorde-
nou, entre os dias 06 de julho a 20 de agosto, o Estágio Moto-
ciclista Militar Batedor 2015. O estágio preparou militares do 
BPEB, BGP, PMDF e DETRAN-DF para desempenhar a 
importante missão de realizar escoltas de motocicletas a 
comboios militares e de autoridades. 
 As instruções incluíram mecânica, código de trânsito, 
técnicas de pilotagem e de escolta, primeiros-socorros, tiro e 
abordagem policial, dentre outras. Parabéns aos novos bate-
dores! 

Projeto de 
Valorização da Vida

 De 04 a 06 de agosto, foram ministradas 
palestras de orientação e prevenção ao suicídio, 
dentro do programa piloto do Projeto de Valorização 
da Vida, coordenado pela DCIPAS. Psicólogos da 
guarnição de Brasília discutiram aspectos impor-
tantes do programa com oficiais, sargentos, cabos e 
soldados do Batalhão de Polícia do Exército de 
Brasília.
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1º RCG

 Como parte das comemorações do Dia do Soldado, 
a Banda de Música do 1º Regimento de Cavalaria de Guar-
das (1º RCG) fez uma apresentação na frente da feira da 
cidade Estrutural, no dia 23 de agosto. O espetáculo foi 
bastante aplaudido pelo público presente.

Banda de Música do 1º
RCG faz apresentação
na cidade Estrutural
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6º GMF

 De 15 de junho a 7 de agosto, o Centro de 
Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes realizou o 
Estágio de Organização, Preparo e Emprego de Sistemas 
de Mísseis e Foguetes, com o objetivo de habilitar o oficial 
a ocupar cargos e desempenhar funções de Estado-Maior 

Estágio de Organização, Preparo e 
Emprego de Sistemas de Mísseis e Foguetes

ou Comandante de Unidade que necessitam do conheci-
mento do Sistema ASTROS. No dia 7 de agosto, no  Pátio  
de  Formaturas do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º 
GMF), aconteceu a solenidade alusiva à conclusão do 
estágio, com a participação de 15 concludentes.

 No dia 6 de agosto, o 6º Grupo de Mísseis 
e Foguetes (6º GMF) recebeu a visita de 
integrantes da 5ª Bateria de Artilharia Antiaérea 
Leve. Os visitantes assistiram a uma palestra insti-
tucional, ministrada pelo Comandante do Centro 
de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes 
(CI Art Msl Fgt), Tenente Coronel Sebastião Alécio 
Pinto, e visitaram as instalações do 6º GMF, CI Art 
Msl Fgt e Centro de Logística de Mísseis e 
Foguetes.

Visita da 5ª Bateria de Artilharia Antiaérea Leve
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Visita do General 
Ferreira ao 22º BI

Profissionalismo e Entusiasmo; da Tradição à Modernidade.

B ADM AP/CMP

 No dia 25 de agosto, a Base de Administração e 
Apoio do Comando Militar do Planalto, em comemo-
ração à Semana do Soldado, realizou a formatura de 
Juramento à Bandeira Nacional dos soldados incorpora-
dos no corrente ano, com a presença dos seus famili-
ares.

Formatura de 
Juramento á Bandeira

22º BI

 No dia 11 de agosto, o General Ferreira, 
Comandante Militar do Norte, acompanhado do 
General Racine, Comandante Militar do Planalto, 
General Negraes, Comandante da 3ª Brigada de 
Infantaria, e General David,  Comandante da 23ª 
Brigada de Infantaria de Selva, visitou a  OM,      
conheceu  seus  oficiais  e    percorreu suas insta-
lações.

22º BI / 3ª Bda Inf Mtz
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23ª Cia Eng Cmb / 3ª Bda Inf Mtz

 A 23ª Companhia de Engenharia de Combate realizou, no dia 25 de agosto do corrente ano, a solenidade do 
Dia do Soldado. O evento contou com a participação de autoridades civis,  militares e familiares dos recrutas do Grupa-
mento Alfa 2015, que prestaram compromisso à Bandeira Nacional.

Solenidade do Dia do Soldado

DIA DO SOLDADO

 Com a finalidade de comemorar o Dia do Soldado, ocorrido no dia 25 de agosto, e reforçar o espírito de corpo 
dos seus integrantes, a 23ª Companhia de Engenharia de Combate realizou diversas competições desportivas, as 
quais proporcionaram congraçamento entre os militares de diversas frações dessa Companhia.

Práticas Desportivas em 
comemoração ao Dia do Soldado
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36º BI Mtz / 3ª Bda Inf Mtz

Solenidades do Dia do Soldado

 Em comemoração à Semana do Soldado,     
ocorreu uma solenidade militar na Praça Clarimundo 
Carneiro, onde foi feita uma homenagem ao Sr Mário 
Pereira, ex-combatente da Força Expedicionária 
Brasileira.
 No dia 25 de agosto, a formatura em comemo-
ração ao Dia do Soldado aconteceu no pátio da unidade, 
com a participação de autoridades civis e militares de 
Uberlândia e familiares dos militares. Na solenidade 
foram entregues medalhas a militares do Batalhão, 

DIA DO SOLDADO

diploma de Amigo do Batalhão e lembrança dos Montes  
Guararapes a personalidades que cooperam com as 
missões  do  36º  BI  Mtz. Nesta  ocasião  foram  home-
nageados a praça mais distinta, o melhor atirador com-
batente e o militar com melhor aptidão física do ano. Foi 
prestado o compromisso à Bandeira do Brasil pelos 
alunos do NPOR, sargentos técnicos temporários, cabos 
especialistas Temporários e soldados incorporados no 
ano corrente.

36º BI Mtz recebe visita 
de escolas e ministra palestras

 Em comemoração ao Dia do Soldado, nos dias 26 e 27 de agosto, a “Sentinela do Triângulo” recebeu a visita 
de escolas de Uberlândia, contando com 800 crianças. Foram desenvolvidas atividades, como passeio de viatura,  
exposição do material de emprego militar, pistas de cordas e de obstáculos e conheceram a Viatura Blindada de Trans-
porte Pessoal – Guarani (VBTP). O evento encerrou-se com um lanche para os pequenos.   
 Os militares do Batalhão também ministraram palestras, nas escolas da cidade, sobre o Exército e suas formas 
de ingresso.



 No dia 26 de agosto, o 41º Batalhão de Infantaria Motorizado realizou a solenidade de entrega da Boina aos recru-
tas incorporados no corrente ano, aproveitando a comemoração ao Dia do Soldado. Na  solenidade, foram entregues 
condecorações aos militares da Unidade, medalha de praça mais distinta e a medalha “Sangue do Brasil”, ao soldado 
ferido durante a Operação São Francisco VII, no processo de Pacificação do Complexo da Maré, na cidade do Rio de 
Janeiro-RJ. Participaram da formatura um grande número de familiares dos recrutas.
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Solenidade em comeração ao Dia do Soldado

22º BI3º Esq C Mec / 3ª Bda Inf Mtz
Exercício no Terreno da Instrução 

Individual de Qualificação
 O 3° Esqd C Mec realizou nos dias 18, 19 e 20 
o Exercício no Terreno da Instrução Individual de 
Qualificação dos Soldados do Efetivo Variável, do 
Curso de Formação de Cabos e do Curso de 
Formação de Sargentos Temporários, operação 
FORJA. Esse exercício teve por objetivo integrar os 
conhecimentos referentes às missões específicas das 
frações do Pelotão de Cavalaria Mecanizado. 
 Os soldados do efetivo variável aplicaram 
conhecimentos atinentes ao Grupo de Exploradores e 
ao Grupo de Combate, enquanto os alunos do Curso 
de Formação de Cabos finalizaram a sua qualificação 
na Viatura Blindada de Reconhecimento EE-9 CAS-
CAVEL e na Peça de Apoio (Morteiro 81mm). Os 
alunos do Curso de Formação de Sargentos Tem-
porários foram distribuídos nos diversos grupamentos 
de instrução, sendo empregados como instrutores e 
monitores de corpo de tropa, sob a supervisão da 
equipe de instrução do 3º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado. 


