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Profissionalismo e Entusiasmo; da Tradição à Modernidade.

 O desfile de 7 de setembro da Capital Federal é 
organizado pelo Exército Brasileiro, por meio do Comando 
Militar do Planalto (CMP), com a coordenação da 
Presidência da República e do Ministério da Defesa.
 Com um efetivo de 850 militares entre tropas a pé 
e motorizadas, o Exército prestou uma homenagem aos 
70 anos da vitória do Brasil na Segunda Guerra Mundial e 
aos 150 anos do nascimento do Marechal Rondon.
 Na homenagem à Força Expedicionária Brasileira, 
24 viaturas militares históricas desfilaram conduzindo 

ex-combatentes e colecionadores que trajaram 
uniformes da época.
 As atividades do desfile cívico-militar tiveram 
início às 9h, quando o Comandante Militar do Planalto, 
General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho, fez a 
apresentação da tropa à Presidenta da República, Dilma 
Rousseff. Somando-se às demais Forças Armadas e 
Forças Auxiliares, o efetivo total de militares chegou a 
três mil homens e mulheres. 

CMP COORDENA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO EM BRASÍLIA
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CMP Notícias

 Como parte das comemorações 
da Semana da Pátria, o CMP represen-
tou o Exército Brasileiro na tradicional 
Exposição da Independência, no 
Parque da Cidade, em Brasília.
 O evento, ocorrido nos dias 29 e 
30 de agosto, contou com a partici-
pação da Marinha, Aeronáutica, Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiro e DETRAN.
 Nos estandes, houve exibição 
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CMP PARTICIPA DE EXPOSIÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA

COLUNA DA VITÓRIA SE CONCENTRA EM BRASÍLIA

 O Comando Militar do Planalto coordenou e apoiou o 
deslocamento da Coluna da Vitória para a Capital Federal, 
entre os dias 6 e 8 de setembro. A Coluna da Vitória é um 
evento organizado pela Associação Brasileira de Preser-
vadores de Viaturas Militares (ABPVM) que reúne entusias-
tas e colecionadores de veículos militares antigos.
 As viaturas são oriundas de  Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, São Paulo e Paraná, e concentraram-se na capital 
especialmente para participar das comemorações da 
Semana da Pátria. 
 Inicialmente, as viaturas históricas se reuniram em 
Cristalina-GO, na  sede  da  3ª  Brigada   de  Infantaria  Mo-
torizada. Daquela localidade, a coluna se deslocou rumo a 
Brasília, no dia 6 de setembro. Ao chegar à capital federal, o 

comboio percorreu o Eixo Monumental até a Praça dos 
Três Poderes, finalizando o percurso no Setor Militar 
Urbano, onde reuniu os colecionadores e veteranos da 
Segunda Guerra para uma foto oficial, com cobertura da 
imprensa local. 
 No dia 7 de setembro, a Coluna da Vitória integrou 
o desfile cívico militar em comemoração aos 70 anos da 
vitória da Força Expedicionária Brasileira, na 2ª Guerra 
Mundial. Nas viaturas desfilaram nove veteranos da FEB e  
colecionadores trajados com uniformes da época.  
 Finalizando as comemorações da Semana da 
Pátria, o grupo participou de uma sessão Solene na 
Câmara Federal, no dia 8 de setembro. 
 

de materiais de emprego militar, como a viatura lançadora de foguetes (Astros 2020), a viatura Guarani e a viatura MTO 
(Módulo de Telemática Operacional), do Centro de Guerra Eletrônica do Exército. 
 Na oportunidade, foi realizada uma apresentação da Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de 
Brasília (BPEB) e uma demonstração de movimentos sincronizados com fuzil, sem comando, do Batalhão da Guarda 
Presidencial. 

SEMANA DA PÁTRIA



CMP realiza Encontro
 dos Paraquedistas 

Militares em Brasília

CMP Notícias
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CMP realiza Encontro
 dos Paraquedistas 

Militares em Brasília

 No dia 25 de setembro, o  Comando  Militar  do  Planalto  (CMP)  
realizou o Encontro dos Paraquedistas, na Guarnição de Brasília. No 
encontro houve uma demonstração de salto livre, apresentação dos Para-
quedistas e almoço com brinde comemorativo.

 O evento, que ocorreu no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas (1º 
RCG), contou com a presença do Comandante do Exército, General de 
Exército Eduardo Dias  da  Costa Villas Bôas,  de Oficiais Generais da Ativa 
e da Reserva, e do Comandante Militar do Planalto, General de Divisão 
Racine Bezerra Lima Filho.

 Durante o evento, os militares puderam reencontrar amigos, ex 
comandantes, reviver histórias e cantar canções da tropa paraquedista. 



BANDA MARCIAL DO CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS
REALIZA APRESENTAÇÃO NO QUARTEL GENERAL DO CMP

CMP Notícias

     Brasil é sede da 21ª IAPTC

 O Comando Militar do Planalto apoiou a coorde-
nação da 21ª Conferência Anual da Associação Interna-
cional dos Centros de Operações de Paz (IAPTC), em 
Brasília, entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. O 
evento foi organizado pelo Centro Conjunto de Operações 
de  Paz   do  Brasil  (CCOPAB)  e pelo  Comando  de  
Operações Terrestres (COTER). 
 Algumas das principais atividades apoiadas foram: 

a recepção do coquetel de abertura (Ice Breaker); o 
apoio ao cerimonial dos eventos de abertura e encerra-
mento da Conferência; uma visita guiada pelos princi-
pais pontos turísticos de Brasília; e a supervisão da 
recepção e do show cultural que ocorreram no jantar de 
encerramento. 

 No dia 3 de setembro, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais realizou uma apresentação para os 
integrantes do Comando Militar do Planalto, familiares e convidados. 
 A apresentação ocorreu no pátio do Quartel-General do CMP e incluiu dobrados militares, músicas clássicas e 
canções populares. O evento foi prestigiado pelo Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Racine Bezerra 
Lima Filho, Comandantes de Organizações Militares de Brasília, oficiais e praças do Comando Militar do Planalto,  
familiares e convidados. O público presente elogiou e aplaudiu cada demonstração executada pela Banda. 
 Por conta das comemorações da Semana da Pátria, a Banda Marcial deslocou-se do Rio de Janeiro para a  
Capital Federal e recebeu apoio de alimentação e hospedagem do CMP. 
 A Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais é composta por 120 militares que realizam, com grande 
precisão, simétricas e criativas evoluções. É considerada uma das maiores bandas marciais do mundo e distingue-se 
pela presença de gaitas de fole escocesas entre seus instrumentos musicais, presente da Rainha da Inglaterra. Além 
de realizar apresentações em todo país, a Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais destaca-se em diversos even-
tos internacionais. 
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11ª RM
11ª Região Militar realiza Ação

 Social na comunidade Sol Nascente 
 Nos dias 12 e 13 de setembro, o Comando da 11ª Região Militar participou 
da Ação Cívico-Social (ACISO), em coordenação com o GDF e a Secretaria de 
Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal.
 A ação que ocorreu na Escola Classe 66, em Ceilândia, teve como objetivo 
atender a comunidade do Setor Habitacional Sol Nascente, considerada uma das 
mais carentes do Distrito Federal, levando serviços de aproximadamente 31 órgãos 
públicos, visando promover o acesso facilitado para confecção de documento de 
identidade, defensoria pública, defesa do consumidor, dentre outros serviços públi-
cos.
 Durante a ACISO, a Seção de Serviço Militar da 11ª Região Militar disponibi-
lizou um estande com militares capacitados para atender e orientar os integrantes 
da comunidade interessados em saber sobre as formas de ingresso no Exército 
Brasileiro.  
 Na oportunidade, a 11ª RM ainda regularizou a situação militar de moradores 
da comunidade do Condomínio Sol Nascente.

CMP Notícias

REPRESENTANTES DA 11ªRM PARTICIPAM 
DA VIRADA SUSTENTÁVEL NO CERRADO

2012 2014

 Nos dias 12 e 13 de setembro, a 11ª Região Militar esteve presente na  Ação  Virada  Sus-
tentável do Cerrado. 
 Na oportunidade, uma equipe da Seção de Patrimônio Imobiliário, Meio Ambiente e      
Construção (SPIMAC) participou de palestra de divulgação das atividades de meio ambiente   
realizadas na área do Distrito Federal. 
 A equipe visitou a Rodoferroviária, local onde o Exército Brasileiro desenvolve o Acordo de 
Cooperação Técnica com a CAESB e a TERRACAP para a recuperação de áreas degradadas.

Resultado da recuperação de áreas degradadas



C Op Esp
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CMP Notícias

Desfile do 7 de setembro em Goiânia
 O Comando de Operações Especiais (C Op Esp) participou do Desfile cívico-militar em comemoração ao Dia da 
Independência do Brasil em Goiânia, com cerca de 900 militares do segmento masculino e feminino das Organizações 
Militares Subordinadas. 
 No evento, as diversas missões executadas pelo C Op Esp foram mostradas ao público, entre as quais: salto 
livre operacional e semi-automático, infiltração aquática, atividades de contra-terror e de defesa química, biológica e 
nuclear.

Planejamento de Prevenção 
e Combate ao Terrorismo para
os Jogos Olímpicos Rio 2016

 Na semana de 31 de agosto a 04 de setembro, o 
Comando de Operações Especiais, em Goiânia, sediou 
uma reunião com a finalidade de conduzir o planejamento 
tático do Comando Conjunto de Prevenção e Combate ao 
Terrorismo (CCPCT) para os Jogos Olímpicos e 
Paraolímpicos Rio 2016. 
 O evento contou com a presença de militares do 
Ministério da Defesa, Marinha do Brasil, Força Aérea 
Brasileira, Comando de Operações Terrestres, Comando 
Militar do Leste, Centro de Inteligência do Exército, 
Centro de Comunicação Social do Exército, Centro de 
Defesa Cibernética, Comando de Aviação do Exército e 
1º Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 
Nuclear.

1° Encontro de oficiais R2 no
 Comando de Operações Especiais

 O Comando de Operações Especiais realizou, no 
dia 12 de setembro, o 1º Encontro de Oficiais R2 do 
Estado de Goiás.
 A atividade reuniu cerca de 90 (noventa) oficiais 
R2 e contou com diversos eventos, com destaque para 
uma formatura no 1° Batalhão de Forças Especiais e uma 
palestra ministrada pelo 2° Tenente R2 Sérgio Pinto Mon-
teiro, Presidente do Conselho Nacional de Oficiais da 
Reserva.
 O evento contou, ainda, com uma visitação do 1º 
Batalhão de Ações de Comandos (1º BAC),  e um almoço 
de confraternização.
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1º Ten Ana Carolina

BPEB

Visita ao Hospital da Criança de Brasília
 No dia 10 de setembro, o Hospital da Criança de Brasília, que 
oferece tratamento de câncer infantil e pediatria especializada, recebeu a 
Banda de Música do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. 
 Os músicos levaram alegria para crianças e adolescentes do 
hospital, que além de ficarem encantados com a apresentação da Banda, 
tiveram a oportunidade de aprender a marchar e conhecer cada instru-
mento. 
 Um dos momentos marcantes da visita foi quando uma criança que 
sofre de problemas de visão sentiu os músicos se aproximarem e ficou 
emocionada de poder tocar nos instrumentos e ouvir a música de perto.
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1º RCG

 O 1º Regimento de Cavalaria de Guardas “Dragões da Independência”, realizou nos dias 26 e 27 de setembro 
o Campeonato de Adestramento do Exército. O campeonato aconteceu de forma diferente dos tradicionais, nos quais 
uma Unidade de Cavalaria do Exército recebe todos os conjuntos dos Comandos Militares de Área para a competição. 
 Este ano o campeonato foi chamado de itinerante, com o deslocamento dos juízes até os três Regimentos de 
Cavalaria de Guardas (Regimento Osório em Porto Alegre-RS, Regimento Andrade Neves no Rio de Janeiro-RJ e os 
Dragões da Independência em Brasília-DF). 
 Ao final das três etapas de adestramento, sagrou-se Campeão o Comando Militar do Sul. O Comando Militar do 
Planalto obteve os títulos de campeão e vice campeão individuais da série principal, com o TC Serrão e o 1º Ten 
Mozart.

Campeonato de Adestramento do Exército
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BPEB In Concert IV
 O Batalhão de Polícia do Exército de 
Brasília realizou o “BPEB In Concert IV”, no Teatro 
da POUPEX, em comemoração ao 26º 
aniversário da Banda de Música,  no dia 23 de 
setembro. O evento contou com um público 
estimado de 500 pessoas, entre militares e convi-
dados.

Inauguração Pavilhão da 
Banda de Música da BPEB

 No dia 17 de setembro, foi  inaugurado  o  novo  
Pavilhão da Banda de Música do Batalhão de Polícia do 
Exército de Brasília, com instalações modernas e equipadas 
para treinamentos e ensaios. 
 O evento contou com a presença do Comandante 
Militar do Planalto, General de Divisão Racine Bezerra Lima 
Filho, do Deputado Luiz Carlos Pietschmann  e músicos 
convidados.
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B ADM AP/CMP
CMP Notícias

 No dia 15 de setembro de 2015  foi realiza-
da a formatura de promoção de cabos e sargentos 
temporários da Base de Administração e Apoio do 
Comando Militar do Planalto, na qual o Coman-
dante da Base do CMP realizou a entrega de 
divisa a todos os militares.

Promoção de 
Cabos e Sargentos

16º B Log

 No dia 17 de setembro, o General de Exército Marco 
Antonio de FARIAS, Comandante Logístico, visitou o 16º 
Batalhão Logístico para acompanhar as palestras ministra-
das por Diretorias do COLOG para cadetes da AMAM do 
Curso de Material Bélico. 
 Na oportunidade, o Gen Farias percorreu as insta-
lações do Batalhão, acompanhado pelo Tenente Coronel 
André Ricardo de Amorim Leite, Comandante da Unidade, 
quando pode familiarizar-se com aspectos estruturais, orga-
nizacionais e operacionais da OM.

Comandante Logístico 
visita 16º B Log 

16º B Log apoia a AMAN 
 Em atenção ao Pedido de Colaboração de Instrução 
(PCI), o 16º Batalhão Logístico apoiou, no período de 13 a 
17 de setembro, o Curso de Material Bélico da Acadêmia 
Militar das Agulhas Negras. 
 Os 35 cadetes do quarto ano realizaram um Exer-
cício no Terreno, no Centro de Instrução de Formosa, onde 
assumiram a Companhia de Suprimento de Manutenção do 
Batalhão Tenente-Gerneral Napion, com a supervisão dos 
Instrutores, para realizar as tarefas determinadas. Durante 
sua estada no Batalhão, os cadetes participaram de 
palestras, no auditório da Unidade, ministradas por Direto-
rias do Comando de Operações Logísticas (COLOG) e com 
a presença do Gen Ex Farias.
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BGP

 O Batalhão da Guarda Presidencial realizou, no dia 12 de setembro, o 1º Campe-
onato de Técnicas de Pilotagem. 
 O objetivo foi promover uma interação entre batedores militares das Forças Arma-
das e dos Órgãos de Segurança Pública, fomentando futuras cooperações em ambiente 
interagências; aprimorar as técnicas de pilotagem essenciais para a atividade de motoci-
clista batedor, estimulando práticas seguras e multiplicando procedimentos que visem à 
segurança dos recursos humanos do Exército Brasileiro, e coroar as atividades da 
Semana da Pátria.

Primeiro Campeonato de Técnicas de Pilotagem

 Há 52 anos, o Exército Brasileiro concluía o desdobramento de uma subunidade com grande mobilidade e ação 
de choque, o 3° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Em comemoração a essa data foram promovidas diversas ativi-
dades na semana de 21 a 25 de setembro, entre as quais: homenagem aos ex-comandantes incluindo uma palestra 
do Gen Div R1 Luiz Adolfo Sodré de Castro, antigo Subcomandante e Comandante do Esquadrão, o qual plantou uma 
árvore relativa ao seu comando no bosque dos ex-comandantes; culto ecumênico; solenidade militar presidida pelo 
Gen Div Racine Bezerra Lima Filho, Comandante Militar do Planalto; e o tiro do armamento coletivo, no Campo de 
Instrução de Formosa.

Aniversário do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizada
22º BI3º Esq C Mec / 3ª Bda Inf Mtz
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 A Bateria Cerimonial Caiena, do 32º  Grupamento  de  
Artilharia de Campanha, realizou tiros de salva durante a 
execução da música “Abertura 1812”, de Piotr Tchaicowsky, que  
fazem parte da composição original da obra.  
 A salva se deu durante a apresentação da Orquestra 
Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, no Concerto da 
Independência, no dia 7 de setembro, na concha acústica do 
Quartel General do Exército, no Setor Militar Urbano. 
 O repertório apresentado contou com obras clássicas, 
populares e trilhas famosas do cinema internacional.

Concerto da Independência

Inspeção da IIQ 
 Entre os dias 14 e 16 de setembro, no Centro de 
Instrução do Córrego e Acampamento, foi realizado 
Instruções Individuais de Qualificação para os Cursos de 
Formação de Soldado, Cabo e Sargento temporário. 
          Na oportunidade, o Comandante da 3ª Brigada de 
Infantaria Motorizada, General de Brigada Sérgio da 
Costa Negraes, inspecionou as instruções dos Subsiste-
mas de Artilharia: linha de fogo, central de tiro, topografia 
e comunicações, onde verificou o nível de aprendizado 
alcançado pelos instruendos.

22º BI32º GAC / 3ª Bda Inf Mtz
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36º BI Mtz / 3ª Bda Inf Mtz

Homenagem a Militares do Batalhão

 O 36º Batalhão de Infantaria Motorizado rece-
beu, no dia 17 de setembro, a visita de inspeção do 
período de Instrução Individual de Qualificação (IIQ) do 
General de Brigada Sérgio da Costa Negraes, Coman-
dante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada (3ª Bda Inf 
Mtz), do Cel Guerra - Cmt BRABAT, do Cel Jacaúna - 
E/2 CMP e comitiva.
 A inspeção foi realizada no Campo de Instrução 
e Adestramento 2º Sgt Orlando Randi (fazenda tatu) e 

INSPEÇÃO DA INSTRUÇÃO 
INDIVIDUAL DE QUALIFICAÇÃO (IIQ/2015)

foram verificados os seguintes aspectos: técnica de 
material, técnica de tiro e maneabilidade da  metralhado-
ra MAG 7,62 mm, do canhão sem recuo 84 mm, do 
morteiro 81 mm e do morteiro 60 mm; maneabilidade dos 
grupos de combate; tiro de fuzil automático pesado; 
exploração das comunicações (rádio operador); 
condução de viaturas militares (motoristas); preparação 
de alimentos (cozinheiros); e técnicas de auxiliar de 
enfermagem (enfermeiros).

 O presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, Vereador Alexandre Nogueira, realizou, no dia 4 de setem-
bro, no Plenário Homero Santos, uma sessão solene de outorga de homenagem especial a militares do 36º Batalhão 
de Infantaria Motorizado. Na ocasião, foi homenageado o Comandante da Unidade, Tenente Coronel Alexandre de 
Castro Matias e, ainda, 80 militares da Sentinela do Triângulo pelos excelentes serviços prestados ao município.
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22º BI2º B Fev / 3ª Bda Inf Mtz
Entrega do Chapéu Tropical

 Em solenidade na Praça Visconde de Mauá, os Soldados 
do Grupamento Bravo – 2015 receberam o Chapéu Bandeirante, 
ou como o chamamos “Chapéu Tropical”, peça característica e 
tradicional do uniforme dos engenheiros. 
 O evento contou com a participação de significativa 
parcela dos familiares dos Soldados incorporados, os quais 
realizaram a entrega aos seus afilhados.

41º BI Mtz / 3ª Bda Inf Mtz

Visita do General Negraes para Inspecão da IIQ
 Com o objetivo de verificar os níveis de instrução atingi-
dos até o presente momento, o 41º Batalhão  de  Infantaria  Mo-
torizado recebeu, no dia 16 de setembro, a visita do Comandante 
da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada 
Sérgio da Costa Negraes e comitiva, para a inspeção do período 
de Instrução Individual de Qualificação.
 Após a recepção pela Guarda do Quartel e formatura 
geral do Batalhão, o Gen Negraes plantou uma muda de árvore 
no “Bosque 1º Sgt Ramalho”, visitou as instalações da OM e  veri-
ficou pessoalmente as oficinas de instrução.
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22º BI22º BI / 3ª Bda Inf Mtz

 No dia 25 de setembro, o 22º Batalhão de Infantaria assinou um termo de 
cooperação técnica para a execução do Projeto Forças no Esporte (PROFESP), 
desenvolvido no Batalhão. 
 A cerimônia contou com a presença do Secretário Municipal da Educação de 
Palmas, Danilo de Melo, e do presidente da Associação Atlética Banco do Brasil 
(AABB), Pedro Carvalho, autoridades militares, professores, técnicos da Semed e de 
40 alunos que participarão do projeto.
 As atividades esportivas do PROFESP serão realizadas na sede da AABB, 
parceira do projeto.  A previsão do Projeto é atender mais de 100 alunos do Sistema 
Municipal de Ensino.
 A parceria firmada consiste em oferecer atividades de iniciação esportiva nas 
modalidades de voleibol, futsal, natação e  judô, na faixa etária de 8 a 14 anos,  ma-
triculados na Escola Municipal Monteiro Lobato. 
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Avenida do Exército S/N - 3º andar
Setor Militar Urbano (SMU)Redação: 1º Ten Taliane

Arte Grá�ca e Diagramação: 2º Ten Camilla

22º BI assina termo de cooperação
 técnica para Projeto Forças no Esporte

Inspeção da IIQ no 22º BI

 O 22º Batalhão de Infantaria recepcionou, no dia 14 de setembro, o Comandante da 3ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, General de Brigada Sérgio da Costa Negraes e comitiva, por ocasião da visita de verificação das Instruções 
da IIQ. 
 Foi realizada uma formatura geral, visita às instalações e oficinas, finalizando com almoço na Unidade.


