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Profissionalismo e Entusiasmo; da Tradição à Modernidade.

 No dia  14  de  fevereiro,  o Exército  Brasileiro  
realizou a tradicional substituição da Bandeira Nacional, 
na Praça dos Três Poderes, sob a coordenação do 
Comando Militar do Planalto. 
 A cerimônia cívico-militar foi presidida pelo 
Comandante do Exército, General de Exército Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, e contou com a presença de 
embaixadores, ex Ministros de Estado, integrantes do Alto 
Comando do Exército, oficiais generais da ativa e da 
reserva, adidos militares e demais autoridades civis e 
militares.

CMP COORDENA SOLENIDADE DE
 SUBSTITUIÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL
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 Na oportunidade, também foi realizada uma apre-
sentação do Coral do Colégio Militar de Brasília ao público 
que prestigiou a cerimônia, e uma homenagem aos Solda-
dos da Paz.
 Um grande número de pessoas acompanhou a 
solenidade e entoou, junto com a tropa, o canto do Hino 
Nacional Brasileiro e do Hino à Bandeira. No momento do 
hasteamento, a Bateria de Cerimonial Caiena, do 32º 
Grupo de Artilharia de Campanha (32º GAC), executou a 
salva de gala com 21 tiros de canhão em homenagem ao 
símbolo maior da Pátria.
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 Antes da cerimônia, ocorreu um passeio ciclísti-
co, patrocinado pela POUPEX com o slogan “Ciclistas e 
o Exército no combate ao Aedes Egypti – uma ação de 
cidadania usando a bicicleta”. O evento teve a presença 
de mais de 1500 ciclistas do DF e entorno, com início no 
SMU e término  na praça dos Três Poderes.
 Por fim, ocorreu uma exposição com o tema “A 
Participação do Exército Brasileiro em Missões de Paz 
– O Braço Forte com a Manutenção da Paz no Haiti e a 

Profissionalismo e Entusiasmo; da Tradição à Modernidade.

I REUNIÃO INTERAGÊNCIAS - OLÍMPIADAS 2016
 No dia 27 de janeiro, o Comando Militar do Planal-
to, por meio do Centro de Coordenação de Defesa de 
Área de Brasília (CCDA/Brasília), realizou a 1ª Reunião 
Interagências em preparação para os Jogos Olímpicos 
2016 (JO2016). 
 A Operação Interagências é uma interação das 
Forças Armadas com outras agências, com a finalidade 
de conciliar interesses e coordenar esforços para a 
consecução de objetivos ou propósitos convergentes que 
atendam ao bem comum, evitando a duplicidade de 
ações, a dispersão de recursos e a divergência de 
soluções com eficiência, eficácia, efetividade e menores 
custos.
 Estiveram presentes na reunião, militares das 
Forças Armadas, Forças Auxiliares e integrantes que 
compõem  o Eixo Defesa, Segurança e Inteligência.
 A reunião teve como principal objetivo debater 
avaliações de risco, ativar os grupos de coordenação no 
âmbito do Comitê Executivo de Segurança Integrada 
Regional (CESIR), conforme planejamento do Governo 
Federal.
 A atuação das Forças Armadas nos JO2016 
seguirá o mesmo padrão já adotado na Copa das  Con-
federações, em 2013; na Copa do Mundo de 2014; e na 
Jornada Mundial da Juventude. Nesses grandes eventos, 

as ações dividiram-se em eixos estratégicos, tais como: 
Defesa Aeroespacial e Controle do  Espaço  Aéreo; 
Fiscalização de Explosivos; Segurança e Defesa Ciber-
nética; Prevenção e Combate ao Terrorismo (incluindo 
atividades de Defesa Química, Biológica, Radiológica e 
Nuclear – DQBRN); e Força de Contingência.

SUBSTITUIÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL
Operação Mão Amiga 2016 com as ações subsidiárias 
de combate à Dengue, Zika e Chikungunya”. Nesta 
exposição foi apresentada a participação do Exército 
Brasileiro em Missões de Paz; motos, viaturas e carros 
de combate; e o ciclo de vida do Aedes aegypti e as 
formas de evitar sua reprodução, com um teatro de bon-
ecos que alertava, de forma lúdica, sobre os perigos do 
mosquito e das doenças que ele transmite.

Passeio Ciclístico Exposição Temática
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Exército Brasileiro realiza Operação Mão Amiga
 para combater o mosquito Aedes aegypti no Distrito Federal
 Desde o dia 14 de dezembro, o Governo do Distri-
to Federal vem contando com o apoio do Exército 
Brasileiro na campanha de combate ao mosquito Aedes 
aegypti. Esta cooperação, batizada de “Operação Mão 
Amiga 2016”, tem por objetivo colaborar na prevenção e 
no combate aos transmissores da Dengue, da Zika e da 
febre Chikungunya.
  Cerca de 1000 militares foram capacitados por 
agentes da vigilância ambiental e participam de 
inspeções nos imóveis para identificar possíveis focos do 
mosquito, eliminá-los e coletá-los para amostra. 
   Na Operação, estão sendo visitadas casas de 
todo o DF e entorno. A prevenção ainda é a melhor forma 
de evitar o aumento nas ocorrências de infectados e os 
riscos à saúde.
 A Secretaria de Saúde do Distrito Federal 

promoveu uma coletiva de imprensa com o Secretário de 
Saúde do Distrito Federal, Fábio Gondim, representantes 
das Forças Armadas e Corpo de Bombeiros para informar 
a população sobre o Dia Nacional de Esclarecimento, que 
ocorreu no dia 13 de fevereiro, com o objetivo de  aprofun-
dar o nível de conscientização quanto à gravidade da 
proliferação do mosquito Aedes aegypti .
 Durante a mobilização, cerca de 18.000 militares 
das três forças singulares foram disponibilizados. Estes 
percorreram o DF e entorno, com prioridades para as 
regiões mais endêmicas, visitando residências, distribuin-
do panfletos educativos, a fim de engajar e comprometer a 
sociedade na luta contra o mosquito transmissor.
 A campanha prosseguiu durante o período de 15 a 
18 de fevereiro, com a visitação de  200 mil residências. 
Nesta ocasião, os militares atuaram mais efetivamente na 
erradicação dos focos de proliferação do inseto.

Exército Brasileiro realiza Operação Mão Amiga
 para combater o mosquito Aedes aegypti no Distrito Federal

Coletiva de ImprensaCapacitação



COMBATE AO MOSQUITO
 AEDES AEGYPTI
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CMP Notícias

REUNIÃO DE COMANDO DO CMP
 No dia 17 de fevereiro, o Comando Militar do Plan-
alto realizou a 1ª Reunião de Comando de 2016. O 
evento terminou com um jantar de confraternização. 
 O Comando Militar do Planalto (CMP) realiza 
cinco reuniões de comando durante o ano. As reuniões 
tem como principal objetivo apresentar os assuntos trata-
dos nas Reunião do Alto Comando do Exército (RACE), 
coordenar as atividades do CMP e transmitir as diretrizes 
e ordens do Comandante Militar do Planalto aos grandes 
comandos subordinados (11ª RM, 3ª Bda Inf Mtz, C Op 
Esp) e organizações militares diretamente subordinadas 
(BGP, BPEB, 1°RCG, 2° B FV, 6° GMF, B Adm Ap e 7ª Cia 
Intlg).  

COMEMORAÇÃO DO DIA DO SERVIÇO DE 
ASSISTÊNCIA RELIGIOSA DO EXÉRCITO

 No dia 16 de fevereiro, no Oratório do Soldado, 
ocorreu uma celebração em ação de graças ao Dia do 
Serviço de Assistência Religiosa do Exército (SAREx), 
transcorrido em 13 de fevereiro, seguido de uma formatu-
ra no Comando Militar do Planalto (CMP).   
 Durante a solenidade foi depositada uma corbélia 
de flores no quadro do Patrono do SAREx, Antônio Álva-
res da Silva - Frei Orlando, seguido do toque de patrono 
e do desfile da tropa.
 A cerimônia foi presidida pelo Gen Ex Francisco 
Carlos Modesto e contou com a presença do Comandan-
te Militar do Planalto, Gen Div Leme, do Arcebispo  Militar 
do Brasil, Dom Fernando Guimarães, de capelães 
militares das Forças Armadas e Auxiliares.

HOMENAGEM AOS 71 ANOS DA TOMADA DE MONTE CASTELO

 Para marcar os 71 anos da Tomada de Monte 
Castelo, foi realizada, no dia 18 de fevereiro, no Batalhão 
da Guarda Presidencial (BGP), uma formatura alusiva à 
data.
 A cerimônia foi uma forma de relembrar o feito 
heróico dos soldados brasileiros que lutaram na 2ª 
Guerra  Mundial, combatendo as forças  do  Eixo, na 

batalha mais emblemática daquele palco de guerra.
 A solenidade contou com a presença de diversas 
autoridades militares e civis que, juntamente com a tropa 
e os convidados, entoaram a Canção do Expedicionário, 
feita em homenagem aos pracinhas. Em seguida, os 
veteranos da FEB, Cel Nestor da Silva e o Ten Vasco 
Duarte Ferreira, deram início ao desfile a pé.



11ª RM

 Ocorreu, no dia 28 de janeiro, no Quartel-General 
do CMP/11ª RM, a solenidade de passagem do cargo de 
Comandante da 11ª Região  Militar,  Região Tenen-
te-Coronel Luiz Cruls, do Coronel de Engenharia Fernan-
do Miranda do Carmo para o General de Brigada Riyuzo 
Ikeda.
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Passagem de Comando da 11ª RM
 O ato de transmissão foi presidido pelo Gen Div 
Leme, Comandante Militar do Planalto. Prestigiaram o 
evento Integrantes do Alto Comando do Exército de hoje 
e de sempre, oficiais generais da ativa e da reserva, 
militares de outras forças, além de autoridades civis 
nacionais e estrangeiras.
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1º Ten Ana Carolina

1º RCG

Dragões da Independência realizam
 Passagem de Comando
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 No dia 15 de janeiro de 2016, o 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas (1º RCG) – Dragões da Inde-
pendência, realizou a formatura de passagem de coman-
do, do Tenente-Coronel Marcelo Teodoro de Siqueira ao 
Tenente-Coronel Alexandre Pfaender Júnior.
 A solenidade foi presidida pelo Exmo Sr Ministro 
de Estado da Defesa, José Aldo Rebelo Figueiredo.
 O evento contou também com a participação do 
Exmo Sr Gen Ex Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
Comandante do Exército, Gen Div Cesar Leme Justo, 

Comandante Militar do Planalto e demais autoridades civis 
e militares. 
 A solenidade teve início com a inauguração do 
retrato na galeria dos Ex Comandantes, seguida da forma-
tura de Passagem de Comando, onde o TC Pfaender 
recebeu o capacete com penacho branco, que identifica o 
comandante dos Dragões da Independência e é de uso 
exclusivo do oficial que exerce o cargo; e, por fim, um 
coquetel.
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Abertura do Ano Legislativo do Congresso Nacional

 No dia 2 de fevereiro, o Batalhão da Guarda Presidencial – ‘'Batalhão Duque de Caxias’’- participou da 
cerimônia de Abertura do Ano Legislativo do Congresso Nacional. O Coronel Cinelli, Comandante do Batalhão, coman-
dou uma guarda de honra mista (Marinha, Exército e Aeronáutica) para o Presidente do Senado Federal, Senador 
Renan Calheiros. A participação do BGP simboliza a harmonia entre os Poderes da República, por meio deste preito 
de homenagem da unidade herdeira das tradições do Batalhão do Imperador (1823) à "Casa do Povo".

BGP
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Guarda de Honra para o Presidente da Bulgária
 No dia 2 de fevereiro de 2016, o Batalhão da Guarda Presidencial realizou a Guarda de Honra para o Sr. 
Rosen Plevneliev, Presidente da Bulgária.
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 Visando ampliar o congraçamento entre o Exército 
e a Justiça Militar, o Batalhão da Guarda Presidencial 
conduziu, no dia 18 de fevereiro, uma instrução de tiro de 
pistola 9mm para os Juízes-Auditores, Procuradores e 
Promotores de Justiça Militar da 11ª Circunscrição Judi-
ciária Militar, chamada de "Almoço com Tiro" - Edição 
Justiça Militar. 
 A abertura foi realizada pelo Comandante do BGP, 
Coronel Cinelli, que aproveitou a ocasião para ministrar 
uma palestra sobre o histórico, a estrutura atual e as 
missões do BGP. A participação dos magistrados e 
Parquets foi ampliada pela presença das respectivas Dire-
toras de Secretaria, tornando o evento um sucesso. Todos 
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Almoço com tiro - Edição Justiça MilitarAlmoço com tiro - Edição Justiça Militar

tiveram a oportunidade também de conhecer e realizar o 
tiro com diferentes tipos de armamentos, atividade gentil-
mente conduzida pelo Cel R/1 Paulo Amaral, grande 
amigo do BGP, que cedeu o armamento de sua coleção 
particular. 
 Ao término da sessão de tiro real, realizada no 
Estande General Darcy Lázaro, com excelente aproveita-
mento dos participantes, todos foram convidados para um 
almoço no BGP, do qual também participaram os asses-
sores jurídicos do Comando Militar do Planalto e da 11ª 
Região Militar. Todos foram laureados com certificados de 
participação, materializando as excepcionais  perfor-
mances.

 No dia 21 de fevereiro (domingo), o Batalhão da 
Guarda Presidencial participou da 11ª edição da Corrida 
da Paz (CISM Day Run), atividade desportiva realizada 
simultaneamente em todas as capitais brasileiras, sob a 
coordenação do Ministério da Defesa e patrocinada pelo 
CISM (Conselho Internacional do Desporto Militar).
 O objetivo da atividade é estimular a prática 
desportiva e celebrar o espírito de paz reinante no mundo 
dos esportes. Em Brasília, a corrida de 5Km percorreu o 
Eixão Sul. O BGP fez-se presente entre os mais de 5.000 
participantes distribuídos entre grupamentos de tropa, 
atletas de alto rendimento, atletas amadores ou simples-
mente entusiastas de um estilo de vida saudável. 
 O Comandante do BGP, Coronel Cinelli, correu à 
frente do Batalhão, representado por três grupamentos, 
num total de 100 militares.  Ao término da corrida, honran-
do as tradições da Infantaria, o Coronel Cinelli liderou as 
10 flexões em homenagem ao Brigadeiro Sampaio.

Corrida da Paz 
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 Ocorreu no dia 14 de janeiro a Passagem de 
Comando do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília 
(BPEB), do Coronel de Infantaria João FELIPE Dias 
Alves, para o Tenente–Coronel de Infantaria MAURÍCIO 
DE SOUZA Bezerra. 
 A cerimônia de descerramento da fotografia na 
galeria de retratos dos Antigos Comandantes foi presidi-
da pelo Exmo Sr Gen Div Cesar LEME Justo, Comandan-
te Militar do Planalto. 
 Na presença de oficiais generais, autoridades, 
antigos comandantes do BPEB e familiares, o Coman-

BPEB tem novo Comandante

dante Militar do Planalto concedeu o distintivo de Coman-
do Dourado ao Cel Felipe. Em seguida o Cel Felipe 
entregou ao novo Comandante, TC Maurício de Souza, o 
Facão Pioneiro Lobo Guará.
 A Formatura de Passagem de Comando ocorreu 
no Pátio Marechal Zenóbio da Costa e foi presidida pelo 
Exmo Sr Gen Ex Francisco Carlos MODESTO, Chefe do 
Departamento Geral do Pessoal. Na solenidade regada de 
muita emoção, o Cel Felipe apresentou suas despedidas 
e o novo Comandante, TC Maurício de Souza, recebeu a 
primeira continência da tropa.

BPEB tem novo Comandante
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 No dia 21 de janeiro, foi realizada a solenidade de 
Passagem de Comando do 3º Esquadrão de Cavalaria 
Mecanizado, do Major de  Cavalaria Carlos Eduardo de 
Matos Barboza para o Capitão de Cavalaria Maurício 
Gilberto Roman Ross. 
 A cerimônia contou com a tradicional inauguração 
do retrato na galeria de fotos dos antigos comandantes. O 

22º BI / 3ª Bda Inf Mtz

 No dia 08 de janeiro, o 22º Batalhão de Infantaria realizou 
formatura geral alusiva ao licenciamento de 89 soldados do Efetivo 
Variável, incorporados no ano de 2015. Na oportunidade, o TC Clau-
dio, Comandante do Batalhão, destacou a importância de prosse-
guirem cultuando os valores lapidados na caserna e realizou a entre-
ga dos Certificados de Reservistas aos militares que mais se desta-
caram na prestação do Serviço Militar Obrigatório. 

Licenciamento de 
Soldados do Efetivo Variável

22º BI3º Esq C Mec / 3ª Bda Inf Mtz

ponto alto da celebração foi a formatura, na qual a tropa 
do 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado demonstrou 
toda a força e a coesão necessária para a condução dos 
meios que garantem a mobilidade dessa tradicional 
subunidade de cavalaria. Presenciaram a cerimônia, 
oficiais-generais da ativa e reserva, militares convidados 
e familiares. 

O Guardião do Planalto Central tem novo Comandante
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36º BI Mtz / 3ª Bda Inf Mtz

Seleção Complementar no 41º BI Mtz

 No dia 28 de janeiro, a Águia da Tubalina recebeu a visita 
de uma equipe do Gabinete do Comandante do Exército, chefiada 
pelo Ten Cel Int Alexandre de Oliveira Bleasby, Adjunto da Asses-
soria 1 do Gabinete do Comandante do Exército.
 Esta visita da ilustre equipe ao Batalhão teve como objeti-
vo recolher e conferir a documentação necessária para a 
confecção do passaporte dos militares selecionados para a 
Missão das Nações Unidas de Estabilização do Haiti 
(MINUSTAH), BRABAT 24.

Visita do Gabinete do 
Comandante do Exército - BRABAT 24

 No mês de fevereiro, o 41º BI Mtz realizou a Seleção Complementar com a finalidade de selecionar jovens dos 
municípios de Jataí e Rio Verde para ingressarem nas fileiras do Exército.

Avenida do Exército S/N - 3º andar
Setor Militar Urbano (SMU)

Publicação da 5ª Seção do CMP
Quartel-General do Comando Militar do Planalto
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