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Substituição da Bandeira Nacional  

Profissionalismo e Entusiasmo!

 O Exército Brasileiro, por meio do Comando 

Militar do Planalto, realizou, no dia 07 de maio, a 

substituição da Bandeira Nacional, na Praça dos Três 

Poderes. A tradicional cerimônia cívico-militar acontece  

no primeiro domingo de cada mês, com a finalidade de 

preservação do Pavilhão, mantendo acesa a chama do 

civismo e incentivando o culto aos símbolos nacionais.

 A solenidade, presidida pelo General de Exército 

Juarez Aparecido de Paula Cunha, foi iniciada com a 

apresentação do coral composto por alunos do Colégio 

Militar de Brasília. Em seguida, o Tenente-Coronel 

Nestor da Silva foi homenageado em nome dos 

combatentes da Força Expedicionária Brasileira, por 

sua efetiva participação na Segunda Guerra Mundial. O 

reconhecimento aconteceu na véspera de 

comemoração dos 72 anos do Dia da Vitória, quando da 

rendição do exército nazista e do fim da Segunda 

Guerra Mundial.

 No momento do hasteamento da Bandeira, 

militares e civis cantaram o Hino Nacional, 

acompanhados da Salva de Gala de 21 tiros da Bateria 

Caiena, e, na arriação da substituída, entoaram o Hino à 

Bandeira. O desfile da tropa de militares do Exército, 

entre eles os Granadeiros do Batalhão Presidencial, 

com seus uniformes históricos, encerrou o evento.
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 A cerimônia contou com a presença de Generais 

de Divisão, Generais de Brigada, autoridades militares 

da Aeronáutica e da Marinha, embaixadores de nove 

diferentes países, além de representantes do Governo 

do Distrito Federal. Alunos da Escola Classe do Setor 

Militar Urbano e membros do Grupo de Escoteiros Caio 

Martins também assistiram o ato solene. 

 A Bandeira - Hasteada no Planalto Brasileiro, é 

substituída mensalmente em formato de rodízio, 

executado pela Marinha, Exército e Aeronáutica, além 

Dia da Vitória 

do Governo do Distrito Federal (GDF). Possui um 

mastro de 100 metros de altura e 24 hastes em círculo, 

simbolizando a convergência dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário e as unidades da Federação. O 

peso da bandeira ultrapassa 90 kg, com um tamanho 

total de 286 metros quadrados. Na base do mastro,  está 

escrita a frase que reforça ainda mais a consciência de 

patriotismo na sociedade: “Sob a guarda do povo 

brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a Bandeira, 

sempre no alto, visão permanente da Pátria.”

 Há 72 anos, os militares do Exército Brasileiro 
entravam para história ao participarem da conquista da 
Segunda Guerra Mundial pelo grupo de países Aliados, 
após a rendição da Alemanha nazista. Desde então, a 
data de  8 de maio passou a ser celebrada como o Dia 
da Vitória. O Comando Militar do Planalto (CMP) 
comemorou a passagem com uma cerimônia militar em 
reconhecimento aos mais de 25 mil pracinhas que 
representaram a Nação naqueles conflitos.
 O Pátio Rosa da Fonseca foi palco para as 
homenagens aos guerreiros da Força Expedicionária 
Brasileira (FEB). Na cerimônia, os ex-combatentes 
Tenente-Coronel Nestor da Silva e Tenente Vasco 
Duarte Pereira, receberam as honras militares. A 
formatura ainda contou com desfile de tropas em trajes 

históricos e veículos militares antigos, pertencentes ao 
clube de colecionadores “Velhos Amigos de Guerra”.
 Em seu discurso, o comandante do CMP, 
General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, 
ressaltou o legado de bravura e coragem dos nossos 
homens, impresso nos campos de batalha e que ainda 
hoje inspira guerreiros e guerreiras. “A Força 
Expedicionária Brasileira mostrou ao mundo seu valor 
moral e profissional. Honraram a índole do povo 
brasileiro ao lutarem pela liberdade e pela paz mundial”, 
disse.
 Participaram ainda da formatura, o General de 
Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, Secretário 
de Economia e Finanças do Exército; e familiares de 
combatentes da FEB.
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Jogos de Guerra 

  Brasília (DF) - Entre os dias 29 de maio e 

2 de junho, o Comando Militar do Planalto (CMP) 

realizou o Exercício Tático com Apoio de Sistemas de 

Simulação (ETASS) – Operação Lobo Guará VI. A 

atividade foi um treinamento tático, sem tropa no 

terreno, apoiado por meios eletrônicos e cartográficos 

de simulação em Jogo de Guerra. A finalidade é elevar o 

nível de adestramento das Organizações Militares (OM) 

nos processos de tomada de decisão em um cenário de 

operações, além de capacitar profissionalmente os 

militares envolvidos, valorizando os recursos humanos.

 Na simulação, o Comando e Estado Maior da 3ª 

Brigada de Infantaria Motorizada (3ª Bda Inf Mtz), 

subordinada ao CMP, constituiu o Partido Azul. Suas 

tropas realizaram marchas para o combate, ataques a 

posições organizadas e também às localidades. Para 

cumprir esses objetivos, as OM participantes 

trabalharam todas as suas funções de combate, tais 

como Movimento e Manobra, Inteligência, Comando e 

Controle, Fogos, Proteção e Logística. O exercício foi de 

dupla ação, tendo sido o oponente o 1º Regimento de 

Cavalaria Motorizada, OM também integrante do CMP, 

representando as tropas inimigas do Partido Vermelho.

 Toda a execução do ETASS é dirigida pelo 

Comandante Militar do Planalto, General de Divisão 

Luiz Carlos Pereira Gomes, que acompanha as 

manobras dos dois lados da ação a partir das 

informações da Direção do Exercício (DIREX), 

responsável pela condução tática e formada por oficiais 

superiores do Estado Maior do CMP e 11ª Região Militar.

 A DIREX ainda emprega militares controladores 

e operadores na missão. Os primeiros atuam na 

interligação do comando às funcionalidades do sistema, 

aplicando seus conhecimentos de manobras inerentes à 

sua  Arma. Eles ficam “no terreno” recebendo as ordens

 Bravura - Desde  o  início  da  Segunda Guerra,  

em  1939,  o  Brasil,  coerente  com  sua tradição 

conciliadora,  mantivera-se  neutro  no  conflito.  

Entretanto,  os  caminhos para  uma solução pacífica, a 

cada dia, tornavam-se mais distantes. Apesar das 

dificuldades de toda ordem, a FEB, formada por jovens 

de diversas regiões do País, cruzou os mares em 

direção ao Teatro de Operações Europeu, onde 

escreveria sua  participação no conflito.
 Os pracinhas conquistaram o respeito dos 
exércitos aliados, levando, com generosidade e espírito 
humanitário, a esperança ao sofrido povo italiano. A 
coragem do soldado brasileiro foi reconhecida, 
inclusive, pelo próprio inimigo. Dos inúmeros combates 
travados, destacam-se as vitórias alcançadas em Monte 
Castello, Monte Belvedere, Castelnuovo, Zocca, 
Collechio e Fornovo di Taro.
 O Dia da Vitória retrata, mais do que tudo, a 
vitória dos valores da democracia, da justiça e da 
liberdade sobre as forças da opressão e da intolerância, 
representadas pelos países do Eixo e seus regimes 
totalitários.
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e devem reportar aos seus comandantes os fatos 

relevantes, resultados alcançados ou perdas que 

visualizarem.  Os operadores, por sua vez, são 

responsáveis pela interface entre o sistema de 

simulação e o Comando, inserindo as ordens na 

plataforma e transmitindo informações processadas 

pelo sistema.

 Adestramento efetivo – O Comandante de 

Operações Terrestres do Exército, General Paulo 

Humberto César de Oliveira, também supervisionou a 

simulação. Segundo ele, a utilização desse método é 

uma tendência em todos as forças de combate do 

mundo, pois carrega as vantagens de treinamento eficaz 

de pessoal, com a possibilidade de discussão de 

manobras em tempo real, sob um baixo custo.

 Para o Chefe da Divisão de Simulação de 

Combate do Comando de Operações Terrestres, 

Coronel Luís Fernando Gonçalves, o programa se 

consolida como uma das melhores ferramentas de 

adestramento para operações ofensivas, defensivas e 

de natureza peculiar. “O CMP está realizando um 

exercício de alto nível, dando condições ao Estado 

Maior da 3ª Bda Inf Mtz de se empregar em operação de 

defesa externa de alta intensidade com ótimo 

resultado”, concluiu.

 Ainda monitoraram a Operação Lobo Guará VI o 

General de Divisão Júlio César de Arruda, 

Subcomandante do Comando de Operações 

Terrestres; e o General de Brigada, Alexandre 

Fernandes Lobo Nogueira, Chefe do Centro 

Integrado de Telemática Integrada do Exército.

3ª Reunião de Comando  

 O Comando Militar do Planalto (CMP) realizou, no dia 15 de maio, sua 3ª Reunião de Comando do ano de 2017. 
O encontro teve como principais objetivos apresentar os  assuntos discutidos na 312ª Reunião de Alto Comando do 
Exército, sucedida em março,  transmitir as diretrizes e ordens do Comandante do CMP, além de acompanhar o 
direcionamento das atividades da Guarnição para o ano de 2017.
 Estiveram presentes no encontro, oficiais-generais comandantes de Organizações Militares (OM); membros do 
Estado-Maior do CMP; comandantes das Organizações Militares Diretamente Subordinadas ao CMP; além de 
representantes de outras OM da Guarnição.
 As definições da Reunião de Comando visam atender aos objetivos estratégicos e organizacionais do CMP. 
Como resultado, espera-se a otimização da gestão orçamentária e financeira das Unidades Gestoras, o aprimoramento 
da capacidade de mobilização militar terrestre do CMP, a elevação do nível de operacionalidade e adestramento das 
OM e ainda maior segurança para o efetivo apoio logístico às OM.
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 No dia 11 de maio, ocorreu a formatura em 
comemoração ao 57º Aniversário do Batalhão de Polícia 
do Exército de Brasília (BPEB).  A solenidade foi 
marcada por homenagens a autoridades civis e 
militares, pelo desfile de mais de 500 veteranos de todo 
País e pela apresentação das tropas especializadas.
 O evento contou com a presença do Deputado 
Federal Pastor Eurico, ex-policial do Exército; do 
Comandante Militar do Oeste, General de Exército 
Gerson Menandro Garcia de Freitas; do Comandante 
Militar do Sudeste, General de Exército João Camilo 
Pires de Campos; do Vice-Chefe do Departamento 
Geral do Pessoal, General de Divisão Humberto 
Francisco Madeira Mascarenhas; do 2º Subchefe do 
Estado Maior do Exército, General de Divisão Márcio 
Roland Heise;  do Subcomandante de Operações 

Terrestres, General de Divisão Júlio Cesar de Arruda; 
do Chefe do Centro de Inteligência do Exército, General 
de Divisão Ubiratan Poty; do Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira 
Gomes; do combatente da Força Expedicionária 
Brasileiro, Coronel Nestor da Silva e de autoridades 
civis e militares.
 Durante a solenidade, o Comandante do BPEB, 
Coronel Maurício de Souza Bezerra, acompanhado 
dos eternos Comandantes da unidade, agraciaram as 
autoridades civis e militares com o diploma de Amigo do 
Batalhão Brasília, um reconhecimento aos parceiros 
que contribuíram com demonstração de espírito de 
colaboração. Encerrando a cerimônia, a Pirâmide 
Humana realizou uma belíssima apresentação, sendo 
aplaudida por todos os convidados presentes.

 Brasília (DF) – Nos dias 29 e 30 de maio e 1º de 
junho, o Comando Militar do Planalto sediou a 3ª edição 
do Programa “Viva sem Drogas”. Mais de 200 militares, 
entre cabos e soldados, participaram do ciclo de 
palestras de conscientização do público jovem da 
Família Militar sobre os efeitos nocivos das drogas. A 
semana foi encerrada com a realização do concurso de 
redação, que este ano trouxe o tema “O barato que custa 
caro: consequências do uso de drogas”.
 A equipe da Seção do Serviço de Assistência 
Social (SSAS) da 11ª Região Militar abordou temas que 
buscam a prevenção à dependência química, tais como 
as consequências do consumo de álcool e de outras 
drogas para o organismo humano, aspectos 
sociológicos, responsabilidades criminais e as 
possibilidades de tratamento e acompanhamento. Os 
jovens ainda puderam ouvir o depoimento de um ex-
dependente, que relatou as dificuldades enfrentadas e 
sua luta pessoal na superação do vício.

Programa “Viva sem Drogas” - 11ª RM

57º Aniversário do 
BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA  
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 Como forma de estímulo do público-alvo nos debates em torno do assunto, a SSAS promoveu a competição 
literária com premiação em dinheiro para os melhores textos. O concurso foi dividido em duas categorias: cabos e 
soldados da Guarnição de Brasília e alunos do Ensino Médio do Colégio Militar de Brasília. Os três primeiros colocados 
receberão como premiação uma conta-poupança da POUPEx nos valores de R$ 1.000,00 (1º lugar), R$ 700,00 (2º 
lugar) e R$ 500,00 (3º lugar).

 Formosa (GO) – Nos dias 4 e 5 de maio, o 6º 

Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF) recebeu os 

integrantes da Consultoria Jurídica Adjunta ao Comando 

do Exército (CJACEx), Consultoria Jurídica Adjunta ao 

Comando da Aeronáutica (CJACAe) e a Consultoria 

Jurídica Adjunta ao Ministério da Defesa (CONJUR/MD), 

acompanhados do Comandante Militar do Planalto, 

General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes.

 Durante as instruções, os participantes puderam 

realizar atividades inerentes à rotina da caserna, como 

sobrevivência, orientação, tiro com fuzil e abrigos 

improv isados.  Ao f ina l ,  acompanharam uma 

demostração com lançamento de foguetes do Sistema 

ASTROS.
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 Brasília (DF) – No período de 23 a 26 de maio, 

ocorreu a Visita de Orientação Técnica do Centro de 

Comunicação Social do Exército (CCOMSEx), no 

Comando Militar do Planalto (CMP), a fim de contribuir 

para ampliar a integração entre os componentes do 

Sistema de Comunicação Social do Exército 

(SISCOMSEx).

 Prestigiada pelo Comandante Militar do 

Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira 

Gomes, a abertura foi realizada pelo Chefe do 

CCOMSEx, General de Divisão Otávio Santana do 

Rêgo Barros, com uma apresentação sobre as 

atividades e características da Comunicação Social no 

Exército.

 No mesmo dia, houve, ainda, uma explanação 

do Chefe de Redação da Rede Globo Brasília, o 

Jornalista Iain Alistair Semple, que abordou o 

relacionamento entre o Exército Brasileiro e a mídia do 

Distrito Federal. Em outra apresentação, o Chefe da 

seção de Comunicação Social do CMP apresentou, 

também, características e especificidades que são 

enfrentadas por esse Grande Comando Operacional, no 

dia a dia da comunicação social.

 As atividades foram divididas, após as 

apresentações, em oficinas, nas quais os oficiais e 

praças de organizações militares da área do CMP e da 

Guarnição de Brasília que atuam na Comunicação 

Social tiveram a oportunidade de aperfeiçoar técnicas 

de fotografia, filmagem, tratamento de imagens e edição 

de vídeos, além de terem produzido peças gráficas. 

Também tiveram instruções sobre a Ficha de 

Informação de Pronto Interesse do Sistema (FIPIS), 

sobre Comunicação Social em operações, sobre o 

gerenciamento de crises e sobre a produção e remessa 

de matérias para publicações jornalísticas no Portal do 

Exército.

Além de ampliar a integração entre os componentes do 

SISCOMSEx, a atividade teve como objetivos reforçar o 

canal técnico de Comunicação Social, compartilhar 

conhecimentos nesse campo específico entre os 

militares do CCOMSEx e os participantes, uniformizar 

procedimentos, aprimorar as capacidades do pessoal, 

bem como aprimorar o relacionamento com os órgãos 

de mídia da região.

Visita de Orientação Técnica de 
           Comunicação Social 
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44ª Semana de Enfermagem do HFA

Profissionalismo e Entusiasmo

 Brasília (DF) - Entre os dias 17 e 19 de maio, o 
Hospital das Forças Armadas (HFA) realizou a 44ª 
Semana da Enfermagem. O evento que faz parte da 
comemoração nacional dessa área da saúde, ocorreu 
no Auditório Sargento Holenbach e teve como objetivo 
atual izar os conhecimentos relacionados à 
Enfermagem, destacar a importância dos profissionais e 
estimular a pesquisa, o ensino e a prática nesse campo.
 Organizada pela Divisão de Enfermagem, as 
atividades foram prestigiadas pelo Comandante 

Logístico do HFA, General de Divisão Paulo Sérgio 
Nogueira de Oliveira; pelo Diretor Técnico de Ensino e 
Pesquisa, Contra-Almirante Edmilson; e pelo Diretor 
Técnico de Saúde, Brigadeiro Maia. Estavam presentes 
ainda o presidente da Federação Brasileira dos 
Profissionais de Enfermagem, Sr Jorge Vianna; a 
presidente do Sindicato dos Enfermeiros do DF, Sra 
Dayse Amarílio; a representante do Conselho Regional 
de Enfermagem, Sra Celi Maria da Silva; e a chefe da 
Divisão de Enfermagem, Tenente Coronel Rosana Leite 
Trojan.

Recuperação de pontes do CIF - 23ª Cia E Cmb
 Ipameri (GO) – No dia 04 de maio, a 23ª 

Companhia de Engenharia de Combate, iniciou os 

trabalhos de recuperação de todas as pontes do 

Campo de Instrução de Formosa (CIF), vinculado ao 

6º Grupo Múltiplo de Foguetes (6º GMF). O plano de 

trabalho deste ano prevê a recuperação de 11 pontes 

de madeira e dois bueiros de concreto. A recuperação 

das estruturas busca facilitar o deslocamento de 

viaturas, blindados e a ronda patrimonial em todo o 

campo de instrução.
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Inauguração da sede da AORE - COpEsp

 Goiânia (GO) – No dia 6 de maio, a diretoria da 
Associação dos Oficiais da Reserva do Exército 
(AORE), realizou a inauguração de sua sede junto às 
instalações do Comando de Operações Especiais 
(CopEsp). A atividade reuniu mais de 80 integrantes da 
entidade em uma cerimônia militar.
 O evento contou com a participação do General 
de Brigada Sérgio Schwingel, Comandante de 

Operações Especiais; dos oficiais da AORE/Goiânia; 
dos oficiais do Estado-Maior do COpEsp; e 
representantes das Organizações Mi l i tares 
subordinadas ao COpEsp.
 Ao final da solenidade, foi feito o descerramento 
da placa de inauguração pelo Comandante do COpEsp, 
acompanhado do 1º Tenente da reserva Alfredo Morais 
de Mendonça, Presidente da AORE/Goiânia.

 

 Brasília (DF) – Na semana de 2 a 5 de maio, o 11º 
Grupo de Artilharia Antiaérea -  Grupo Brigadeiro 
Eduardo Gomes realizou uma série de jogos desportivos 
em torneios disputados entre as subunidades do Grupo. 
Oficiais, sargentos, cabos e soldados participaram das 
provas, militares, nas modalidades de futebol, corrida 
rústica com armamento e revezamento 20 x 400 metros, 
além do tradicional cabo de guerra. A competição teve 
por objetivo desenvolver o espírito esportivo, a 
camaradagem e a superação, em busca da união de 
todos por meio do esporte.

Taça Alvorada - 11º GAAAe
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Visita ao Centro de Instrução do 2º B Fv

 Araguari (MG) – No dia 3 de maio, O Centro de 
Instrução de Engenharia de Construção do 2º Batalhão 
Ferroviário recebeu a visita de orientação técnico-
pedagógica do Diretor de Educação Técnica Militar, 
General de Divisão Marcos André da Silva Alvim.

  A visita teve como objetivo avaliar o 

desenvolvimento do Plano Geral de Ensino 2017, 

observar a aplicação das normas e das diretrizes 

vigentes, bem como acompanhar o processo de 

transformação e evolução do Centro de Instrução.

 Durante a visita, o Diretor conheceu a estrutura 

física do estabelecimento e suas potencialidades 

pedagógicas, com equipamentos, viaturas, laboratórios 

e simuladores que são utilizados como meio auxiliar de 

instrução nos cursos e estágios.
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