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100 anos de vida do pracinha Nestor da Silva  

Profissionalismo e Entusiasmo!

 O Exército Brasileiro, por meio do Comando 

Militar do Planalto (CMP) realizou, no dia 14 de julho, às 

10h30, solenidade militar em comemoração aos 100 

anos de vida do Tenente-Coronel Nestor da Silva, 

pracinha que participou de efetivos combates na Itália 

durante a Segunda Guerra Mundial. A homenagem ao 

ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira (FEB) 

aconteceu no Batalhão da Polícia do Exército de 

Brasília.

  A formatura foi presidida pelo Secretário de 

Economia e Finanças do Exército, General de Exército 

Antonio Hamilton Martins Mourão. Durante o evento, foi 

entregue ao Febiano uma panóplia comemorativa e 

realizada a leitura de um texto em sua homenagem. Ao 

final, as tropas do CMP desfilaram em continência ao 

veterano.

 A comemoração do centenário emocionou os 

presentes ao relembrar a história do combatente, 

iniciada em 13 de julho de 1917, em um casarão de chão 

batido, na localidade de Moinho Grande, município de 

Lagoa Santa (MG). Caçula entre os oito filhos do casal 

João da Silva e Luíza da Silva, foi criado pelo pai a partir 

dos três anos, após o falecimento de sua mãe.

 Ingressou nas Forças Armadas em 2 de março 

de 1938, no 10° Regimento de Infantaria, em Minas 

Gerais.  Em  1943, foi transferido para o 11° Batalhão de 

Infantaria, em São João Del Rei (MG), Unidade orgânica 

da FEB. Ali, o militar seria preparado para o combate na
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Itália, para onde partiu em setembro de 1944. Na cidade de Pisa, recebeu armamento, equipamento, fardamento e 

treinamento americano.

 Em território europeu, o então Sargento do Exército participou de diversas batalhas contra os alemães. Como 

subcomandante de pelotão, atuou em 18 patrulhas nas linhas inimigas e tomou parte em quatro famosos confrontos: 

Galiciano Braga, Monte Castelo, Castelnuevo e Montese. De volta ao Brasil, casou-se, teve cinco filhos, dez netos e 

seis bisnetos. Atuou nas Forças Armadas até o ano de 1992 e, mesmo nos dias atuais, ainda se diz pronto para o Brasil.

  Ainda em comemoração ao centenário do Tenente-Coronel Nestor da Silva, uma missa foi realizada na noite de 

13 de julho, no Oratório do Soldado. O Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, 

acompanhado de militares da ativa e da reserva, além de familiares e amigos do combatente, prestigiaram o evento 

religioso.

Encontro da Reserva Ativa

 Comandante do Exército participou do evento mensal 
com mais de 300 militares

 No dia 26 de julho, o Comando Militar do Planalto 
(CMP) realizou o 7º Almoço de Confraternização dos 
Militares da Reserva Ativa de 2017. O evento recebeu 
mais de 300 participantes, entre membros do Alto-
Comando do Exército de hoje e de sempre, oficiais-
generais e oficiais superiores da ativa e da reserva, bem 
como veteranos da Força Expedicionária Brasileira 
(FEB). O encontro, realizado mensalmente, reforça a 
importância da manutenção dos laços de camaradagem 
e de coesão entre os militares.
 Presente no evento, o Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 
ressaltou a importância dessas reuniões para o 
fortalecimento da categoria, com adesão cada vez maior 
a cada encontro. Em sua fala, ainda fez um balanço das 
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ações da Força e das relações com outras instituições, 
finalizando com o agradecimento aos militares da 
Reserva-Ativa pela confiança em seu trabalho à frente 
do Exército.
 O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal 
(DGP) do Exército, General de Exército Manoel Luiz 
Narvaz Pafiadache, em palestra, esclareceu questões 
pertinentes aos direitos dos militares, como a situação 
de dependentes e o Fundo de Saúde do Exército. 
Concluiu com uma análise das ações do DGP, 
colocando o órgão à disposição dos interessados.
 Anfitrião do evento, o Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira 
Gomes, também reforçou a necessidade de manter a 
união entre militares da ativa e da reserva, ressaltando 
que essa relação conserva vivos os valores que são os 
pilares do Exército Brasileiro. “Não vamos nos 
dispersar”, concluiu.
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TFM centralizado 

 No dia 05 de julho, O Comando Militar do 

Planalto (CMP) promoveu sua 4ª Reunião de Comando 

do ano de 2017. O encontro teve como principais 

objetivos apresentar os  assuntos discutidos na 313ª 

Reunião de Alto Comando do Exército, 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, of iciais-generais 

comandantes de grandes Comandos vinculados; 

membros do Estado-Maior do CMP; comandantes das 

Organizações Militares Diretamente Subordinadas ao 

CMP; além de representantes de outras OM do 

Comando.
 As definições da reunião visam atender os 

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.

 O encontro foi encerrado com um jantar de 

confraternização, realizado no refeitório do CMP. 

Integrantes da 4ª Reunião de Comando, militares do 

CMP/11ª Região Militar e outros convidados estiveram 

no evento. O Comandante Militar do Planalto, General 

de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, aproveitou o 

encerramento das atividades para destacar as ações da 

instituição nos últimos meses, parabenizando o Estado-

Maior do CMP e comandantes de OM pelo empenho no 

desenvolvimento dos projetos.

4ª Reunião de Comando de 2017 
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 Entre os dias 4 e 9 de julho, o 1º Regimento de 

Cavalaria de Guardas – Dragões da Independência (1º 

RCG) sediou o Campeonato de Polo do Exército 2017. A 

equipe formada por  atletas do Comando Militar do 

Oeste (CMO) sagrou-se campeã do torneio, seguida 

pelo time do Comando Militar do Planalto (CMP). Além 

destes, disputaram os jogos representantes de outros 

dois Comandos Militares de Área – CMS e CMO – e do 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

(DECEx).

 Paralelo ao Campeonato de Polo, ainda foi 

realizado o Torneio Dragões da Independência, vencido 

pelos cavaleiros do CMS, em final disputada com o time 

do CMP. Ao término das competições, em cerimônia que 

contou com a participação do Comandante Militar do 

Planalto (CMP), General de Divisão Luiz Carlos Pereira 

Gomes, foram entregues os prêmios aos vencedores.

Workshop de Mísseis e Foguetes  

 Formosa (GO) - No período de 24 a 25 de julho, 
no 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, aconteceu a 5ª 
Edição do “Workshop” de Mísseis e Foguetes. O evento 
reuniu autoridades civis e militares especialistas em 
áreas afetas a logística e teve por finalidade discutir 
soluções aplicáveis ao Sistema Astros. Dente outros 
temas de interesse, foram tratados o Suporte Logístico 
Integrado (SLI), Base Administrativa, Programa de 
Racionalização Administrativa (PRORASAM) e a 
Logística dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.
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Campeonato de Polo do Exército  
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 Goiânia (GO) – No dia 25 de julho, o Comando de 
Operações Especiais (COpEsp) recebeu a visita do 
Comandante do Exército Sul dos Estados Unidos, 
Major-General Clarence K. K. Chinn, acompanhado do 
5º Subchefe do Estado-Maior do Exército, General de 
Divisão William Georges Felippe Abrahão, e comitiva de 
militares norte-americanos. A atividade teve por objetivo 
apresentar a missão, a estrutura e as principais 
atividades desenvolvidas pelo COpEsp. Os visitantes 

 No dia 25 de julho, no Pátio Rosa da 

Fonseca, no Comando Militar do Planalto (CMP), foi 

realizada a formatura de encerramento do Curso de 

Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO) 

2016/2017 e de entrega de medalhas a militares do 

CMP. O evento teve como objetivo valorizar os 

recursos humanos, exaltar o patriotismo e fortalecer 

o espírito de corpo.

 O Comandante Militar do Planalto, General 

de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, e o 

assistiram uma palestra ministrada pelo Coronel René 
Pierre Caputo Durão, Subcomandante de Operações 
Especiais, e, em seguida, presenciaram a exposição de 
materiais de emprego militar de um Destacamento de 
Ações de Comandos do 1º Batalhão de Ações de 
Comandos. Finalizando o encontro, a comitiva 
conheceu o Simulador de Queda Livre e assistiu uma 
entrada tática realizada pelo 1º B F Esp.

 Encerramento do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais
 e entrega de medalhas a militares do CMP

Visita do Comandante do Exército Sul dos EUA  

Profissionalismo e Entusiasmo

Comandante da 11ª Região Militar, General de 

Brigada Riyuzo Ikeda, entregaram o distintivo de 

bolso aos 44 concludentes do CHQAO e realizaram 

a imposição de condecorações a outros 21 

militares.
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 Integrantes da equipe de Atletismo do Comando Militar do Planalto (CMP) ficaram entre os melhores do País no 
Campeonato do Exército de Cross Country 2017, realizado entre os dias 10 e 13 de julho, nas instalações do Comando 
Militar do Oeste, em Campo Grande (MS).
 Destaque para o Soldado José Rodrigo Vieira da Silva, primeiro lugar na categoria Geral – Individual e para a 3º 
Sargento Joyce Rodrigues de Souza Carvalho, que também subiu ao pódio como terceira colocada na Categoria 
Feminina. Ao final dos quatro dias de competição, o CMP ficou em terceiro lugar na classificação geral.
 As corridas do Cross Country foram disputadas em percursos curto (4 a 5 quilômetros) e longo (8 a 10 
quilômetros). O atleta pontuava de acordo com a sua classificação individual em cada percurso: o primeiro colocado 
obtinha um ponto, o segundo dois pontos, o terceiro três pontos e assim sucessivamente. A classificação geral 
individual de cada militar foi a soma dos pontos das provas curta e longa. Venceu o atleta que somou o menor número de 
pontos nos dois percursos.
 O time do CMP, incluindo comissão técnica e atletas, ainda era composto pelo Major Fernando Teodoro Coelho 
de Araújo Junior; 1º Sargento Samuel Rodrigues de Lima; 2º Sargento Sergio Alves de Andrade; 3º Sargento Felipe 
Victor D'Avis; e Soldado Marcos Pereira da Silva.

 Ipameri (GO) – Entre os dias 17 e 28 de julho, a 23ª Companhia de Engenharia de Combate (23ª Cia E Cmb) 

recebeu seis Cadetes do 4º ano do Curso de Engenharia da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) com o 

objetivo de realizar o Estágio Preparatório de Corpo de Tropa (EPCT). No período, os cadetes exerceram as funções de 

Comandante de Pelotão de Engenharia de Combate, ministrando as seguintes instruções: Transposição de Curso 

d'água, atividades inerentes à função de Oficial de Tiro e TFM. Como coroamento da participação dos cadetes na 

formação dos futuros pontoneiros da 23ª Cia E Cmb, os cadetes realizaram, com seus pelotões, diversas instruções no 

período de Instrução Individual de Qualificação (IIQ) no Campo de Instrução da Linha de Tiro.
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Campeonato do Exército de Cross Country 2017

 Estágio para cadetes da AMAN
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 Araguari (MG) – No dia 28 de julho, foi realizada a cerimônia em comemoração aos 79 anos de criação do 2º 

Batalhão Ferroviário – Batalhão Mauá. Na oportunidade, foi realizada a entrega do Diploma de Amigo do Batalhão a 

militares e civis, como reconhecimento pelas valorosas demonstrações de apoio à Unidade.
 O desfile dos ex-integrantes da OM foi comandado pelo Cel Jayme, antigo comandante da Organização Militar. 

Prestigiaram o evento, o Chefe do Departamento de Engenharia e Construção, General de Exército Claudio Coscia 

Moura; o Comandante da 11ª Região Militar, então General de Brigada Riyuzo Ikeda; o Diretor de Obras de 

Cooperação, General de Brigada Daniel de Almeida Dantas; além de diversas autoridades civis e militares.

Palmas (TO) – No dia 18 de julho, o Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, 

realizou visita de inspeção ao 22º Batalhão de Infantaria, verificando as capacidades e as necessidades daquela 

Organização Militar. Na oportunidade, também comandou o Treinamento Físico Militar, com a realização de corrida 

com a tropa armada e equipada.

     Inspeção do CMP ao 
22º Batalhão de Infantaria 
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Aniversário do 2º Batalhão Ferroviário
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Pesquisa Nacional de Tráfego
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Palmas (TO) – Entre os dias 30 de junho e 8 de julho, o 
22º Batalhão de Infantaria apoiou a Pesquisa Nacional 
de Tráfego no Estado do Tocantins, em ação conjunta 
com Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transporte (Dnit) e a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ). Os militares do Batalhão Tocantins 
atuaram como pesquisadores de tráfego do 
levantamento na BR-153, com o objetivo de apurar 
informações sobre a utilização das principais estradas 
brasileiras, para processamento e execução de 
melhorias no sistema viário nacional.

 CMP vence 5ª Corrida 24 Horas de Brasília 

 A equipe de Atletismo do Comando Militar do Planalto (CMP) foi campeã da 5ª Corrida 24 Horas de Brasília, 

realizada entre os dias 8 e 9 de julho. Os 15 atletas superaram a marca de 200 quilômetros de corrida na categoria 

Revezamento 12 horas, ficando a frente de outros 13 grupos participantes.
 Na modalidade disputada, a largada ocorreu às 19 horas do dia 8 e a corrida só foi finalizada às 7 horas do dia 

seguinte. O desafio consistia em completar um circuito de 4 quilômetros, correndo de forma ininterrupta. No total, os 

militares do CMP percorreram 50 voltas, 16 a frente da segunda equipe.  
 A Corrida 24 Horas de Brasília é a única ultramaratona de longa duração do Centro Oeste. As provas são 

desenvolvidas inteiramente em pista de asfalto dentro do perímetro do Parque da Cidade, realizadas nas 

modalidades Solo 24 Horas, Solo 12 Horas e Equipes de Revezamento 12 e 24 Horas.



CMP Notícias 

6º GMF apoia mutirão de limpeza

No dia 8 de julho, o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes (6º GMF) apoiou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente no 
mutirão do Parque da “Mata da Bica”, localizado próximo ao centro da cidade. A ação contou com limpeza da vegetação 
e aceiro nas vias internas do local. Também participaram das atividades a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e 
voluntários da comunidade formosense.
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Publicação da 5ª Seção do CMP
Quartel-General do Comando Militar do Planalto
Avenida do Exército S/Nº - 3º Andar 
Setor Militar Urbano (SMU)
Brasília-DF - CEP 70.630-930
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