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Emprega 1,2 mil militares no  desfile de 7 de setembro 

Profissionalismo e Entusiasmo!

de Preparação de Oficiais da Reserva, o grupamento 

Feminino, a Força Planalto e os grupamentos do 

Batalhão da Guarda Presidencial.

Uma das maiores atrações do desfile foi a Pirâmide 

Humana, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. 

O recorde mundial dessa atividade é de 47 militares 

sobre uma única motocicleta, registrado no Guiness 

Book, “o livro dos recordes”. Outra atração foi a 

apresentação da Ordem Unida sem Comando dos 

Granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial, que 

realizam uma demonstração de movimentos 

sincronizados com fuzil, sem comando de voz. Estas 

apresentações foram realizadas entre o término do 

desfile à pé e o início do desfile motorizado.

Profissionalismo e Entusiasmo

 O Exército Brasileiro, por meio do Comando 

Militar do Planalto, participou do desfile de 7 de 

Setembro, em Brasília, com um efetivo de 1,2 mil 

militares, entre tropas a pé e motorizadas. Juntamente 

com a Marinha, Aeronáutica e Forças Auxiliares, o 

efetivo totalizou cerca de 3,2 mil homens e mulheres.

 As tropas a pé do Exército eram compostas pelo 

Grupamento de Veteranos da 2ª Guerra Mundial e 

Associação de Ex-Combatentes do Brasil, Ex-

Integrantes de Força de Paz com a Banda de Música do 

Batalhão de Polícia do Exército, Grupo de Comando do 

Desfile Militar, Guarda-Bandeira e Bandeiras Históricas, 

alunos do Colégio Militar de Brasília, cadetes da 

Academia Militar das Agulhas Negras, alunos do Núcleo 
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 No desfile motorizado, o Exército participou com mais de 50 viaturas operacionais, com destaque para as que 

fazem  parte dos Programas Estratégicos do Exército, como o Astros 2020 (sistema de lançamento de mísseis e 

foguetes). A tropa motorizada foi composta por Batedores Motociclistas e viaturas do  3º Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado, do 11º Grupo de Artilharia Antiaérea, do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, o 1º Batalhão de Guerra 

Eletrônica, do 23ª Companhia de Engenharia de Combate e do Batalhão da Guarda Presidencial.

 As tropas hipomóveis, com 230 cavalos, foram compostas pela Bateria Histórica Caiena - que  integra as 

atividades do Cerimonial Militar da Presidência da República, e o 1º Regimento de Cavalaria de Guardas.

C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P C  M  PC  M  P

 O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar 
do Planalto (CMP), realizou, no dia 6 de agosto, a 
substituição da Bandeira Nacional, na Praça dos Três 
Poderes. A tradicional cerimônia cívico-militar, que acontece 
no primeiro domingo de cada mês, homenageou o patrono 
do Exército Brasileiro, Luís Alves de Lima e Silva, o Duque 
de Caxias, no mês em que se comemora a data de seu 
aniversário natalício, 25 de agosto, e o Dia do Soldado do 
Exército Brasileiro.
 A solenidade, presidida pelo Chefe do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General 
de Exército Juarez Aparecido de Paula Cunha, foi iniciada 
com a apresentação do coral formado por alunos do Colégio 
Militar de Brasília. Em seguida, foram prestadas as 
homenagens ao patrono, com a leitura de um texto sobre 

sua histórica participação militar, política e cidadã na 
construção da Pátria.
 No 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 CMP, entre eles os Granadeiros do Batalhão
Presidencial, com seus uniformes históricos, encerrou o 
evento.
 A cerimônia contou com a presença de Generais de 
Divisão, Generais de Brigada, autoridades militares da 
Aeronáutica e Marinha, embaixadores de diferentes países, 
além de representantes do Governo do Distrito Federal. 
Alunos da Escola Classe SMU e membros do Grupo de 
Escoteiros Caio Martins também assistiram o ato solene.

Profissionalismo e Entusiasmo

Exército realiza cerimônia de substituição da Bandeira Nacional
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 Brasília (DF) - No dia 19 de agosto, o Exército 

Brasileiro, por meio do Comando Militar do Planalto, 

realizou uma Ação Cívico Social (Aciso) na Cidade 

Estrutural, situada na Região Administrativa do Setor 

Complementar de Indústria e Abastecimento, no Distrito 

Federal. Durante todo o dia, foram oferecidos à 

comunidade serviços de atendimento nas áreas 

odontológica, médica, esportiva, recreativa, jurídica, 

veterinária, além de palestras e exposição de viaturas 

operacionais.
 As ações foram desenvolvidas em três espaços 

da região. No Centro Olímpico da Estrutural, ocorreram 

competições de atletismo, basquete, futebol e aulas de 

judô e vôlei. O local contou, ainda, com atividades de 

recreação para as crianças, palestras sobre formas de 

ingresso nas Forças Armadas e Colégio Militar. A 

população também teve a oportunidade de assistir 

apresentações de bandas marciais e ordem unida sem 

comando dos Granadeiros da Guarda Presidencial.
 No Centro Social Santa Clara, uma série de 

atendimentos foram realizados, entre exames e 

consultas de cardiologia, ginecologia, pediatria, 

palestras com fisioterapeutas, castração e vacinação de 

animais e instruções jurídicas. Já na Paróquia Jesus 

Bom Pastor, a comunidade encontrou assistência em 

oftalmologia, odontologia básica e orientações sobre 

higiene bucal.
 Corrente do bem - O Comandante do Exército, 

General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, 

acompanhou a Aciso. Também presente, o Comandante 

Militar do Planalto, General de Divisão Luiz Carlos 

Pereira Gomes, salientou a importância da iniciativa, 

reforçando que, dessa forma, o Exército cumpre sua 

função social. "É a oportunidade de operarmos em 

conjunto com Organizações Não-Governamentais e 

outros projetos sociais, trazendo um pouco de alento às 

pessoas que vivem nessa comunidade, tão carente de 

serviços básicos. Portanto, é com grande alegria que 

comemoramos a Semana do Soldado (25 de agosto) 

fazendo algo bom e espalhando a corrente do bem", 

destacou.
 A Aciso da Cidade Estrutural é fruto de parceria 

entre o Exército Brasileiro e o grupo social Rompendo 

Mais Fronteiras. Esse conjunto de atividades de 

assistência e auxílio à comunidade teve o intuito de 

promover o espírito cívico e comunitário dos cidadãos, 

além de levar mais dignidade às crianças, jovens e 

adultos carentes, por meio do aproveitamento dos 

recursos em pessoal, material e técnicas disponíveis.
 

Exército Brasileiro realiza Ação Cívico Social na Cidade Estrutural 
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 Brasília (DF) - Entre os dias 7 e 11 de agosto, o 

Comando Militar do Planalto (CMP) realizou o 3º Ciclo de 

Estudos sobre Direito Penal Militar. A atividade, voltada 

para estudantes da área jurídica, professores, membros 

do Judiciário, integrantes das Forças Armadas e das 

Forças Auxiliares, contou com mais de 120 

participantes. Além de proporcionar a difusão do tema e 

suas peculiaridades, a atividade visou, ainda, 

apresentar o funcionamento da Justiça Militar da União e 

das Organizações Militares, proporcionando maior 

integração entre o Exército Brasileiro e a sociedade. 

Gomes, foram entregues os prêmios aos vencedores.

Durante os cinco dias de palestras, foram abordados 

pelo menos 10 diferentes assuntos ligados a esse 

segmento do Direito, como os crimes militares e a 

competência da Justiça Militar; Direito internacional dos 

conflitos armados; a experiência da Justiça Militar no 

Haiti; e a atuação da Promotoria da Justiça Militar.

 Abrindo a semana, no auditório do CMP, o 

Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Luiz 

Carlos Pereira Gomes, palestrou sobre os pilares 

básicos da profissão militar, com seus valores éticos e 

morais; a organização e as missões constitucionais do 

Exército; além de esclarecer sobre o emprego de tropas 

nas operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO).

 O Ministro do Superior Tribunal Militar (STM), 

General de Exército Luis Carlos Gomes Mattos, em sua 

explanação, demonstrou as particularidades da Justiça 

Militar da União, com suas atribuições e participações na 

sociedade. A Ministra Maria Elizabeth Guimarães 

Teixeira Rocha, primeira mulher a compor o colegiado 

do órgão, apresentou termos da legislação que rege 

crimes praticados por militares contra civis nas 

operações de GLO.

 Compuseram, ainda, o quadro de palestrantes o 

2º Subchefe do Comando de Operações Terrestres, 

General de Divisão Altair José Polsino; o Comandante 

da Artilharia Divisionária/1, General de Brigada Adilson 

Carlos Katibe; o Comandante do Comando de 

Operações Especiais (COpEsp), General de Brigada 

Sergio Schwingel; O comandante do Batalhão da 

Guarda Presidencial, Coronel Fabiano Augusto Cunha 

da Silva; o Adjunto da Assessoria 2 do Gabinete do 

Comandante do Exército, Coronel Eduardo Bittencourt 

Cavalcanti; os Juizes-Auditores da 11ª Circunscrição 

Judiciária Militar, Dr. Alexandre Augusto Quintas e 

Frederico Magno de Melo; e o Promotor da Justiça 

Militar Dr. Jorge Augusto Caetano de Farias.

 Os participantes do Ciclo também tiveram a 

oportunidade de conhecer as instalações do STM, do 

Batalhão da Guarda Presidencial, do Comando de 

Operações Especiais, em Goiânia, e, por fim, do 1º 

Regimento de Cavalaria de Guarda.
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Profissionalismo e Entusiasmo

3º Ciclo de Estudos sobre Direito Penal Militar
Em cinco dias de palestras, foram apresentados pelo menos 10 painéis sobre o tema  
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 No dia 19 de setembro, o Comando Militar do 
Planalto (CMP) realizou uma cerimônia para comemorar 
o Dia da Família Militar. A data foi instituída pelo Exército 
Brasileiro para enaltecer o nome de Dona Rosa Maria 
Paulina da Fonseca, Patrono da Família Militar.
 No pátio do Quartel General do CMP, que leva o 
nome da matriarca, tropa e convidados prestaram as 
homenagens. A solenidade foi iniciada com a leitura de 
texto alusivo à família militar. Em seguida, uma coroa de 
flores foi depositada em frente ao busto de Dona Rosa 
da Fonseca, ato realizado por autoridades e famílias de 
militares que simbolizavam a comemoração. O evento 
foi encerrado com o desfile dos grupamentos formados 
por Organizações Militares de Brasília. 
 Presidiu a cerimônia o Chefe do Departamento 
Geral do Pessoal (DGP), General de Exército Luiz 

Narvaz Pafiadache, acompanhado do vice-chefe do 
DGP, General de Divisão Carlos dos Santos Sardinha; 
do Diretor de Saúde do Exército, General  de Divisão 
Túlio Fonseca Chebli; do Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira 
Gomes; e de demais oficiais generais da ativa e da 
reserva. 
 Ao instituir o dia 18 de setembro, data natalícia 
de Dona Rosa da Fonseca, a Matriarca Exemplar, como 
o Dia da Família Militar, o Exército Brasileiro presta a 
devida homenagem à família, reconhecendo a 
importância do espírito de sacrifício e de luta, o qual 
possibilita aos integrantes da Força Terrestre 
alcançarem o sucesso pessoal e profissional, com o 
sentimento de dever cumprido, seja qual for a missão.
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Corrida armado e equipado com o 6º GMF  

Solenidade homenageou Patrono Rosa da Fonseca

 No dia 31 de agosto, o 6º Grupo de Mísseis e Foguetes recebeu a visita do Comandante Militar do Planalto, 
General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, acompanhado de comitiva, para realizar uma corrida de seis 
quilômetros com o efetivo do grupo. A atividade teve por objetivo verificar o estado de prontidão da tropa. Para tanto, os 
militares estavam aprestados com fardo aberto, fardo de combate, capacete e ParaFAL.

 Dia da Família Militar
  

Profissionalismo e Entusiasmo
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 O Centro de Instrução de Engenharia de Construção do 2º Batalhão Ferroviário (CIECnst/2º B Fv) recebeu, no 
dia 10 de agosto de 2017, a visita da Comitiva do Real Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos.
 Durante o encontro, a comitiva norte-americana conheceu a estrutura física do Estabelecimento de Ensino, bem 
como pode conhecer suas potencialidades e possibilidades pedagógicas ao aquilatar os equipamentos, viaturas, 
laboratórios e simuladores que são utilizados como meio auxiliar de instrução nos cursos e estágios que ali são 
ministrados.
 Na oportunidade, a comitiva ainda foi ambientada aos processos de transformação do CIECnst/2º B Fv em 
Centro de Instrução de Engenharia, ocasião em que a instituição mostrou a sua amplitude de capacitação para atender 
as demandas da Força Terrestre.
 O motivo principal da visita foi conhecer detalhadamente o Centro de Instrução para estabelecer futuras 
parcerias de intercâmbio de conhecimentos entre o Brasil e os Estados Unidos.

 O Comando da 3ª Brigada de Infantaria 

Motorizada realizou, no dia 25 de agosto, solenidade 

militar alusiva ao Dia do Soldado, homenagem à data de 

nascimento de Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de 

Caxias, Patrono do Exército Brasileiro.

         Durante a cerimônia, que marcou o encerramento 

das comemorações da Semana do Soldado, foi 

realizada a entrega de medalhas à militares da 

guarnição, bem como os soldados incorporados em 

2017 prestaram o juramento à Bandeira Nacional.

 A solenidade contou com a presença do 

Excelentíssimo Senhor Daniel Sabino Vaz, Prefeito 

de Cristalina, do Excelentíssimo Senhor Marco 

Aurélio Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de 

Cristalina, e demais autoridades civis, militares, 

familiares e de alunos de escolas do município de 

Cristalina.
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Militares do Exército dos EUA visitam o Centro de Instrução de Engenharia de Construção

3ª Bda Inf Mtz promove solenidade alusiva ao Dia ao  Soldado 
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 A 23ª Companhia de Engenharia de Combate realizou, nos dias 08 e 09 de agosto, o primeiro exercício 

inopinado de 2017. Esta atividade teve com o objetivo o adestramento do efetivo profissional e variável da Pontoneiro 

do Planalto. Foi acionado o Plano de Chamada, seguido do apronto operacional individual e coletivo, ordem de marcha 

a pé e motorizado, montagem da passadeira e portada leve na represa do Campo de Instrução da Linha de Tiro e 

ocupação de bases de patrulha em pontos pré-determinados.

 Um comboio de viaturas e equipamentos do 2º Batalhão Ferroviário – Batalhão Mauá, partiu de Araguari-MG, 

em direção a BR-163, distrito de Morais de Almeida, município de Itaituba (PA), em 7 de setembro de 2017.
  O objetivo foi participar dos trabalhos de conservação e pavimentação de 65 Km a cargo do Exército naquela 
rodovia, que é a principal via de escoamento da produção de milho e soja do Centro-Oeste rumo aos portos do Arco 
Norte.
 O comboio percorreu cerca de 2.200 Km. O efetivo empregado contou com 20 militares e foram deslocadas 

diferentes viaturas e equipamentos de Engenharia, dentre eles usina de britagem, carregadeira sobre rodas, rolo 

compactador, entre outros.

Profissionalismo e Entusiasmo

23º Cia E Cmb promove Exercício Inopinado

    Trabalho de conservação da BR-163 
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HMAB em busca da Certicação de Qualidade

Comemoração do 12º aniversário do CIECnst/2º B Fv 

 Como parte das comemorações alusivas ao 12º aniversário da criação do Centro de Instrução de 

Engenharia de Construção/2º Batalhão Ferroviário (CIECnst/2º B Fv), foram realizadas, entre os dias 1º e 4 de 

agosto, competições desportivas e formatura geral.
 No âmbito Batalhão, foi promovida uma prova de força com o objetivo de arrastar uma viatura de engenharia 

(caminhão oficina), na qual sagrou-se campeã a equipe do CIECnst. Entre os integrantes do CIECnst, foi realizada 

uma prova técnica, cujo objetivo era demonstrar conhecimento e habilidade na operação da retroescavadeira. Os 

participantes precisavam executar movimentação de material com precisão milimétrica. Na prova técnica de 

operação da retroescavadeira sagrou-se campeão o 2º Sgt MURILO. 

Profissionalismo e Entusiasmo

 O Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) 

tem trabalhado em constantes melhorias em busca de 

atingir os padrões preestabelecidos para alcançar a 

Certificação de Qualidade, que é uma metodologia de 

avaliação interna, no âmbito do Exército Brasileiro, 

voluntária, que qualifica a assistência oferecida no 

serviço de saúde.
 A Certificação impõe um processo de mudança 

comportamental com mobilização de profissionais, em 

busca de metas e objetivos propostos para a melhoria 

contínua do atendimento prestado. 
 Nos últimos dois anos o número de hospitais 

em busca de certificações semelhantes cresceu 23%, 

além do crescimento de outros tipos de organizações 

de saúde (laboratórios, clínicas e unidades de pronto 

atendimento). O Comitê de Qualidade do HMAB e a 

equipe da Assessoria de Planejamento e Gestão 

(APG) do Departamento-Geral de Pessoal (DGP) tem 

realizado semanalmente palestras de sensibilização 

com a equipe do HMAB sobre os conceitos da gestão 

da qualidade em saúde, a metodologia da 

acreditação, a elaboração de mapeamento de 

processos, a política de segurança e as práticas do 

gerenciamento de riscos.
 No dia 28 de julho, o General de Exército 

Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, Chefe do DGP, fez 

uma palestra para todos os participantes ressaltando 

a importância desse processo que está sendo 

realizado no hospital. 
 Esse trabalho tem sido uma das prioridades do 

HMAB para conscientizar a sua equipe e dessa forma 

prestar, cada vez mais, um serviço para seus 

bene f i c iá r ios com ag i l i dade ,  qua l idade e 

humanização.
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Encerramento do Estágio de Meio Ambiente do Exército

 No dia 15 de setembro, ocorreu no Centro de Instrução de Engenharia (CI Eng), o encerramento do Estágio 

de Meio Ambiente/2017. Sob coordenação da Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente (DPIMA), o 

estágio teve por objetivo capacitar Oficiais, Subtenentes e Sargentos de qualquer Arma, Quadro ou Serviço a 

realizar gestão ambiental em suas Organizações Militares.
O curso teve carga horária de 87 horas e abordou assuntos de interesse da Força Terrestre, tais como: noções de 

direito ambiental, gestão de resíduos, gestão de recursos hídricos e gestão ambiental, assim como técnicas de 

reflorestamento e operação de uma estrutura voltada para compostagem.
Com a realização desse Estágio, o Exército Brasileiro capacitou seus quadros com conceitos e práticas voltadas 

para uma gestão ambiental sustentável de suas áreas, bem como ser um vetor de propagação destas práticas na 

sociedade brasileira.

Profissionalismo e Entusiasmo



CMP Notícias 

Profissionalismo e Entusiasmo

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

CMP Notícias C  M  PC  M  PC  M  P

Disponível na página eletrônica:
www.cmp.eb.mil.br  

Comandante: Gen Div Pereira Gomes
Ch 5ª Seção: TC Alberto Ramos
Revisão: 2º Ten Jonathan
Redação: 2ºJonathan e OM citadas  
Arte Gráfica e Diagramação: Cb Gomes
Fotografia: Acervo do CMP e OM citadas 
 

Sugestões ou envio de matérias: imprensa@cmp.eb.mil.br
ou noticiasdocmp@gmail.com

Telefones: (61) 2035-2053

    No dia 24 de agosto, no contexto das comemorações da Semana do Soldado e a fim de verificar o estado de 

prontidão da tropa, o Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, e o 

Comandante da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, General de Brigada Pedro Celso Coelho Montenegro, 

realizaram uma corrida de seis quilômetros no Setor Militar Urbano com o efetivo do 3º Esquadrão de Cavalaria 

Mecanizado (3º Esqd C Mec).
   Para a atividade, os militares estavam aprestados com o fardo aberto e o fardo de combate, além do capacete e 

fuzil. O 3º Esqd C Mec é tropa de pronto-emprego da Força Planalto (FORPLAN), apta para atuar em toda  a área de 

jurisdição do CMP.
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Corrida armado e equipado com o 3º Esqd C Mec
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