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CMP realiza Formatura Alusiva a Tomada de Monte Castelo 

Profissionalismo e Entusiasmo!

 Uma cerimônia militar realizada pelo Comando 
Militar do Planalto, no dia 21 de fevereiro, relembrou os 
73 anos de uma das mais gloriosas realizações da Força 
Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra Mundial: a 
Tomada de Monte Castelo, na Itália. A solenidade, que 
teve como palco o Batalhão de Polícia do Exército de 
Brasília (BPEB), homenageou militares que participaram 
ativamente das batalhas e das conquistas.
 Na presença do Tenente Coronel Nestor da 
Silva, veterano da FEB, hoje com 100 anos de idade, 
dois componentes da Força foram homenageados com a 
Medalha da Vitória, em reconhecimento à atuação de 
brasileiros em defesa da liberdade e da paz mundial, em 
especial na 2ª Guerra Mundial. São eles: o Capitão 
Severino Francisco de Oliveira (in memoriam) e o 2⁰ 
Sargento Timoteo Dias de Souza, ambos representados 
por familiares. Ainda recebeu a Medalha de Serviço 
Amazônico, o Capitão de Mar e Guerra Odilon Leite de 
Andrade Neto, em virtude de sua dedicação aos serviços 
prestados em Organizações Militares do Exército na 

área amazônica.
 Durante o evento, militares e civis respeitaram o 
toque de silêncio em memória daqueles que tombaram 
durante os conflitos em terras europeias e também dos 
que retornaram ao Brasil, continuaram servindo a Pátria, 
mas já se foram. Na cerimônia, ainda foi lido um texto 
alusivo, relembrando os dias de árduo e intenso 
combate em Monte Castelo, que culminaram no êxito 
dos pracinhas brasileiros. Por fim, houve o desfile da 
tropa, em continência ao Tenente Coronel Nestor da 
Silva.
 Participaram ainda da atividade: os Ministros do 
Superior Tribunal Militar, General de Exército Luís 
Carlos Gomes Mattos e Almirante de Esquadra Carlos 
Augusto de Sousa; o Comandante Militar do Planalto, 
General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes; o 
Arcebispo da Arquidiocese Militar do Brasil Dom 
Fernando José Monteiro Guimarães; e outras 
autoridades militares.
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 História - A batalha de Monte Castelo aconteceu 
no fim da Segunda Guerra. De uma lado as forças do 
Exército Alemão e do outro as tropas aliadas, que 
buscavam recuperar o norte da Itália. As disputas 
duraram quase três meses, com grande número de 
baixas de brasileiros devido a vários fatores, entre eles a 
baixa temperatura do inverno europeu. No dia 21 de 
fevereiro, após um combate de 12 horas, o Pavilhão 
Nacional foi finalmente hasteado no ponto mais alto 
daquela região montanhosa, com a rendição dos 
alemães.

 No dia 18 de fevereiro, quase 10 mil civis e 
militares, de todas as idades, participaram da 13ª edição 
da Corrida para a Paz do Conselho Internacional do 
Desporto Militar (CISM DAY RUN FOR PEACE), em 
Brasília. O evento, que acontece em diversas cidades do 
mundo, foi realizado na Capital Federal com o apoio do 
Comando Militar do Planalto (CMP).
 Apesar de não possuir fins competitivos, os 
primeiros colocados são reconhecidos com a entrega de 
medalhas e troféus. O soldado da equipe esportiva do 
CMP Joseias Ferreira das Chagas chegou em 1º lugar, 
percorrendo o trajeto de  5 quilômetros em 16 minutos e 
1 segundo.
 O 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, 
Organização Militar subordinada ao CMP, esteve à 
frente da execução do evento e disponibilizou sua Ala 
dos Dragões da Independência para a largada. O 

comandante do CMP, General de Divisão Luiz Carlos 
Pereira Gomes, destacou a integração entre as Forças 
Armadas e o esporte. “Nós entendemos que o esporte 
se assemelha muito com o que nós encontramos no 
combate. Tem uma preparação, tem um treinamento, 
faz parte do nosso dia a dia. Participar de um evento 
desse, internacional, é um orgulho muito grande”, disse 
o general.
 Integração - A 'Corrida para a Paz' marca a 
data de criação do CISM, que, em 2018, completa 
70 anos como instituição internacional que 
promove a confraternização esportiva, sem fins 
competitivos. Dentre as motivações para que seja 
realizada anualmente, está a busca pela paz na 
promoção da integração das Forças Armadas com 
a sociedade civil.

Corrida para a Paz 2018
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 O Comando Militar do Planalto (CMP) realizou, 
nos dias 19 e 20 de fevereiro, cerimônias religiosa e 
militar em comemoração ao Dia do Serviço de 
Assistência Religiosa do Exército Brasileiro (SAREx). As 
solenidades homenagearam o Patrono, Capitão Antônio 
Álvares da Silva - o Frei Orlando, e a vida daqueles que, 
com sua vocação religiosa, têm colaborado na 
assistência junto aos soldados, à família militar e à 
sociedade civil no Brasil e no exterior.
 No primeiro dia de eventos, um culto em ação de 
graças foi realizado no Oratório do Soldado. Celebrada 
pelo Arcebispo da Arquidiocese Militar do Brasil, Dom 
Fernando José Monteiro Guimarães, a cerimônia 
ainda contou com a presença do Vice-Chefe do 
Departamento Geral do Pessoal (DGP), General de 
Divisão Carlos dos Santos Sardinha; do Comandante 
da 11ª Região Militar, General de Brigada João Denison 
Maia Correia; do Assesor Especial Militar do Ministro de 
Estado da Defesa, General de Brigada Marco Aurélio 
de Almeida Rosa; e do Chefe do SAREx, Coronel 
Capelão José Eudes da Cunha.
 Uma solenidade militar encerrou os eventos 
comemorativos, no pátio Rosa da Fonseca, no Quartel 
General do CMP. Além do Vice-Chefe do DGP e do 

Arcebispo, participaram o Comandante Militar do 
Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira 
Gomes; o Presidente da Aliança Pro Capelania Militar 
Evangélica do Brasil, Aluísio Laurindo da Silva; e 
demais autoridades militares e religiosas
 Durante a cerimônia, uma corbélia de flores foi 
depositada em frente a imagem de Frei Orlando, como 
forma de tributo à memória do Patrono. Um texto alusivo 
à data, com histórico de atuação dos religiosos em suas 
missões mais importantes, exaltou a honrosa vocação 
dos capelães militares. Os integrantes do SAREx 
encerraram a solenidade desfilando junto com a tropa.
 O SAREx – Este serviço tem por finalidade 
prestar assistência religiosa e espiritual aos militares e 
aos civis em serviço nas Organizações Militares e às 
respectivas famílias, bem como atender a encargos 
relacionados com as atividades de educação moral 
realizadas no Exército.
 Oficialmente, a assistência religiosa às Forças 
Armadas foi criada, no Império, pelo Decreto nº 747, de 
24 de dezembro de 1850. O Exército Brasileiro instituiu o 
dia 13 de fevereiro como o Dia do Serviço de Assistência 
Religiosa, em respeito a data de nascimento de Frei 
Orlando.
 

Dia do SAREx 
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 No período de 12 a 15 de março, a 11ª Região 

Militar (11ª RM) realizou, por intermédio do Serviço de 

Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC), o I 

Simpósio de Fiscalização de Produtos Controlados de 

2018. A atividade que ocorreu no auditório e na sala 

multiuso do Comando Militar do Planalto e teve por 

finalidade atualizar e padronizar os procedimentos entre 

os integrantes de todo o Sistema de Fiscalização de 

Produtos Controlados (SisFPC).

A abertura do evento foi realizada pelo Tenente-Coronel 

Ewerton Santana Pereira, Chefe do Serviço de 

Fiscalização de Produtos Controlados da 11ª RM. 

Participaram do Simpósio todas as organizações 

militares que possuem encargo de Fiscalização de 

Produtos Controlados no âmbito da 11ª RM.

Na oportunidade, foram ministradas instruções sobre 

diversos temas. Entre os destaques estão atualização 

de produtos químicos e detonação; Caçador Atirador 

Colecionador (CAC), militares do Exército, magistrados 

e policiais – aquisição, cadastro, registro e 

transferência; inteligência nas operações e segurança 

orgânica; processos de entrega de arma e munições 

para destruição e doação; Comunicação Social nas 

Operações de Fiscalização de Produtos Controlados e 

Processo Administrativo Sancionador (PAS) e Termo de 

Ajustamento de Conduta (TAC).

11ª RM 

I Simpósio de Fiscalização de Produtos Controlados 
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No período de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, o 
Comando da 11ª Região Militar realizou, na Sala 
Multiuso do Comando Militar do Planalto, o Estágio de 
Atualização de Instrutores de Tiros de Guerra (TG) / 
2018.
 A atividade teve como objetivo apresentar aos 
militares as atualizações necessárias para o 
desempenho das funções de Chefe de Instrução e 
Instrutor de Tiros de Guerra, permitindo a troca de 
experiências e de conhecimento entre os instrutores de 
TG.
 A abertura do Estágio foi realizada pelo General 
de Brigada João Denison Maia Correia, Comandante da 

 A Operação Vulcão ocorreu no período de 25 de 

fevereiro a 2 de março e teve como objetivo realizar a 

destruição de armas recebidas dos tribunais de justiça 

dos Estados do Tocantins, do Goiás e do Distrito 

Federal.

 A Operação foi um desdobramento do Acordo de 

Cooperação Técnica firmado entre a Ministra Cármen 

Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e 

o Gen Ex Villas Boas, Comandante do Exército. O 

Acordo firmado tem como objetivo concentrar esforços 

para a destruição de armas de fogo e munições 

11ª Região Militar, contando com a participação do 
Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar, Coronel 
Alexandre Oliveira Cantanhede Lago, do Chefe do 
Escalão de Pessoal, Robson da Silva Cremonez, do 
Chefe da Seção dos Tiros de Guerra/11ª RM, 
Subtenente Carlos Eduardo Gomes Fiore e do Auxiliar 
da Seção dos Tiros de Guerra/11ª RM, 1º Sgt Gilmar 
Antônio Jusani.
 O encerramento do Estágio foi marcado pela 
presença do General de Divisão Luiz Carlos Pereira 
Gomes, Comandante Militar do Planalto, que na 
oportunidade, proferiu algumas palavras sobre 
hierarquia, disciplina e a necessidade de ter boa 
conduta.

Operação Vulcão  

Estágio de Atualização de Instrutores de Tiros de Guerra  

apreendidas, que estejam sob a guarda do Poder 

Judiciário e que sejam consideradas desnecessárias 

pelos juízes para a continuidade e a instrução dos 

processos.

 Fruto desse esforço concentrado, foram 

recebidas dos tribunais de justiça cerca de 35.000 

armas entre dezembro do ano passado e fevereiro de 

2018, todas elas destruídas posteriormente.

 Participou ativamente da execução da operação 

o Comando de Operações Especiais (COpEsp), que em 

parceria com o Tribunal de Justiça do Goiás conduziu a 

termo a destruição de cerca de 25.000 armas. O 11º 

Depósito de Suprimento (11º D Sup) também contribuiu 

com a destruição de cerca de 10.000 armas, estas 

recebidas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. 

Ambas as organizações militares (OM) contaram com o 

apoio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília 

(BPEB) que realizou a escolta dos comboios. O 

Comando Militar do Planalto e a 11ª Região Militar 

coordenaram a operação. Ao total foram empregados 95 

militares e 17 viaturas. A destruição final das armas 

ocorreu em uma siderúrgica, localizada no município de 

Sete Lagoas – MG.
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 A guarda da ponte LSB montada no ano de 2015 

na BR-367 que liga o Litoral Sul da Bahia com o Vale do 

Jequitinhonha foi trocada no dia 01 de Janeiro de 2018.

 Durante o ano de 2017 a guarda da ponte LSB 

estava sob a responsabilidade do 2º Batalhão 

Ferroviário de Araguari-MG.

 Um grupo de militares da 23ª Companhia de 

Engenharia de Combate se deslocou de Ipameri-GO 

para a cidade de Jacinto-MG, para assumir a guarda e 

manutenção daquela ponte.

 A Pontoneira do Planalto instalou e mobilhou um 

Destacamento na cidade de Jacinto (DEJA), para 

receber e alojar os militares que irão cumprir missão 

naquela localidade a 1360 km distante de Ipameri-GO.

Licenciamento do Grupamento Alfa-2017  

 A 23ª Companhia de Engenharia de Combate 
realizou no dia 12 de janeiro de 2018, o licenciamento da 
1ª Turma de Soldados incorporados no ano de 2017.

 Na oportunidade foram entregue os Diplomas de 

Honra ao Mérito aos soldados que se destacaram na 

prestação do Serviço Mi l i tar  apresentando 

comportamento modelar.

 A solenidade contou com a presença de amigos e 

familiares dos soldados licenciados.

 23ª Cia E Cmb
  

Troca de guarda da Ponte LSB
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 Ipameri-GO - A ponte LSB montada pela 23ª Companhia de Engenharia de Combate sobre o Rio Rubim do Sul, na BR-
367/MG divisa dos municípios de Jacinto/MG e Almenara/MG, completou no dia 09 de fevereiro de 2018, a marca de meio milhão 
de transposições. Este meio emergencial foi montado em novembro de 2015 com a finalidade de estabelecer o tráfego da BR/367, 
rodovia esta que liga o litoral sul da Bahia (Porto Seguro) com a região do Vale do Jequetinhonha (Norte de Minas Gerais)

Ponte LSB atinge a marca de meio milhão de Veículos.

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


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7

