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Profissionalismo e Entusiasmo!

 Brasília (DF) – A Força Planalto (FORPLAN) 
realizou, no período de 25 de maio a 4 de junho de 2018, 
operações de garantia da lei e da ordem, em 
coordenação com órgãos de segurança pública, para 
desobstrução de vias públicas federais necessárias à 
livre circulação de veículos, face à paralisação dos 
caminhoneiros que dificultou o abastecimento de 
combustíveis e gêneros essenciais em diversos 
municípios.

 A partir do dia 25 de junho, a FORPLAN, força de 
ação rápida do Comando Militar do Planalto (CMP), 
desencadeou diversas ações destinadas a cumprir tal 
missão: foram realizados reconhecimentos aéreos e de 
inteligência, a fim de reunir informações necessárias aos 
planejamentos; equipes de negociação estabeleceram 
contato com as lideranças dos movimentos nas diversas 
es t radas federa is  que cor tam a  área de 
responsabilidade do CMP, visando entender suas 
necessidades e facilitar o prosseguimento da operação; 
foram realizadas mais de 60 escoltas de comboios, 
garantindo o abastecimento mínimo nas cidades da 
região, principalmente no que se refere a 
medicamentos, querosene de aviação e outros 

combustíveis; foram estabelecidas estradas principais 
de suprimento, nas quais patrulhas motorizadas 
percorreriam as vias com a finalidade de garantir e 
manter o trânsito livre e seguro, ação que permitiu aos 
caminhoneiros que não quiseram aderir á greve 
continuassem suas viagens, favorecendo, assim, o 
restabelecimento do fluxo de cargas diversas na região. 
Com os resultados positivos dessa medida, nomeada de 
“corredores livres”, outros Comandos Militares de Área 
também adotaram este procedimento.

 A Operação São Cristóvão, batizada assim em 
lembrança ao padroeiro dos motoristas e viajantes, 
contou com a participação de cerca de 1.500 militares 
oriundos da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, do 
Comando de Operações Especiais e de organizações 
militares diretamente subordinadas ao CMP.

 A garantia proporcionada pelo Exército no 
transporte de combustíveis, fármacos e outros produtos 
químicos, tais como, sulfato de alumínio para tratamento 
de água e hemodiálise, foi fundamental para a 
manutenção desses serviços essenciais junto à 
população.
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Força Planalto atua na desobstrução de vias públicas
federais necessárias à livre circulação de veículos   
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 No dia 2 de abril, ocorreu no Salão de Honra do CMP a cerimônia de imposição das insígnias de  Oficial-General 
do Coronel Otávio Rodrigues de Miranda Filho .
 O General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, em nome do CMP, desejou ao oficial-general sucesso nesta 
nova etapa de sua vida.  

 Promoção de Oficial General 

 58 anos de criação do CMP e 11ª RM
  

 Brasília – No dia 25 de abril, o Comando Militar 
do Planalto (CMP) e a 11ª Região Militar (11ª RM) 
comemoraram cinquenta e oito anos de criação. Nessa 
ocasião, o campo de parada Mal José Pessoa foi palco 
de uma formatura militar que, presidida pelo Gen Ex 
Marius Luiz Carvalho Teixeira Neto, antigo comandante 
do CMP, contou com uma tropa composta por 
representações dos grandes comandos subordinados 
ao CMP (3ª Bda Inf Mtz, 11ª RM e COpEsp) e das suas 
organizações militares diretamente subordinadas. Na 

oportunidade, foram entregues diplomas de 
“Colaborador Emérito do Exército” e de “Amigo do 
CMP”, em reconhecimento aos relevantes serviços 
prestados à Força e ao nosso Comando Militar de Área, 
respectivamente, bem como foram realizados desfiles 
de tropas a pé, motorizadas e hipomóveis.
 Como parte destas comemorações natalícias, 
foram realizadas diversas competições desportivas, 
estimulando assim o espírito de corpo e o 
congraçamento entre os militares do CMP. 
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 No dia 7 de maio, no Salão de Honra do 
Comando Militar do Planalto (CMP), ocorreu a 
despedida do Tenente Coronel Cláudio José, capelão 
militar. O oficial foi transferido para o Comando Militar do 
Sul, onde continuará sua missão de prestar assistência 
religiosa e espiritual aos militares e civis em serviço nas 
organizações militares e às suas respectivas famílias, 
entre outros encargos.
 

 

 Nessa ocasião foi realizada a leitura da 
referência religiosa e a entrega da miniatura do facão 
Lobo Guará, símbolo institucional ofertado aos que 
labutaram, ombrearam e deixaram o seu legado para o 
CMP. O Comandante Militar do Planalto agradeceu seus 
préstimos e lhe desejou sucesso na nova jornada. O 
militar apresentou suas palavras de despedidas e, por 
fim, recebeu os cumprimentos dos demais integrantes. 

Despedida de Ocial

Cerimônia de substituição da Bandeira Nacional

 No dia 6 de maio, o Exército Brasileiro, por 
intermédio do Comando Militar do Planalto, conduziu a 
substituição da Bandeira Nacional, na Praça dos Três 
Poderes. Essa cerimônia é realizada sempre no primeiro 
domingo de cada mês, sob a coordenação de uma das 
três Forças Singulares e do governo do Distrito Federal, 
que se alternam na organização do evento.
 
 A formatura foi presidida pelo o Chefe de 
Operações Conjuntas do Ministério da Defesa, Tenente-
Brigadeiro do Ar Carlos de Almeida Baptista Júnior, e 
contou com a presença de integrantes do Alto Comando 
do Exército, oficiais generais da ativa e da reserva, 
embaixadores, adidos militares e demais autoridades 

civis e militares, além de  crianças da Igreja Batista 
Nacional e do público brasiliense.

 Entre outras atividades, a solenidade contou 
com uma homenagem ao Tenente-Coronel Nestor da 
Silva, ex-combatente da Força Expedicionária 
Brasileira; uma salva de gala com 21 tiros, executada 
pela Bateria Caiena, do 32º Grupo de Artilharia de 
Campanha, em homenagem ao símbolo maior da 
Pátria; e um desfile militar do Batalhão de Polícia do 
Exército de Brasília (BPEB), que encerrou solenemente 
o evento de substituição da Bandeira Nacional, também 
conhecido, informalmente, como “Bandeirão”. 
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 Como parte dos atos solenes institucionais previstos nos regulamentos castrenses, no dia 9 de maio, no Salão 
de Honra do Comando Militar do Planalto (CMP), o Exmo Sr Gen Div Sérgio da Costa Negraes, oriundo da Secretaria 
Geral do Exército e nomeado ao cargo de Comandante Militar do Planalto, foi oficialmente apresentado aos seus 
futuros subordinados, respeitando assim o nosso tão significativo e preservado culto às tradições militares. 

Apresentação do futuro comandante 

 

 No dia 8 de maio, o Comando Militar do Planalto realizou a solenidade comemorativa aos 73 anos da participação vitoriosa 

da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na 2ª Guerra Mundial. A cerimônia foi presidida pelo Gen Ex Renato Joaquim FERRAREZI 

e contou, ainda, com a presença do Tenente-Coronel Nestor da Silva, ex-combatente da FEB, e de outras autoridades civis e 

militares. 

CMP comemora o Dia da Vitória
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 No dia 10 de maio, o Comando do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes realizou a solenidade 
de encerramento do Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para Sargentos. Participaram do evento, o 
Gen Bda  DANTAS, atual Diretor de Obras de Cooperação; o Gen Bda VIANA; ex Diretor de Obras de Cooperação; o 
Gen Bda BARRETO, Gerente do Projeto Astros 2020 e o Cel LINCOLN, comandante do 2º B Fv . 

 A atividade simboliza o primeiro curso realizado nas novas instalações do CI Art Msl Fgt, a unidade de Artilharia 
mais nova do Exército Brasileiro. 

Curso de Operação de Mísseis e Foguetes 

Solenidade de encerramento 
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 Nesse contexto, foram realizadas diversas 
atividades, como plantio de uma muda de Pau Brasil no 
bosque dos ex-comandantes, representando o valioso 
legado deixado pelo Cmt sucedido; culto ecumênico 
para a família Planalto e convidados; inauguração do 
retrato na galeria dos antigos comandantes, culminando 
com uma formatura militar, no Campo de Parada Mal 
José Passoa, com representações de todas as tropas 
subordinadas ao CMP.

Passagem de Comando 

 No dia 11 de maio, foi realizada a solenidade de 
transmissão do cargo de Comandante Militar do 
Planalto, do Gen Div Luiz Carlos Pereira Gomes para o 
Gen Div Sérgio da Costa Negraes. A Cerimônia foi 
presidida pelo Cmt do Ex e contou com a presença de 
antigos comandantes, de integrantes do Alto-Comando 
do Exército, de autoridades civis e militares e demais 
convidados. 
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