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Profissionalismo e Entusiasmo!

 No período de 18 a 22 de junho, o Comando 
Militar do Planalto realizou a Operação Lobo Guará VII – 
Exercício Tático com Apoio de Sistemas de Simulação 
(ETASS), com a finalidade de adestrar o Cmdo da 3ª 
Brigada de Infantaria Motorizada (3ª Bda Inf Mtz) e de 
suas OM subordinadas no processo de tomada de 
decisão em um cenário de operações continuadas, 
introduzindo a doutrina Mecanizada nessa Brigada.

 Na simulação, a (3ª Bda Inf Mtz) constitue o 
Partido Azul. Suas tropas devem realizar marchas para o 
combate, ataques à posições organizadas e também à 
localidades. Para que sejam cumpridos esses objetivos, 
as OM participantes devem trabalhar todas as suas 
funções de combate, tais como Movimento e Manobra, 
Inteligência, Comando e Controle, Fogos, Proteção e 
Logística. O exercício é de dupla ação, sendo o 
oponente representado pelo Batalhão da Guarda 
Presidencial (BGP), OM também integrante do CMP, 

simbolizando as tropas inimigas do Partido Vermelho.
 
 A DIREX 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 
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.
 
 Aproximadamente 122 militares, oriundos de 
OM dos Estados de Goiás e Tocantins, do Triângulo 
Mineiro e Distrito Federal, participaram do exercício.

CMP realiza Operação Lobo Guará VII
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 Araguari (MG) – Está em andamento no Centro 
de Instrução de Engenharia (CI Eng), desde o dia 11 de 
junho, o Curso de Equipamento de Engenharia (CEE) 
para Sargentos, que terá duração de 24 semanas. O 
público-alvo são sargentos não aperfeiçoados da Arma 
de Engenharia.

 O objetivo do Curso é habilitar os sargentos 
alunos do CEE a ocuparem cargos e exercer funções de 
mecânico de equipamento de engenharia, chefe de 
mecânicos, chefe de equipes móveis de manutenção, 
chefe de oficina, chefe de comboio de lubrificação e 

funções ligadas às atividades de gerenciamento e 
manutenção de equipamentos de engenharia nas 
frações orgânicas das organizações militares
.
 Atendendo ao Plano de Cursos e Estágios para 
Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro 
(PCEMEEB/20180), foram matriculados no CEE os 
seguintes militares de Nações Amigas: o Subtenente 
Aboubakry Gassama, do Exército do Senegal, e o 1º 
Sargento Mario Alejandro Rodrigues Duarte, do 
Exército do Uruguai.

 No período de 11 a 15 de junho, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) sediou a 2ª 
Reunião de Coordenação de Polícia do Exército, evento promovido pelo Centro de Doutrina do Exército (C 
Dout Ex) do Comando de Operações Terrestres (COTER).

A abertura do evento foi realizada pelo Cel Cav Carlos Luiz Guedes Neto, do Centro de Doutrina do 
Exército, e contou com a participação dos Comandantes das Organizações Militares de Polícia do Exército 
(OMPE), níveis Unidade e Subunidade, de todo o Brasil. 

O principal objetivo foi a finalização do Anteprojeto do Manual de Campanha POLÍCIA DO EXÉRCITO, 
visando a substituição do Manual de Campanha C 19-5 Polícia do Exército (1966). 

2ª Reunião de Coordenação de Polícia do Exército 

Sargentos realizam, em Araguari, Curso de Equipamento de Engenharia
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 No período de 11 a 15 de junho, o Núcleo de 
Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR/22º BI) 
realizou o 1º Exercício de Longa Duração (1º EDL) e a 
entrega da boina aos Alunos da sua 1ª Turma de 
formação. Durante a atividade de campo, após o 
cerimonial diário, os alunos tiveram a oportunidade de 
colocar em prática no terreno, os ensinamentos 

adquiridos em sala de aula, com destaque para as 
instruções de orientação diurna e noturna, transposição 
de curso d'agua, primeiros socorros e transporte de 
feridos. Na chegada ao quartel, os alunos participaram 
de uma formatura surpresa de entrega da boina azul 
ferrete, que contou com a presença de seus familiares e 
de autoridades do Estado Tocantins.

NPOR realiza o 1º EDL e entrega da boina

 Araguari (MG) – Desde o dia 11 de junho, está em andamento no Centro de Instrução de Engenharia 
(CI Eng), o Estágio de Gerenciamento de Atividades de Construção, que é coordenado pela Diretoria de 
Obras de Cooperação e terá duração de três semanas. 

 O Estágio tem como público-alvo os oficiais de carreira da Arma de Engenharia, prioritariamente os 
que estejam servindo no Sistema de Obras de Cooperação (SOC), e cadetes do 5º ano da Arma de 
Engenharia da Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN).
O objetivo do Estágio é capacitar militares para ocuparem cargos e desempenharem funções relacionadas à 
execução de obras  em organizações militares de Engenharia subordinadas ao Sistema de Obras e 
Cooperação (SOC)
.
 Durante o estágio, estão sendo desenvolvidas atividades teóricas e práticas na área de Topografia, 
Terraplenagem, Drenagem e obras de arte correntes, Pavimentação, Equipamentos de Engenharia, 
Trabalhos de Campo, Manutenção, Segurança no Trabalho, Legislação Ambiental, entre outras.

 Atendendo ao Plano de Cursos e Estágios para Militares Estrangeiros no Exército Brasileiro 
(PCEMEEB/20180), participam do EGAC, 1º Turno, os seguintes oficiais de Nações Amigas: 1º Tenente 
Carlos Gilberto de Monroy Laparra, do Exército da Guatemala e o Capitão Trevon Andrew Mcintosh, do 
Exército da Guiana.

1º Turno do Estágio de Gerenciamento de Atividades de Construção
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 No dia 15 de Junho, o Comando do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl Fgt) 
recebeu a 1ª Visita de Orientação Técnico Pedagógica do Diretor de Educação Técnica Militar.
Após a recepção, o Diretor de Educação Técnica Militar, Exmo Sr Gen Bda Vinícius Ferreira Martinelli, presidiu a 
formatura da OM, recebeu a apresentação dos Oficiais e assistiu a uma palestra sobre as atividades de ensino e visão 
de futuro do Centro, a seguir percorreu as instalações da Unidade. 
 
 O Diretor de Educação Técnica Militar destacou a importância do CI Art Msl Fgt, diante do Sistema ASTROS e 
também da responsabilidade da Unidade de Artilharia mais nova do Exército Brasileiro vinculada à DETMil.
Prestigiaram a solenidade o TC André Rodrigues de Almeida, Chefe da Seção de Ensino da DETMil e o ST Marcos 
Marcelo Santos do Carmo, Adjunto do Comando da DETMil.

Visita de Orientação Técnica Pedagógica ao Centro de Instrução de Artilharia 

 Em uma emocionante partida, o Comando Militar 
do Oeste (CMO) superou a equipe do Comando Militar 
do Sul (CMS) e conquistou o título do Campeonato de 
Polo do Exército 2018. As partidas foram realizadas no 
1º Regimento de Cavalaria de Guardas - “Dragões da 
Independência”, de 14 a 17 de junho. 
 
 O primeiro lugar na modalidade handicap ficou 
com a equipe A do Comando Militar do Planalto (CMP) e 
o vice handicap com a equipe B do CMP. 

 Além das rodadas do Campeonato, o jogo 
“Encontro de Gerações”, entre Oficiais Generais, 
Cadetes e alunos do Colégio Militar de Brasília, foi um 
dos pontos altos do evento. 
 
 Participaram do torneio as equipes dos 
comandos de área, tais como o Comando Militar do 
Planalto (CMP), Comando Militar do Leste (CML), 
Comando Militar do Oeste (CMO), Comando Militar do 
Sul (CMS) e Departamento de Educação e Cultura do 
Exército (DECEx).

CMO conquista Campeonato de Polo do Exército 2018
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 Pronto para ser empregado em qualquer 
momento, em qualquer lugar e em qualquer ponto do 
território Nacional, o Comando de Operações Especiais 
realizou, no dia 19 de junho, um exercício de 
adestramento aeroterrestre utilizando-se do Lago 
Paranoá, em Brasília, como zona de lançamento de 
massa d' água.

 O treinamento foi realizado por uma equipe de 
precursores paraquedistas, um Destacamento de Ações 
de Comandos e um Destacamento operacional de 
Forças Especiais (DOFESP).

 A infiltração foi iniciada com a equipe de 
precursores realizando um salto semi-automático na 
altitude de 1.000 pés, cerca de 300 metros. Na 
sequência foi lançado o Destacamento de Ações de 
Comando e, na altitude de 7.000 pés, o DOFESP iniciou 
a sua infiltração empregando técnicas de salto livre.

 O Adestramento contou com o apoio do 7º 
Distrito Naval e do Grupamento de Busca e Salvamento 
do Corpo de Bombeiros.

Lago Paranoá é palco de treinamento do Comando de Operações Especiais

 No dia 20 de junho, foi realizada no 1º Regimento 
de Cavalaria de Guardas - “Dragões da Independência”, 
Formatura alusiva ao Dia da Medicina Veterinária Militar, 
comemorado em 17 de junho. A solenidade foi marcada 
por uma homenagem ao Patrono da Veterinária Militar 
Brasileira, TC Médico João Muniz Barreto de Aragão.
 
 A atividade também foi composta por uma 
palestra proferida pelo Doutor Josélio de Andrade 
Moura, Vice-Presidente da Sociedade Brasileira de 
Medicina Veterinária. 

 O evento contou com a participação dos canis 
do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), 
do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP) e do 11º 
Depósito de Suprimentos (11º DSUP), além da 
presença do Cel Milton Tiago de Melo, Presidente da 
Academia Brasileira de Medicina Veterinária, médicos 
veterinários militares, representantes da 11ª Região 
Militar (11ªRM), Diretoria de Abastecimento (DABST) e 
Oficiais do Alto Comando.

Homenagem ao Patrono da Medicina Veterinária Militar
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 No dia 28 de junho de 2018, o Centro de Formação de Condutores (CFC) do Batalhão, foi vistoriado pela 51ª 
Circunscrição Regional de Trânsito (51ª CIRETRAN) para fins de renovação de seu alvará de funcionamento. Após ser 
recepcionada pelo Cel LINCOLN, Comandante do Batalhão, a equipe chefiada pelo Ilmo Sr WILTON JOSÉ 
FERNANDES, Delegado Regional de Polícia Civil, verificou as instalações, a documentação, o material e as condições 
de funcionamento do CFC, sendo concedida a renovação do alvará de funcionamento pelo período de 01 (um) ano.

 Araguari (MG) – O Centro de Instrução de 
Engenharia do 2º Batalhão Ferroviário (CI Eng/2º B Fv), 
ministrou, no período da manhã de 30 de junho de 2018, 
o Estágio de Mecânica Básica para Mulheres.

 As senhoras receberam instruções sobre 
segurança no trânsito, manutenção preventiva de 
veículos automotores e identificação das principais 
partes que compõem a carroceria e o motor de um carro. 

Aprenderam, também, sobre o funcionamento dos 
diversos sistemas existentes em um veículo, como por 
exemplo, os sistemas de alimentação, arrefecimento e 
frenagem.

 O Estágio teve como público-alvo as esposas, 
dependentes dos militares e servidoras civis do 2º 
Batalhão Ferroviário, permitindo maior integração entre 
os membros da família Mauá.

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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Estágio de mecânica básica para mulheres

DETRAN/MG realiza vistoria no Centro de Formação de Condutores/2º B Fv
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 Os Alunos Lucas Caetano Filippo e Guilherme Lomba Shittine, ambos do 3º A/EM, foram selecionados para 
compor a equipe de quatro estudantes que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Geografia, a ser 
realizada em Quebec-Canadá, em data a ser regulada.
 
 Depois de participarem de duas fases virtuais e uma presencial na Olimpíada Brasileira de Geografia, edição 
2017, os citados alunos foram laureados com Medalha de Ouro e participaram da seletiva internacional, em língua 
inglesa, no corrente ano.

Alunos do CMB são destaque em Olimpíada Brasileira de Geografia
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