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Profissionalismo e Entusiasmo!

 No dia 04 de julho, o Comando Militar do 
Planalto (CMP) realizou a 2ª Reunião de Comando 
de 2018.
 O evento contou com a presença do 
Comandante Militar do Planalto, Gen Div Sérgio da 
Costa Negraes; do Cmt da 11ª Região Militar, Gen 
Bda João Denison Maia Correia; do Cmt de 
Operações Especiais, Gen Bda Sérgio Schwingel; 
do Cmt da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, Gen 
Bda Marco Antônio Martin da Silva; e demais 

comandantes de organizações mil i tares 
subordinadas, vinculadas e convidadas.
 A reunião teve como principal objetivo 
transmitir as diretrizes e ordens do Comandante do 
Ex e do CMP, além de acompanhar o 
direcionamento das atividades da guarnição no ano 
de 2018.
 Na noite do mesmo dia, foi realizado um 
jantar de confraternização com a presença dos 
militares e de suas famílias.

CMP realiza a 2ª Reunião de Comando
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 No dia 04 de julho foram entregues as medalhas da Olimpíadas Brasileira de Matemática das Escolas 
Públicas, no Cine Brasília. O Colégio Militar de Brasília obteve excelentes resultados e premiações.

Entrega de medalhas OBMEP

Curso de Polícia do Exército

 Foi realizada, no dia 16 de julho, a formatura 
de encerramento do curso de Polícia do Exército 
para oficias e sargentos – 2018. O curso, que teve a 
duração aproximada de dois meses, capacitou os 
concludentes a desempenhar atividades típicas de 
um Policial do Exército; de coordenação de 

segurança de área de controle de trânsito; de 
policiamento ostensivo; de patrulhamento; 
segurança de autoridades; de defesa pessoal; e de 
controle de distúrbios.
 Parabenizamos a todos os concludentes e 
desejamos sucesso em suas futuras missões!

Apresentação cultural durante a visita de supervisão escolar

 Na noite de 18 de julho, o Colégio Militar de Brasília realizou uma apresentação cultural da sua Banda de 
Música, coral e corpo de baile para a comitiva da DEPA, pais e convidados, demonstrando assim o competente 
trabalho que nossos alunos fazem no contra-turno do Colégio, se aplicando a arte.
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Operação Planalto XII

 Brasília – DF, 16 de julho, o Cmt da 3ª Brigada 
de Infantaria Motorizada realizou, no auditório do 32º 
Grupo de Artilharia de Campanha, a abertura da 
Operação Planalto XII.
 A atividade contou com a participação dos 
comandantes e oficiais do Estado-Maior das 
organizações militares integrantes da Força Planalto 
(FORPLAN). Após a abertura, foram realizadas as 
palestras do Cel José Eduardo Godim Filho, do 
Gabinete de Segurança Institucional; do Cel Fúlvio 
Péricles de Andrade dos Santos Cruz, Chefe do 

Centro de Operações do Comando Militar do Planalto; 
e do TenCel QOBM Paulo José Barbosa de Souza, do 
Centro Integrado de Operações de Brasília.
 Após o ciclo de palestras, foi realizado um 
apronto operacional e a execução dos planos em 
vigor. 
 A Operação Planalto XII teve por finalidade 
adestrar os integrantes da FORPLAN, como tropa 
constituída, nas ações possíveis de seu emprego no 
Distrito Federal, além de fortalecer o espírito de corpo 
e a liderança de seus integrantes.
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C I Art Msl Fgt visita AVIBRAS Indústria Aeroespacial

 16 Julho - O Centro de Instrução de Artilharia de 
Mísseis e Foguetes realizou uma visita de cooperação 
de instrução na fábrica AVIBRAS, em São José dos 
Campos – SP. Na oportunidade, os alunos do Curso de 
Planejamento de Emprego do Sistema de Mísseis e 
Foguetes para Oficiais do Quadro de Estado Maior do 
Exército conheceram a tecnologia e a logística presente 
na produção dos foguetes do sistema ASTROS, o 
desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro, o projeto 

de aeronave remotamente pilotada Falcão e a 
montagem das viaturas integrantes da artilharia de 
longo alcance.
 A visita contou com a presença de diretores e 
engenheiros da empresa, deixando claro alto nível de 
pesquisa e desenvolvimento tecnológico desta indústria 
de defesa, bem como a projeção internacional e 
capacidade dissuasória do Brasil.
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 No dia 17 de julho, o BPEB recebeu a comitiva da 11ª Região Militar em Visita de Orientação Logística e 
Administrativa (VOLA).
 O foco da atividade foi verificar as principais demandas OM, tudo com a finalidade de prestar o apoio adequado e 
oportuno para manter o melhor ambiente, qualidade e operacionalidade da Unidade.

Visita de orientação 

C I Art Msl Fgt Workshop 2018 - busca de alvos

 Formosa-GO - O Escritório de Projetos do 
Exército realizou a abertura do VI Workshop, cujo tema 
principal abordou a busca de alvos. A atividade contou 
com as palestras do Gen Bda R1 José Júlio Dias Barreto, 
gerente do Programa Estratégico ASTROS 2020, e do 
Gen Ex Paulo Humberto, cujo assunto abordou a visão 

do Comando de Operação Terrestre na busca de alvos. 
 O Workshop ocorre todos os anos, com objetivo 
de debater os mais diversos assuntos cuja influência 
está diretamente ligada ao sistema de mísseis e 
foguetes. 



Concurso Completo de Equitação (CCE 2018)

 A Escola de Equitação do Exército 
(EsEqEx)  realizou, nos dias 27, 28 e 29 de julho, 
o Campeonato do Exército de Concurso 
Completo de Equitação 2018 (CCE), nas 
instalações do Parque Equestre General Eloy 
Menezes, Rio de Janeiro. A competição contou 
com as modalidades de adestramento, cross 
country e salto, também conhecida como “triátlon  
equestre”.
 O esporte mostra a capacidade do 
conjunto cavaleiro e cavalo, competindo em 
diferentes disciplinas em um curto espaço de 
tempo, exigindo assim preparo técnico e físico.  

 O evento contou com equipes de todos os 
comandos militares de áreas, do Departamento 
de Educação e Cultura do Exército (DECEx), da 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(PMESP) e cavaleiros civis. 
 A atividade também envolveu o Concurso 
Completo Internacional, série uma estrela, e o 
Concurso Internacional Combinado, série duas 
estrelas, onde o 3º lugar ficou com o 1º Ten 
Varanda e Oneron do Rincão (CMP); e o 4º lugar 
com o Cap Albano e Nakine do Rincão (CMP). 
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 O BPEB recebeu, em 24 de julho, a visita 
de orientação técnica do Comandante Militar do 
Planalto, Gen Div Sérgio da Costa Negraes e 
comitiva. Na ocasião, as principais atividades 

desenvolvidas foram: escolta de batedores, 
guarda de honra, formatura, apresentação de 
oficiais, palestras do Cmt da OM e do CMP, 
almoço e despedidas.
 

Visita técnica 

Profissionalismo e Entusiasmo
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Encerramento do Curso de Planejamento de Emprego do Sistema de Mísseis 
e Foguetes para Oficiais do QEMA

 Formosa-GO, na manhã do dia 27 de julho, o 
Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes 
(CI Art Msl Fgt) realizou a solenidade de conclusão do 
Curso de Planejamento de Emprego do Sistema de 

Mísseis e Foguetes para Oficiais do QEMA. O curso tem 
por finalidade habilitar os oficiais superiores do QEMA a 
planejarem o emprego do sistema ASTROS nos 
grandes comandos operacionais.
 

 Recepção ao Comandante Militar do Planalto, 
Gen Div Sérgio da Costa Negraes.  

Aniversário do 36º BIMec, Uberlândia - MG  

 Formatura comemorativa ao 56º Aniversário do Batalhão Sentinela do Triângulo.

 Apresentação da banda sinfônica do Exército 
Brasileiro, no teatro municipal de Uberlândia. 
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Profissionalismo e Entusiasmo

Visita Oficial do Comandante do CMP às instalações do CI Art Msl Fgt

 No dia 31 de Julho, o Forte Santa Bárbara 
recebeu a 1ª Visita Oficial do Comandante Militar 
do Planalto (CMP), Exmo Sr Gen Div Sérgio da 
Costa Negraes, e ilustre comitiva. Nessa 
oportunidade  foram visitados o Centro de 
Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI 
Art Msl Fgt), o Centro Logístico de Mísseis e 
Foguetes (C Log Msl Fgt) e o 6º Grupo de Mísseis 

e Foguetes (6º GMF).
 Após a guarda de honra, o Comandante 
do CMP presidiu a formatura, assistiu as 
palestras dos comandantes das OM, visitou as 
instalações do 6º GMF, CI Art Msl Fgt e C Log Msl 
Fgt, bem como as obras das futuras unidades do 
complexo do Forte Santa Bárbara.  
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