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Profissionalismo e Entusiasmo!

    
      No dia 01 de agosto, uma equipe de militares e alunos do CMB 
visitaram as instalações do aterro sanitário de Brasília. 
     Inaugurado em janeiro de 2017, o aterro aanitário de Brasília é 
responsável por receber a maior parte dos rejeitos gerados pela 
população do Distrito Federal. Sua estruturação foi baseada na 
Política Nacional dos Resíduos Sólidos, instituída em 2010, e teve 
como objetivo principal criar um sistema que fosse capaz de impedir 
a poluição ambiental e danos à saúde pública, o que não existia no 
antigo lixão da Estrutural. Apesar disso, ainda persistem muitos 
desafios a superar!
       
       A problemática dos resíduos sólidos carece de atenção. Muitos 
locais inadequados (lixões e aterros controlados) ainda encontram-se 
em operação no Brasil. As prioridades estabelecidas na gestão dos 
resíduos – não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 
precisam ser intensificadas. A defasagem da coleta seletiva encurta o 
tempo de vida útil dos aterros sanitários. Estes são alguns exemplos do 
panorama atual.
       
      Ao longo da visita foram adquiridas novas percepções e 
habilidades, que contribuirão para o desenvolvimento de um 
comportamento mais consciente. É preciso que cada um de nós 
se transforme em agentes colaborativos da educação 
ambiental, por meio da criação de um relacionamento íntimo, 
respeitoso e fraterno, com o meio ambiente.
        
 

Participaram da visita, militares do CMB, da Diretoria de 
Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente e alunos do CMB 
(Clube  de  Jornalismo e  Clube  de  Estudos  Ambientais).

    “Agradecemos o brilhante apoio prestado pela Sra. 
FRANCISCA, encarregada do aterro, que muito agregou aos 
nossos conhecimentos e à consciência de que podemos ser 
agentes transformadores em defesa, proteção e melhoria da 
qualidade ambiental.”
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Cerimônia de substituição da Bandeira Nacional

      A troca da Bandeira Nacional na Praça dos Três 
Poderes do mês de agosto, ficou a cargo do Batalhão da 
Guarda Presidencial (BGP). A solenidade teve o apoio do 
Comando Militar do Planalto (CMP), do 1º Regimento de 
Cavalaria de Guardas (1º RCG) – “Dragões da 
Independência” e do 32º Grupo de Artilharia de Campanha 
(32º GAC), além da apresentação do coral, formado do 
Colégio Militar de Brasília (CMB).
   
         O hasteamento foi acompanhado do Hino Nacional e 
da tradicional salva de 21 tiros executada pela Bateria 
Caiena do 32º GAC, seguido do desfile militar. 
       

      

      A Bandeira Nacional da Praça dos Três Poderes é 
substituída uma vez por mês, em solenidade realizada 
pela Marinha, Exército, Aeronáutica, Corpo de 
Bombeiros, Policia Militar, e do Governo do Distrito 
Federal (GDF), que se revezam na organização do 
evento. O rodízio é coordenado pelo Ministério da 
Defesa. O objetivo é despertar e desenvolver na 
população o sentimento cívico e o culto aos símbolos 
nacionais.       
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 Na manhã do dia 03 de Agosto, o Forte Santa Bábara teve a grata satisfação de realizar cultos em 
comemoração à Páscoa Militar. No 6º Grupo de Artilharia de Mísseis e Foguetes foi realizado a missa católica, 
no Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes o culto espírita e no Centro de Logística de Mísseis 
e Foguetes o culto evangélico. 
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Estágio de comando e controle no CMP

 O centro de operação do Comando Militar do Planalto realizou um adestramento de comando e 
controle com suas organizações militares. Os participantes realizaram atividades teóricas e práticas dos 
sistemas da Força Terrestre como o Pacificador e o C2Cmb6. O coroamento do adestramento ocorreu com 
uma visita ao centro de comando e controle da Força Terrestre, localizado no COTER.

Páscoa dos Militares do Forte Santa Bárbara



CMP Notícias 

Comemorações do Dia do Soldado

 
    Uma formatura realizada no dia 24, em frente ao 
Quartel-General do Exército, reuniu autoridades civis 
e militares para celebrar o dia do Soldado do Exército     
Brasileiro, comemorado em 25 de agosto.
     
     Durante a formatura foram entregues medalhas do 
Exército Brasileiro e do Pacificador, concedidas a 
cidadãos e instituições que contribuíram para elevar o 
prestígio da Força Terrestre.
       
    A cerimônia contou ainda com uma homenagem aos 
três militares mortos durante a operação do Comando 
Conjunto, nos complexos do Alemão, da Penha e da 
Maré, no contexto da Intervenção Federal da Segurança 
Pública do Estado do Rio de Janeiro. Encerrando a 
solenidade, a tropa em forma, realizou um grande desfile 
a pé e motorizado.

 
    Dentro das comemorações, duas palestras 
foram proferidas no auditório do Comando Militar 
do Planalto, no dia 16. Os professores Menck e 
Batista falaram sobre “A Formação de Caxias” e 
“Caxias e a Dezembrada”, respectivamente. 
        
        Além disso, na manhã do dia 22, foi promovido 
um jogo comemorativo no estádio Mané Garrincha, 
entre oficiais e sargentos do CMP e da 11ª Região 
Militar.
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CMP realiza a 3ª Reunião de Comando

      O Comando Militar do Planalto (CMP) realizou , no dia 30 de agosto, a 3ª Reunião de Comando de 
2018. O evento contou com a presença do Comandante Militar do Planalto, Gen Div Sérgio da Costa 
Negraes; do Comandante da 11ª Região Militar, Gen Bda João Denison Maia Correia e demais 
comandantes de organizações militares subordinadas, vinculadas e convidadas.
       
      O principal objetivo da reunião é transmitir as diretrizes e ordens administrativas, operacionais e 
logísticas, do Comandante do Exército e do CMP, bem como acompanhar o direcionamento das 
atividades da guarnição.

         À noite, foi realizado um jantar de confraternização com a presença dos militares e de suas famílias.
 

Profissionalismo e Entusiasmo
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