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Cartão de permissão para circulação na Bda inf Pqdt

Amigos que o  apoiaram na sua ascenção profissional

Brasília – Na mais recente promoção de oficiais-generais, ocorrida em 
31 de março de 2010, a ascensão ao generalato do Coronel de Intendência 
Expedito Alves de Lima representa, em sua plenitude, o acesso democrático 
que o Exército proporciona a todos os cidadãos brasileiros que almejam a 
carreira das armas.

Abandonado pelo pai, juntamente com mais seis irmãos, e criado somente 
pela mãe, o jovem Expedito foi obrigado a trabalhar desde muito cedo para 
prover o seu sustento e da família. Admitido como engraxate no Centro Social 
do Regimento Santos Dumont, nas instalações do 26º Batalhão de Infantaria 
Pára-Quedista, em 1966, com apenas 10 anos de idade, o humilde paraibano, 
morando no Rio de Janeiro, teve a oportunidade de conviver com as atividades 
castrenses e, particularmente, receber orientação, apoio e acompanhamento 
nos estudos por parte dos Oficiais e Sargentos do Regimento.

Diariamente, o pequeno estudante e trabalhador frequentava a Companhia 
de Suprimento e Manutenção de Paraquedas – atual Batalhão DOMPSA –, 
onde, num local conhecido por “baiuca”, prestava serviços de limpeza dos 
“boots” dos militares que se preparavam para o lançamento aeroterrestre. Ali 
fez grandes amigos e foi acompanhado e orientado por muitos integrantes da 
OM para prestar o concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Exército 
(EsPCEx). Parte do dia estudava e em outra trabalhava no quartel, participando 
também de algumas atividades militares, principalmente da educação física.

Toda a sua dedicação e perseverança, aliadas ao apoio e incentivo que 
recebeu, foram premiadas com sua aprovação no concurso da EsPCEx para 
o ano de 1972. A partir daí, o jovem engraxate iniciou uma carreira militar 
coroada de êxito, que chega ao ápice neste momento de sua promoção a oficial-
general, o mais alto círculo de oficiais das Forças Armadas. Em sua lembrança, 
a gratidão ao Exército e àqueles que o acolheram e nele confiaram é patente. 

Dentre tantos que o apoiaram e incentivaram, lembra-se do Maj Dias, 
primeiro comandante a recebê-lo na “baiuca”, do Cel Becker, Cel Rodrigues, 
Cel Valdir, do “Carvalhinho”, “Cavuca”, Amaro, Jair, “Milico”, Elias, 
Barcelos e, com carinho especial, do Sargento Menezes, que sempre 
acompanhava seu desempenho escolar. Recorda-se, também, do então Capitão 
Carvalho – já falecido, como coronel da reserva – comandante da Cia Sup 
Mnt Pqdt, que lhe forneceu a autorização para entrar e sair do aquartelamento. 
Guarda, com muita emoção, em seu coração, o momento de passagem de 
comando desse oficial, quando o engraxate foi o escolhido pela 
OM para entregar a lembrança de despedida ao capitão. Esse 
momento também foi a sua despedida da “baiuca”, pois dali 
seguiu para a EsPCEx, para iniciar sua vitoriosa carreira 
militar.

Por tudo isso que representa, como militar e como 
cidadão, o General Expedito não poderia deixar de ser 
destacado pelo NE como Um Belo Exemplo.
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Brasília – O Comando Militar do Planalto e a 11ª Região Militar comemoraram juntos, no último dia 25 de abril, 50 anos de existência. Diversos eventos foram programados para comemorar a data, culminando 

com a solenidade militar no dia 27 de abril, na Avenida do Exército, em Brasília.

Por volta de 1958, quando começa a surgir os traços e monumentos da nova Capital Federal, encontra-se o registro da primeira organização militar do Exército Brasileiro em meio ao cerrado do Planalto Central.Essa 

unidade, sediada em um quartel de madeira próximo às obras do Palácio da Alvorada, foi o embrião do atual Comando Militar do Planalto.

Alguns anos depois, em 25 de abril de 1960, foram criados, em um comando único, o Comando Militar de Brasília e a 11ª Região Militar. A atual denominação surgiu em 26 de fevereiro de 1969 com a criação do Comando Militar do Planalto, ainda em conjunto 

com a 11ª RM. Em 25 de março de 1994, a 11ª Região Militar foi desmembrada do Comando Militar do Planalto, tornando-se autônoma. A missão principal da 11ª Região Militar é prestar o apoio logístico, administrativo e territorial às mais de quarenta organizações 

militares do Exército, sediadas na região central do Brasil.

Já o Comando Militar do Planalto cumpre, além das missões tradicionais de um Comando Militar de Área, uma miríade de missões, que vão desde o cerimonial militar e segurança aos Chefes de Estado 

em visita à Brasília até a preparação para os conflitos de última geração, nas quais o teatro de operações se apresenta de forma não linear e não contínua, exigindo cada vez mais as operações especiais.

No distintivo do CMP estão quatro estrelas, em referência à área de responsabilidade do Comando, representando os Estados de Goiás e Tocantins, e ainda o Triângulo Mineiro e o Distrito 

Federal.

Com a certeza de um futuro “infinito e brilhante”, o Comando Militar do Planalto e a 11ª Região Militar saberão modernizar-se para fazer face aos novos desafios, mantendo a chama nativa de sua 

criação e sua essência maior que é “guarnecer os destinos da Pátria, sem fraqueza: – com força e vigor”, no Planalto Central Brasileiro.

Comando Militar do Planalto e 11ª Região Militar comemoram Jubileu de Ouro
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“Senhor Ministro,

         Através do presente, venho ELOGIAR os relevantes serviços prestados pelo 7º Batalhão de Infantaria de Selva, através 
das atividades desenvolvidadas no Criadouro Conservacionista de Animais Silvestres,  localizado no município de Boa Vista-
Roraima, cujo resultado implica a assunção de notável e digna responsabilidade em prol da proteção de espécies da fauna 
nacional, conforme estabelece o art. 225 da Constituição da República.
         É relevante dizer que tal área de atuação é referência gratifi cante para todo o Estado de Roraima e Amazônia 
Legal,  mormente em virtude do papel socioambiental desencadeado junto às Escolas, Colégios, Universidades, Faculdades, 
instituições ambientais (federal, estadual e municipais) e afi ns, bem como a sociedade em geral; o que enriquece a concepção 
de todos na imperatividade em se preservar os seres da fauna silvestre e igualmente possibilita a demonstração da interação 
das forças armadas com a população regional.
          Repercute, ademais, essa atuação no respeito à educação ambiental cuja responsabilidade é de todos (art. 225, 1º, VI, 
da Constituição da República e leis federais nº 6.938/81 e nº 9795/99, Portaria 386/08 do Comandante do Exército publicada 
no Boletim do Exército nº 29/08, 18.07.2008, e informações ambientais no site www.exercito.gov.br sobre meio ambiente) e, 
sobretudo, auxilia, em casos específi cos, no tratamento da saúde física e mental de pessoas com alguma necessidade especial.
          Dessa forma, a importância da estrutura de assistência e cuidados aos animais, aves, répteis e outros é singular e só 
engrandece essa renomada instituição militar com o patente respeito e consideração da sociedade e do Ministério Público.”

Respeitosamente,
ZEDEQUIAS DE OLIVEIRA JÚNIOR

Promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente

O Exército e o meio Ambiente
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente destaca o 7º Batalhão de Infantaria de Selva


