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S G EX

PASSAGEM DO CARGO DE CHEFE DO GABINETE DO COMANDANTE DO EXÉRCITO

Em 06 de dezembro de 2018, foi realizada a Passagem do Cargo de Chefe do Gabinete do Comandante do 

Exército, no Quartel-General do Exército. O Gen TOMAZ, transmitiu o cargo para o Gen RICHARD. O evento foi 

presidido pelo Comandante do Exército, Gen EDUARDO DA COSTA VILLAS BÔAS e contou com a presença de 

autoridades militares e civis e convidados. 



PASSAGEM DO CARGO DE COMANDANTE DO EXÉRCITO

No dia 11 de janeiro, o General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas passou oficialmente o comando 

da Força Terrestre para o General de Exército Edson Leal Pujol. A cerimônia também marcou a entrega da Medalha do 

Mérito Militar, grau Grã-Cruz, ao Presidente da República, Jair Bolsonaro.

Diversas autoridades prestigiaram a cerimônia, como o Vice-Presidente, General de Exército Antônio Hamilton 

Martins Mourão; o Ministro da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva; o Ministro de Segurança 

Institucional, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira; o Ministro da Justiça e da Segurança Pública, 

Sérgio Moro; o Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; e os novos comandantes da Marinha, Almirante de 

Esquadra Ilques Barbosa Junior, e da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.

O General Villas Bôas permaneceu quase 4 anos à frente da Instituição (de 5 de fevereiro 2015 a 11 de janeiro de 

2019) e seu carisma e popularidade, junto à sociedade, puderam ser conferidos no salão onde aconteceu o evento. Milhares 

de pessoas estavam reunidas para acompanhar de perto esse momento. Em suas palavras, ele agradeceu a todos que 

fizeram parte de sua caminhada no meio civil e militar e relembrou o momento que entrou na vida castrense: “volto ao meu 

Exército, onde ingressei há 52 anos, precisamente no dia 15 de março de 1967, inspirado em meu pai, artilheiro de boa 

cepa, e estimulado por minha mãe, verdadeira mulher de soldado. Desde os 16 anos de idade, vivi abrigado em uma 

Instituição em que o sucesso profissional jamais me exigiu abrir mão dos meus valores. Instituição de gente feliz, realizada 

e comprometida, em ambientes saudáveis, onde, despreocupadamente, minha família conviveu sob o manto da amizade e 

da camaradagem. Trata-se de um Exército sempre presente nos mais remotos rincões, a proporcionar estabilidade, 

segurança, defesa e ações em prol do desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e social”. Ao término do 

discurso, o General foi aplaudido de pé pelos presentes, por mais de um minuto.

QGEx Notícias



QGEx Notícias

Durante a solenidade, o Ministro da Defesa destacou o trabalho do General Villa Bôas no período em que esteve à 

frente da Instituição: “o General Villas Bôas é reconhecido pelo carisma de líder equilibrado. Mas o seu grande feito não 

pode ser medido com olhos rasos. A maior entrega deste Comandante foi o que ele conseguiu evitar. Foram tempos que 

colocaram à prova a postura do Exército como organismo de Estado, isento da política e obediente ao regramento 

democrático. Manteve a ética como parceira do cotidiano militar e induziu a disciplina consciente como modelo de 

comportamento. Fez do Exército solução, não parte do problema”.

O General Villas Bôas afirmou estar feliz com a escolha do novo comandante: “embora emocionado, sinto-me 

extremamente feliz, pela circunstância de estar passando o comando do Exército de Caxias a um profissional que elevará 

os níveis de desempenho da Força Terrestre, tanto no que diz respeito à parte anímica, quanto na eficiência operacional, 

ancorado na evolução tecnológica que vigorosamente persegue, bem como na interação com a sociedade, respaldado em 

sua evidente e renomada capacidade intelectual, na cultura profissional, na sólida liderança estratégica e na vasta 

experiência”.

Para o novo comandante, General Leal Pujol, “o desafio maior de um oficial do Exército, de um Oficial-General, é 

o que eu estou recebendo agora, não só por estar à frente de uma instituição que tem a maior credibilidade junto à 

sociedade brasileira, em um momento importante da vida nacional, em que todos depositam a esperança de um Brasil 

melhor. Suceder o General Villas Bôas, um líder carismático que conduziu o Exército de forma exemplar, é um grande 

desafio. Sua liderança nos cativou muito, sempre nos motivando a cumprir as missões com muito profissionalismo. Não 

vou substituí-lo, mas sim, dar continuidade ao trabalho dele e de seus antecessores. Será um período de muito trabalho, 

mas com os recursos humanos que o Exército dispõe, de profissionais de alto nível, essa tarefa será facilitada”.



Em 4 de janeiro do corrente ano, foi realizada a Passagem de Chefia da 11ª Inspetoria de Contabilidade e Finanças do 

Exército, no Salão de Formaturas da Secretaria de Economia e Finanças, no Quartel-General do Exército. O Coronel            

Élton Rodrigues Alves Arrais transmitiu o cargo para o Coronel Luiz Henrique dos Santos Lopes. O evento foi presidido 

pelo Subsecretário de Economia e Finanças, Gen Div Ricardo Marques Figueiredo e contou com a presença de 

autoridades militares e civis, Comandantes de organizações militares vinculadas, antigos Chefes da 11ª ICFEx e convidados 

civis e militares. 

PASSAGEM DO CARGO DA 11ª ICFEx

QGEx Notícias



PASSAGEM DE COMANDO DA B ADM QGEx

QGEx Notícias

No dia 8 de fevereiro de 2019, a Base Administrativa do Quartel-General do Exército realizou a cerimônia de 

passagem de Comando, do Coronel Otavio Fontoura Souto Maior para o Coronel Maurício de Souza Bezerra.

A solenidade iniciou com a inauguração do retrato do Cel Souto Maior, na Galeria de Antigos Comandantes. Em 

seguida, no Pátio das Batalhas do Quartel-General do Exército/Forte Caxias, foi realizada a formatura militar de transmissão 

de cargo, que foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército General de Exército Paulo Humberto César de 

Oliveira, e conduzida pelo Secretário Geral do Exército, General de Brigada Francisco Humberto Montenegro Junior. O 

General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, antigo Comandante do Exército, prestigiou a solenidade que foi 

prestigiada por Oficiais Generais do Quartel-General do Exército, do Comando Militar do Planalto, autoridades civis, 

militares da ativa e da reserva, representantes das Forças Auxiliares e convidados.

A solenidade também contou com a presença do Senhor Ten Cel Nestor da Silva, combatente da Força 

Expedicionária Brasileira.



PASSAGEM DE COMANDO DO CCOMSEx
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No dia 14 de fevereiro, no Quartel-General, foi realizada a passagem de comando Centro de Comunicação Social do 

Exército. O General de Divisão Otávio Santana do Rêgo Barros passou o cargo para o General de Divisão Richard 

Fernandez Nunesapós mais de quatro anos à frente da comunicação social da Força Terrestre. A cerimônia contou com a 

participação do Ministro da Defesa, General de Exército Fernando Azevedo e Silva; do Ministro de Estado Chefe do 

Gabinete de Segurança Institucional, General de Exército Augusto Heleno Ribeiro Pereira; do Comandante do Exército, 

General de Exército Edson Leal Pujol; além de outras autoridades civis e militares.

O Comandante do Exército destacou o trabalho do General Rêgo Barros à frente do Centro. “Com personalidade 

conciliatória e dinamismo, ampliou a ligação com todos os pontos externos de interesse da Força, a fim de atender às 

crescentes demandas por transparência e maior visibilidade das atividades do EB junto à nossa sociedade. O General Rêgo 

Barros buscou, incessantemente, o aperfeiçoamento e o fortalecimento do sistema de comunicação social do Exército”, 

ressaltou o Comandante do Exército. O General Leal Pujol ainda destacou o trabalho realizado no campo das mídias 

sociais: “foi um entusiasta das novas tecnologias, contribuindo para que a Força tenha galgado posição destacada entre as 

instituições da administração pública federal”.

O General Rêgo Barros foi o chefe que mais tempo ficou à frente do CCOMSEX, 4 anos e 9 meses, e, em suas 

palavras de despedida, ele relembrou fatos importantes durante seu comando, como Copa do Mundo e Intervenção Federal 

no Rio de Janeiro. O ingresso do Exército Brasileiro nas mídias sociais também foi lembrado: “mergulhar de cabeça no 

‘submundo’ das mídias sociais –Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Portal Responsivo, Eblog etc – e se tornar o órgão 

público com maior influência no mundo digital no Brasil exigiu sangue frio na interlocução sem rosto, típica da internet, 

suor à frente do teclado e lágrimas de emoções pela conquista do cimo”.

O novo Chefe do CCOMSEx, General Richard, exercia o cargo de Secretário de Estado de Segurança do Rio de 

Janeiro, no contexto da Intervenção Federal e ingressou nas Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 1978.



INAUGURAÇÃO DO PÁTIO DAS BATALHAS
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No dia 04 de dezembro de 2018, foi realizada a inauguração do Pátio das Batalhas, que foi concebido para contar a 

história das lutas do povo brasileiro, e de nossos heróis, que com suas mãos e seu sangue construíram esta Grande Nação. O 

heroísmo, a garra e a determinação evidenciados nos enfrentamentos caracterizam a bravura de nossa gente, que tanto lutou 

para que o Brasil tivesse a estatura atual, no âmbito regional e mundial. 

 De autoria da arquiteta, 1º Ten VIVIANE ROCHA AGUIAR ZANOTTI e do desenhista técnico 3º Sgt ANDERSON 

BRUNO SCHEUER, da Seção de Manutenção da Base Administrativa do Quartel-General do Exército, o partido 

arquitetônico do novo pátio agrega três novas funções, divididas em três áreas distintas que compõem o todo: um espaço a 

leste, destinado às paradas diárias, um espaço a oeste destinado a formaturas internas e um espaço central que abriga os 

monumentos referentes às histórias das principais batalhas ocorridas em solo brasileiro e as missões de paz com a 

participação do Exército. Os monumentos do memorial das batalhas são compostos por vinte e seis totens, divididos 

cronologicamente por períodos históricos e fazem referência ao padrão construtivo dos blocos do QGEx, onde os pilares de 

concreto que compõe as fachadas são repetidos longitudinalmente. Diante dos monumentos às batalhas, ergue-se majestosa 

a Bandeira do Brasil. 

 A cerimônia contou com a participação do Comandante do Exército, Gen Ex EDUARDO DA COSTA VILLAS 

BÔAS, e com a presença dos Generais do Alto Comando do Exército e seus adjuntos de Comando. 



XI ENCONTRO DOS INTEGRANTES DO SERVIÇO RÁDIO DO EXÉRCITO
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No clube dos Subtenentes e Sargentos Pandiá Calógeras, em Brasília/DF, ocorreu no dia 12 de abril, um almoço de 
confraternização dos integrantes do Serviço Rádio do Exército (Radiotelegrafistas, Operadores e Manutenção de 
Comunicações, alunos do Curso de Telegrafia-2019 EsCom, Comandantes e amigos) da ativa e da reserva, organizado pela 
Comissão de militares da Arma de Rondon.

O referido encontro de confraternização teve como finalidade principal, comemorar os 104 anos da criação do 
Serviço Rádio – 23 ago (conforme aviso ministerial nº 1.243 de 23 ago 1915 – Ministério da Guerra), realizar a entrega de 
certificados aos militares da ativa e reserva pelos inestimáveis e relevantes serviços prestados ao Exército Brasileiro e ao 
Serviço Rádio do Exército e recepcionar os novos alunos do Curso de Telegrafia-2019 da Escola de Comunicações. 

O evento contou com as presenças do senhor CORONEL ALEXANDRE ALMEIDA LIMA, do Centro de 
Desenvolvimento de Sistemas, da senhora TENENTE CORONEL LUCIENE DA SILVA DEMENICIS, chefe do            
7º Centro de Telemática de Área, do senhor CAPITÃO OCIMAR DE CASTILHO RIBAS, Chefe da Seção de Rede 
Rádio, além de chefes de ontem e de hoje da Seção de Rede Rádio e demais militares da ativa e reserva que sempre 
colaboraram para elevar o nome do Serviço Rádio do Exército ao longo dos seus 104 anos, por meio do emprego das 
comunicações na força terrestre.



No dia 17 de abril de 2019, foi realizada a cerimônia comemorativa ao Dia do Exército. O comandante do Exército, Gen Ex Edson 

Leal Pujol, destacou as ações do Exército ao longo da história e a importância de entender o passado para continuar a evoluir. “A cada 

celebração em que comemoramos mais um ano de existência, é imprescindível olhar para trás, em reflexão ao que já foi realizado, na busca 

das lições aprendidas e da melhoria contínua”.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o Presidente da República, o Ministro da Defesa e Comandantes da 

Forças Armadas. Para o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, o momento é de agradecimento ao Exército por sempre estar ao 

lado do povo brasileiro. “Esse é o nosso Exército Brasileiro. Exército que nos momentos mais difíceis da nossa nação sempre esteve ao lado da 

vontade do seu povo. Que respira e transpira democracia e liberdade e que honra a todos nós”.

Durante a cerimônia civis e militares foram homenageados com as medalhas da Ordem do Mérito Militar e a Medalha do Exército 

Brasileiro, condecorações concedidas a cidadãos e instituições que tenham prestado relevantes serviços à Força Terrestre. Desfiles de tropas e 

equipamentos de Defesa do Exército Brasileiro encerraram a cerimônia. Militares equipados demonstraram disciplina, civismo e amor à 

profissão. O público que compareceu ao evento pôde conferir de perto viaturas de emprego militar, como blindados Guarani, o Lince MK2, 

blindados Cascavel, o blindado Leopard e o moderno Sistema Astros.

19 DE ABRIL DIA DO EXÉRCITO BRASILEIRO
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EXPEDIENTE

BASE ADMINISTRATIVA DO QUARTEL-GENERAL DO EXÉRCITO 

Ramal:7882   e-mail: rp.badmqgex@gmail.com 
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