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                             RESUMO 

 

 Esta monografia tem como objetivo mostrar o trabalho 

de Responsabilidade Social exercido pelo Exército Brasileiro na 

Região Amazônica. Pois, sabemos que essa região é um lugar 

carente de Políticas Públicas, por ser uma região inóspita, de difícil 

acesso e de pouco interesse político. 

 Sabe-se também que a função Constitucional do Exército 

Brasileiro é “a defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. Porém, com intuito de integrar a população civil às Forças 

Armadas, essa instituição permanente executa atividades sociais, 

colaborando para a promoção do bem-estar da população 

brasileira. 
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                        METODOLOGIA 

 

A Metodologia utilizada para elaboração deste trabalho foi 

a pesquisa bibliográfica em livros, revistas e sites de entidades 

governamentais e não governamentais inerentes à 

Responsabilidade Social exercida pelo Exército Brasileiro na 

Região Amazônica. 
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INTRODUÇÃO 

 

A missão desbravadora que o Exército realiza na Amazônia e em outras 

regiões do País, é parte intrínseca da sua missão constitucional. Colaborando 

com o povoamento em áreas longíquas, proporcionando um mínimo de infra-

estrutura até que chegue o desenvolvimento, fornecendo serviços básicos. É a 

parcela concreta de colaboração do Exército Brasileiro ao crescimento da 

nação. 

No ano de 2010, o Exército colocou quase vinte e oito mil homens na 

Amazônia. Não é preciso só de mais homens, mas de tecnologia para 

melhorar o conforto do dos militares na fronteira e a rápida comunicação dos 

comandos com as cidades maiores, a fim de atender com mais eficiência à 

população da Região.  

O Exército Brasileiro criou o Plano Amazônia Protegida, visando à manutenção 

da soberania na Região. Nesse contexto, as Políticas Públicas implementadas 

lançam-se como estratégias necessárias à concretização prática do Plano de 

Defesa e desenvolvimento da Amazônia. Como exemplo de ação implantada 

na região, o Serviço de Saúde do Exército que tem como objetivo prestar 

assistência médico-hospitalar e odontológica ao pessoal militar das Forças 

Armadas , seus dependentes e a população local, sendo responsável pela 

assistência aproximadamente um milhão e duzentos mil cidadãos brasileiros. 

Além disso, a instituição realiza outras ações como construções de pontes, 

aberturas de estradas, tratamento de água, construções de poços artesianos, 

tratamento de dejetos, construções e reformas de imóveis para as populações 

indígenas e ribeirinhas. 
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Há que se reestruturar para atender a nova demanda a ser implementada na 

região da fronteira amazônica nos próximos anos. O vigente estudo visa acurar 

a importância das Políticas Públicas realizadas pelo Exército Brasileiro em sua 

prática, contextualizado com o Planejamento Estratégico Organizacional, em 

consonância com a visão de futuro da Força Terrestre, fornecendo substrato 

para que o Exército possa otimizar e garantir a melhor aplicação dos insumos 

disponíveis para o cumprimento de sua missão constitucional em todas as 

Regiões do País. 
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CAPÍTULO I 

 

Responsabilidade Social do Estado 

1. Conceito: 

Segundo o Livro Verde da Comissão Europeia (2001),a Responsabilidade 

Social é um conceito segundo o qual, as empresas decidem, numa base 

voluntária, contribuir para uma sociedade mais justa e para um ambiente mais 

limpo. Com base nesse pressuposto, a gestão das empresas não pode, e/ou 

não deve, ser norteada apenas para o cumprimento de interesses dos 

proprietários das mesmas, mas também pelos de outros detentores de 

interesses como, por exemplo, os trabalhadores, as comunidades locais, os 

clientes, os fornecedores, as autoridades públicas, os concorrentes e a 

sociedade em geral. Afirma Carlos Cabral-Cardoso (2002)que o conceito de 

responsabilidade social deve ser entendido a dois níveis. O nível interno 

relaciona-se com os trabalhadores e, mais genericamente, a todas as partes 

interessadas afectadas pela empresa e que, por seu turno, podem influenciar 

os seus resultados. O nível externo tem em conta as consequências das 

acções de uma organização sobre os seus componentes externos, 

nomeadamente, o ambiente, os seus parceiros de negócio e meio envolvente. 

Factores que originaram o conceito a RSE São diversos os factores que deram 

origem à necessidade de se observar uma responsabilidade acrescida das 

organizações. Num contexto da globalização e de mutação industrial em larga 

escala, emergiram novas preocupações e expectativas dos cidadãos, dos 

consumidores, das autoridades públicas e dos investidores. Os indivíduos e as 

instituições, como consumidores e/ou como investidores, adoptam, 

progressivamente critérios sociais nas suas decisões (ex.: os consumidores 

recorrem aos rótulos sociais e ecológicos para tomarem decisões de compra  



 

 
 
 

12 
de produtos). Os danos causados ao ambiente pelas atividades econômicas, 

(ex.: marés negras, fugas radioactivas) tem gerado preocupações crescentes 

entre os cidadãos e diversas entidades colectivas, pressionando as empresas 

para a observância de requisitos ambientais e exigindo a entidades 

reguladoras, legislativas e governamentais a produção de quadros legais 

apropriados e a vigilância da sua aplicação. Os meios de comunicação social e 

as modernas tecnologias da informação e da comunicação têm sujeitado a 

actividade empresarial e económica a uma maior transparência. Daqui tem 

resultado um conhecimento mais rápido e mais profundo das acções 

empresariais – tanto as socialmente irresponsáveis (nefastas) como as que 

representam bons exemplos (e que, por isso, são passíveis de imitação) – com 

consequências notáveis na reputação e na imagem das empresas. 

Responsabilidade Social diz respeito ao cumprimento dos deveres e 

obrigações dos indivíduos e empresas para com a sociedade em geral. 

 

2. Outras definições para o Termo Responsabilidade Social.  

Alguns sociólogos entendem como sendo responsabilidade social a forma de 

retribuir a alguém, por algo alcançado ou permitido, modificando hábitos e 

costumes ou perfil do sujeito ou local que recebe o impacto. 

Podemos citar um exemplo: A implantação de uma fábrica em uma 

determinada localidade, cujo espaço era utilizado pelos moradores como pasto 

para seus animais, ocasionando perda desse acesso, exigindo a criação de 

novas forma de alcançar o que estava posto e estabelecendo um novo cenário 

para o local. 

Como compensar aos nativos e a natureza por essa "invasão"? Aplica-se no 

caso atos contínuos que possam de uma forma adequada compatibilizar a 

perda dos antigos moradores com meios compensatórios de forma a evitar o 

máximo mudanças bruscas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dever
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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Observe-se que há outras interpretações: 

 

Uma empresa que patrocina um time de futebol ou vôlei que supostamente 

tem condições de se manter sozinho é responsabilidade social? 

Sim, desde que a relevância do fato de determinada empresa efetuar tal 

patrocínio tenha relevancia social e seja de amplo espectro de aplicação. 

Tornando mais fácil ao acesso da educação, esporte, cultura, entre outros a 

comunidade local envolvida. 

• Responsabilidade social corporativa 

É o conjunto amplo de ações que beneficiam a sociedade e as corporações 

que são tomadas pelas empresas, levando em consideração a economia, 

educação, meio-ambiente, saúde, transporte, moradia, atividade locais e 

governo, essas ações otimizam ou criam programas sociais,trazendo benefício 

mútuo entre a empresa e a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos 

funcionários, quanto da sua atuação da empresa e da própria população. 

Responsabilidade Social Empresarial é a forma de gestão ética e transparente 

que tem a organização com suas partes interessadas, de modo a minimizar 

seus impactos negativos no meio ambiente e na comunidade. Ser ético e 

transparente quer dizer conhecer e considerar suas partes interessadas 

objetivando um canal de diálogo. 

 

 3. Visões de Responsabilidade Social 

De acordo com Melo Neto e Froes (2001), a melhor maneira de analisar o 

conceito de responsabilidade social empresarial é identificando as diversas 

visões existentes, apresentadas a seguir: 
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• A responsabilidade social como atitude e comportamento empresarial 

ético e responsável: É dever e compromisso da organização assumir uma 

postura transparente, responsável e ética em suas relações com os seus 

diversos públicos (governo, clientes, fornecedores, comunidade, etc.) 

• A responsabilidade social como um conjunto de valores: Não incorpora 

apenas conceitos éticos, mas uma série de outros conceitos que lhe 

proporciona sustentabilidade, como por exemplo, auto-estima dos funcionários, 

desenvolvimento social e outros. 

• A responsabilidade social como postura estratégica empresarial: A 

busca da responsabilidade social é vista como uma ação social estratégica que 

gera retorno positivo aos negócios, ou seja, os resultados são medidos através 

do faturamento, vendas, market share. 

• A responsabilidade social como estratégia de relacionamento: Voltado 

na melhoria de qualidade do relacionamento com seus diversospúblicos-alvo, a 

responsabilidade social é usada como estratégia de marketing de 

relacionamento, especialmente com clientes, fornecedores e distribuidores. 

• A responsabilidade social como estratégia de marketing institucional: O 

foco está na melhoria da imagem institucional da empresa. São os ganhos 

institucionais da condição de empresa-cidadã que justificam os investimentos 

em ações sociais encetadas pela empresa. 

• A responsabilidade social como estratégia de valorização das ações da 

empresa (agregação de valor): Para Georgete Pereira, “a reputação de uma 

empresa e o valor de suas ações no mercado andam juntos” (CECATO, 2000 

apud MELO NETO E FROES, 2001, p.40). Uma pesquisa feita por esta 

organização identificou que 70% do valor de mercado de uma empresa 

dependem de seus resultados financeiros. Os outros 30% dependem da sua 

reputação no mercado. 
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• A responsabilidade social como estratégia de recursos humanos: As 

ações são focadas nos colaboradores e nos seus dependentes, com o objetivo 

de satisfazê-los e conseqüentemente reter seus principais talentos e aumentar 

a produtividade. 

• A responsabilidade social como estratégia de valorização de 

produtos/serviços: O objetivo não é apenas comprovar a qualidade dos 

produtos/serviços da empresa, mas também proporciona-lhes o status de 

“socialmente corretos”. 

• A responsabilidade social como estratégia de inserção na comunidade: 

A empresa busca aprimorar suas relações com a comunidade e a sociedade e 

também a definição de novas formas de continuar nela inserida. 

• A responsabilidade social como estratégia social de desenvolvimento na 

comunidade: A responsabilidade social é vista como uma estratégia para o 

desenvolvimento social da comunidade. Dessa forma, a organização passa a 

assumir papel de agente do desenvolvimento local, junto com outras entidades 

comunitárias e o próprio governo. 

• A responsabilidade social como promotora da cidadania individual e 

coletiva: A empresa, mediante suas ações, ajuda seus colaboradores a se a 

tornarem verdadeiros cidadãos e contribui para a promoção da cidadania na 

sociedade e na comunidade. 

• A responsabilidade social como exercício de consciência ecológica: A 

responsabilidade social é vista como responsabilidade ambiental. A empresa 

investe em programas de educação e preservação do meio ambiente, e 

conseqüentemente, torna-se uma difusora de valores e práticas ambientalistas. 

• A responsabilidade social como exercício de capacitação profissional: 

Neste caso, o exercício de responsabilidade social se dá com a capacitação 

profissional dos membros da comunidade e empregados da empresa. 
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• A responsabilidade social como estratégia de integração social: Esse 

conceito parte do pressuposto de que o maior desafio histórico da nossa 

sociedade atual é o de criar condições para que se atinja a efetiva inclusão 

social no país. 

Percebe-se então que inúmeras são as interpretações e definições de 

Responsabilidade Social Empresarial, e que cada empresa acaba atuando de 

uma forma perante si e a sociedade. Em geral, não há um significado preciso 

de responsabilidade social, surgindo assim, conhecimentos teóricos com 

diferentes conceituações – responsabilidade social como obrigação social 

(Friedman, 1970); responsabilidade social como aprovação social (Davis e 

Blomstrom, 1975) e responsabilidade social como abordagem sistêmica dos 

stakeholders (Zadek, 1998). 

 Após séculos de convivência, a humanidade nunca esteve tão 

mobilizada no sentido de buscar soluções para as questões que envolvam uma 

melhor convivência entre os habitantes do planeta e para o risco iminente de 

destruição do meio ambiente. 

 Neste sentido, a população global entrega a seus representantes 

políticos a responsabilidade de tratar estas questões, tanto na esfera global 

quanto em nível local. Reuniões entre os países membros da ONU, legislações 

de proteção ao meio ambiente e outras medidas de governo, demonstram que 

estes temas estão na pauta dos grandes desafios a serem alcançados pelos 

habitantes deste pequeno planeta. 

 No entanto, mais importante que estarem na pauta de negociações dos 

principais Estados-Nações, estas preocupações precisam fazer parte dos 

pensamentos da população. Afinal o que está em jogo é a sobrevivência da 

raça humana. E a partir desta premissa, cada habitante tem um papel 

importante a desempenhar nesta empreitada. E é aí que outro desafio ainda 

maior se manifesta. 
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 O ser humano precisa achar e entender as razões de seu envolvimento. 

Para isso precisa estar em condições plenas de exercer seu papel social. 

Enquanto existirem bolsões de pobreza, exclusão social e a negação de uma 

vida com total possibilidades de desenvolvimento pessoal, não haverá 

unanimidade para o que é melhor para todos.  

 Atendida esta imperiosa exigência, os seres humanos terão condições 

de assumir responsabilidade social diante de si e de todos, preservando e 

modificando o ambiente de modo a permitir que esse continue saudável e 

viável aos seres vivos deste planeta pelos próximos milênios. 

 Quanto à responsabilidade social no âmbito empresarial, esta consiste 

no cuidado e respeito aos diversos elementos envolvidos na relação consumo: 

clientes, fornecedores, matéria-prima, meio ambiente, sociedade. Há uma 

preocupação com a qualidade do produto, bem ou serviço oferecido, mas 

também com a qualidade de relacionamento interno (trabalhadores) e externo 

(fornecedores e clientes); e com a preservação do meio ambiente; igualmente 

atenção à qualidade da informação(propaganda e marketing).  

 A princípio quem age com responsabilidade social assume postura 

adequada para o desenvolvimento sustentável e contribui para a melhoria do 

ambiente, trazendo benefícios a todos e sendo merecedor de elogios e de 

admiração social. Levando a consumidores optar pelos produtos, bens e 

serviços oferecidos por ela. Isso tem gerado um faturamento 

consideravelmente superior às demais empresas, de modo que muitas delas 

“socialmente irresponsáveis” têm mudado atitude não por convicção de que 

isso é o melhor para a humanidade e para o planeta terra, mas na expectativa 

de ampliação dos lucros. 
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 Todavia, ainda que por motivações inicialmente econômicas, o fato é 

que ações empresariais com responsabilidade social vão gerando uma cultura 

da responsabilidade que se torna um círculo virtuoso, gerando mais e mais 

responsabilidade e benefícios sociais. 

 Mas a responsabilidade social não incide apenas sobre os indivíduos e 

sobre as empresas privadas: as instituições públicas também devem 

desenvolver suas atividades orientadas pelos elementos descritos acima. Elas 

têm a obrigação de agir com responsabilidade social, buscando a  coeficiência 

e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. Isso porque elas têm por 

finalidade última a realização do bem comum e a promoção do interesse 

público. Para atender a este paradigma faz-se necessário levar em 

consideração  três aspectos: o primeiro e mais decisivo, é a consciência da 

necessidade de mudança de atitude por parte dos atores institucionais; o 

segundo, a adoção de procedimentos  capazes de gerar a mudança  de 

conduta; o terceiro e último, medidas efetivas que exteriorizem a  mudança de 

perspectiva e de mentalidade. 

 Neste sentido, o Estado brasileiro, de uma forma geral, vem 

desenvolvendo projetos de responsabilidade social, sem prejuízo quanto à 

objetividade da missão institucional de seus órgãos. 
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CAPÍTULO II 

 

Exército Brasileiro 

1.  Conceito: 

O Exército Brasileiro é uma instituição nacional permanente e regular, 

organizada com base nos Princípios da hierarquia e da disciplina, sob 

autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da 

Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 

destes, da lei e da ordem. 

 

3. Missão do Exército: 

A. Preparar a Força Terrestre para defender a Pátria, garantir os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem; 

b. Participar de operações internacionais; 

c. Cumprir atribuições subsidiárias; 

d. Apoiar a política externa do País. 

 

4. Visão de Futuro do Exército: 

a. Ser uma Instituição compromissada, de forma exclusiva e perene, com o 

Brasil, o Estado, a Constituição e a sociedade nacional, de modo a continuar 

merecendo confiança e apreço; 



 

 
 
 

20 
 

b. Ser um Exército reconhecido internacionalmente por seu 

profissionalismo, competência institucional e capacidade de dissuasão. 

Respeitado na comunidade global como poder militar terrestre apto a respaldar 

as decisões do Estado, que coopera com a paz mundial e fomenta a 

integração regional; 

c. Ser constituído por pessoal altamente qualificado, motivado e coeso, 

que professa valores morais e éticos que identificam, historicamente, o soldado 

brasileiro, e tem orgulho de servir com dignidade à instituição e ao Brasil. 

 

5. Síntese dos Deveres, valores e da Ética do Exército: 

 

a. Patriotismo – amar à Pátria- História, Símbolos, Tradições e Nação- 

sublimando a determinação de defender seus interesses vitais com o sacrifício 

da própria vida; 

b. Dever – cumprir a legislação e a regulamentação a que estiver 

submetido, com autoridade determinação, dignidade e dedicação além do 

dever, assumindo a responsabilidade pelas decisões que tomar; 

c. Lealdade – cultuar a verdade, sinceridade e sadia camaradagem, 

mantendo-se fiel aos compromissos assumidos. 

d. Probidade – pautar a vida, como soldado e cidadão, pela honradez, 

honestidade e pelo senso de justiça; 
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e. Coragem – ter a capacidade decidir e a iniciativa de implementar a 

decisão, mesmo com risco de vida ou interesses pessoais, no intuito de 

cumprir o dever, assumindo a responsabilidade por sua atitude. 

 

6. Objetivos do Exército Brasileiro: 

 1) Integrar-se permanentemente à Nação.  

 2) Preservar os valores, as tradições e a memória da Instituição.  

 3) Garantir elevada capacidade de dissuasão à Força Terrestre.  

 4) Operar de forma eficaz e integrada com a Marinha do Brasil e a Força 

Aérea Brasileira.  

  5) Ampliar a sua capacidade de projeção de poder.  

  6) Assegurar eficiente apoio logístico à Força Terrestre.  

  7) Desenvolver a sua capacidade de mobilização. 

  8) Ampliar a capacitação profissional dos seus quadros.  

  9) Valorizar os recursos humanos da Instituição.  

10) Completar, aprimorar, consolidar e integrar os sistemas existentes na 

Instituição.  

11)  Racionalizar e modernizar a sua gestão, a sua estrutura organizacional e 

os seus processos administrativos.  

12) Assegurar e otimizar a gestão dos recursos orçamentários e financeiros 

necessários à Instituição.  
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13) Reduzir o hiato tecnológico em relação aos exércitos de países 

desenvolvidos e a dependência de material de emprego militar importado.  

14) Desenvolver a sua capacidade de enfrentamento às ameaças cibernéticas.  

15) Estabelecer, ampliar, aprimorar e consolidar as medidas de confiança 

mútua com outros Exércitos. 

16) Manter a necessária prontidão para participar de ações sob a égide de 

organismos internacionais.  

17) Manter a necessária prontidão para colaborar com o desenvolvimento 

nacional e a defesa civil.  

18) Contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento da consciência de 

defesa nacional em todos os segmentos da sociedade brasileira.  

19) Participar do esforço governamental para assegurar a presença do Estado 

Brasileiro em áreas estratégicas prioritárias do território nacional.  

20) Assegurar eficiente gestão da informação no âmbito da Instituição. 
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CAPÍTULO III 

 

O Exército Brasileiro no Exercício da Responsabilidade Social 

 

1. Justificativa: 

A tarefa fundamental do Estado Democrático de Direito consiste em suplantar 

as desigualdades sociais e regionais, fomentar a transformação da realidade 

social e igualdade material, ou seja, instaurar um regime democrático que 

realize a justiça social. O Exército Brasileiro, instituição permanente baseada 

nos princípios da hierarquia e da disciplina, tem como missão constitucional: à 

defesa da Pátria; à garantia dos Poderes Constitucionais, da Lei e da ordem; 

participar de operações internacionais, de acordo com os interesses do País e 

como ação subsidiária, participar do desenvolvimento nacional e da defesa 

civil. É, por conseguinte, garante material da subsistência do estado e da 

perfeita realização de seus fins. 

Atualmente, a primazia cominada à Região Amazônica e à nossa imensa linha 

de fronteira representa uma comprovação idônea do comprometimento da 

Força Terrestre com a sua destinação constitucional. Através do seu “ Braço 

Forte”, o Exército vela, vigilante, pela manutenção dos interesses estratégicos 

indispensáveis pela defesa constante da soberania do país. “Com a realização 

de “Atividades Complementares” contribui para o desenvolvimento sócio-

econômico do povo brasileiro, caracterizando a sua” Mão Amiga”. 

Na Região Amazônica, o Exército constitui o mais importante vetor de 

colonização e ocupação dos amplos espaços e vazios demográficos 

existentes. Ao tornar efetivas as prescrições do seu papel social, contribui para 

a modernização e o desenvolvimento de todas as comunidades da área. 
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 Tem parte na promoção da saúde e da educação e colabora em pesquisas 

científicas, caracterizando o seu papel integrador. Presta valioso apoio às 

populações indígenas e ribeirinhas, especialmente por meio do atendimento 

médico. Muitas vezes representando a única presença do Estado brasileiro. 

O Plano Amazônia Protegida é multissetorial e conta com a participação 

conjunta do Exército e de órgãos e agências com responsabilidades naquela 

área. Caracteriza o compromisso do Exército brasileiro com Amazônia e sua 

firme determinação de desenvolver, não apenas, a capacidade operacional dos 

seus integrantes nas áreas vitais do país, mas, também, levar a presença do 

Estado Brasileiro às comunidades carentes que habitam aquelas regiões, 

através de Ações Cívico-Sociais. 

Considerando a magnitude do Plano Amazônia Protegida e dos desafios por 

ele impostos, faz-se mister um arrolamento da importância do apoio médico 

comunitário pelo Serviço de Saúde do Exército como elemento integrador. O 

conhecimento auferido pode cooperar no compromisso do Exército Brasileiro 

em dar integral cumprimento a parte que lhe cabe do Plano Amazônia 

Protegida e em manter uma Força Terrestre permanentemente adequada à 

estrutura político-estratégica do País.    

O Exército Brasileiro diferente de sua função típica, prevista na Constituição, 

contribui com a sociedade ao participar de ações comunitárias, observando, 

sobretudo determinados princípios. Esses princípios podem ser definidos como 

sendo premissas, ou seja, o marco inicial de todo um sistema que se 

desenvolve. O seu conhecimento auxiliará na realização dos planejamentos e 

assessoramentos que propenderão ao cumprimento da missão do Exército 

nessas ações. Não obstante, Franco (1997) asseverou que, em conformidade 

com o manual C 45-3 – Ação Comunitária, Estado Maior das Forças Armadas. 
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2.  O Exército Brasileiro nas Atividades de Ação Comunitária 

 

A Comunicação Social, como fator proeminente para as ações da Força 

Terrestre, deverá permear todas as estratégias de emprego, catalisando a 

opinião pública e a vontade nacional. Atividade de Comunicação Social 

abrange as atividades de: Relações públicas, Operações Psicológicas e de 

Ação Comunitária. 

 Ação Comunitária visa, em cooperação com as lideranças civis, a instigar o 

espírito comunitário do cidadão brasileiro, com escopo de preparar a 

comunidade para auto-assistir e manter, em qualquer situação, a normalidade 

da vida comunitária. A cooperação na instrução e na defesa civil apresenta-se 

para o Exército como instrumentos de Ação Comunitária. 

Observa franco (1997) que, as atividades de Ação Comunitária abrangidas 

pelo Exército e pela comunidade são de natureza complementar. Propendem a 

cooperar com as autoridades governamentais na solução dos capitais 

problemas que assolam a população e, ao mesmo tempo, no desenvolvimento 

do espírito comunitário do cidadão brasileiro. Não devem acarretar prejuízo 

para a atividade fim da Força Terrestre e, muito menos, representar ingerência 

militar nas prerrogativas daquelas autoridades. Também observa o autor, com 

base no manual C 45-35 Ação Comunitária, do Estado Maior do Exército, que 

os objetivos dessas ações , são: 

a) Despertar nos integrantes do Exército uma mentalidade de participação na 

vida comunitária; 

b) Fortalecer os vínculos comunitários por intermédio da participação em 

associações e em atividades diversas do meio civil. 
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c) Contribuir na formação do cidadão útil à coletividade; 

d) Instigar a organização da comunidade para a ação integrada, pelo constante 

estímulo ao espírito comunitário de autoridades e de organizações civis; 

e) Cooperar para a resolução dos problemas comunitários; 

f) Colaborar no desenvolvimento socioeconômico da comunidade; 

g) Contribuir para a integração dos valores morais, espirituais e cívicos da 

comunidade e para o fortalecimento da unidade nacional; 

h) estimular a preservação das tradições regionais e do país como um todo, 

incentivando as autênticas manifestações culturais, como sinal de vitalidade do 

grupo; 

i) Contribuir no planejamento e execução da defesa e , extraordinariamente, na 

própria operação dos serviços públicos essenciais; 

j) Instigar, juntamente ás autoridades locais e às empresas de serviço, à 

elaboração de projetos específicos e a adoção de medidas que permitam, em 

qualquer conjuntura, a indispensável continuidade dos serviços públicos 

essenciais. 

k) Estimular, junto às autoridades, a construção de uma estrutura de defesa 

civil de forma a preparar a comunidade para assistir a si mesma em todas as 

situações; 

m) Cooperar no planejamento e na execução das Ações de Defesa Civil; 

n) Contribuir para uma melhor adequação entre as organizações civis e do 

exército; 

o) instigar o apoio e o respeito do povo para com as autoridades civis e do 

Exército. 
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3.  Princípios Básicos de Ação Comunitária que devem ser 

observados pela Força Terrestre:  

O Exército ao participar de Ações Comunitárias deve observar determinados 

princípios. Podemos definir princípios como sendo as premissas, o marco 

inicial de construção de todo um sistema que se desenvolve. O seu 

conhecimento auxiliará na realização dos planejamentos e assessoramento 

que propenderão ao cumprimento da missão do Exército nessas ações. Não 

obstante, Franco (1997) asseverou que, em conformidade com o manual C 45-

3 – Ação Comunitária, EME, podemos fazer referência aos seguintes princípios 

básicos de Ação Comunitária que devem ser observados pela Força Terrestre: 

 

a. Finalidade – a participação do Exército nas atividades de Ação 

Comunitária deve proporcionar a continuidade das tradições humanitárias da 

instituição e assegurar a integração e o ajustamento das suas ligações com a 

população; 

b. Respeito – as atividades de Ação devem respeitar as tradições e a 

cultura locais. A execução de determinadas ações deve ser previamente 

avaliada para evitar constrangimentos e possíveis desacatos às autoridades 

constituídas no momento em que elas estiverem atuando; 

c. Liderança – os líderes das comunidades devem ser identificados e 

aproveitados pelos planejadores da Ação Comunitária, obtendo-se, por meio 

deles, a participação espontânea dos demais representantes do seu grupo 

social; 
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d. Progressividade – materializa-se pela execução das tarefas mais 

simples para mais complexas; 

e. Educação e Fuga ao Paternalismo – as comunidades assistidas 

devem ser estimuladas e educadas a participar da Ação Comunitária, pois do 

contrário, a prestação do serviço sem a participação pode conduzi-las ao 

paternalismo e à lassidão. Assim, o caráter educacional, durante a fase 

preventiva, deve sempre prevalecer sobre o caráter estritamente assistencial 

ou paternalista. 

f. Participação – As atividades de Ação Comunitária devem ser 

conduzidas, preferencialmente, sob a forma participativa com o envolvimento 

de toda a comunidade. A princípio, a utilização do pessoal militar deve ficar 

restrita às necessidades de planejamento, assessoria, coordenação, 

supervisão e execução de missões específicas; 

g. Impessoalidade - é indispensável desprover de promoção de quaisquer 

pessoas ou grupos das atividades de Ação Comunitária, mantendo-se o seu 

aspecto assistencial e de impessoalidade. 

h. Permanência – a permanência pressupõe a comunidade da Ação 

Comunitária após a sua execução nos momentos necessários. Sem esse 

princípio, os seus objetivos correm o risco de não serem atendidos. 

i. Procedimentos preventivos – a prevenção deve prevalecer em todas 

as atividades de Ação Comunitária. Isso impõe a necessidade de incutir nos 

órgãos de governo a necessidade de planejamento. 
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4.  Atividades de Ação Comunitária executadas pelo Exército 

Brasileiro: 

1) Ação Cívico Social (ACISO); 

2) Serviços Públicos Essenciais 

3) Defesa Civil   

Ressalta Franco (1997) que, a ação Comunitária como vetor da comunicação 

Social, quando executada com correção e oportunidade, possibilita a 

manutenção da credibilidade, da confiança e do prestígio da Força terrestre 

junto à comunidade nacional.  

 

1) Ação Cívico Social 

A ação Cívico-Social pode ser definida como o conjunto de atividades 

desenvolvidas, normalmente em caráter temporário, com o desígnio de auxiliar 

as comunidades a resolver os seus problemas mais urgentes, desenvolvendo o 

espírito cívico e comunitário do cidadão. Ao mesmo tempo, possibilitar a 

integração dos militares com a sociedade civil. Através dessas ações a Força 

Terrestre leva cidadania, saúde, educação e esperança as mais remotas áreas 

do Brasil. 

Nessas atividades, normalmente são prestados serviços de atendimento 

médico e odontológico, fornecimento de documentação (carteira de identidade 

e de trabalho), serviço de barbearia, distribuição de medicação gratuita, 

recreação infantil, divulgação institucional da Força Terrestre, entre outro. As 

prefeituras locais,por meio de suas secretarias de ação social,apóiam as 

atividades. 
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A realização das Ações Comunitárias, muitas desenvolvidas na Amazônia e na 

faixa de fronteira, certificam a assente determinação de o Exército Brasileiro 

desenvolver, não somente, a capacidade operacional dos seus integrantes nas 

áreas essenciais do País, mas, ao mesmo tempo, levar a presença do Estado 

às comunidades que habitam naquelas regiões, por meio de Ações Cívico-

Sociais. 

Nesse contexto,os projetos na área a saúde devem buscar implementar ações 

políticas e operacionais a partir da  produção,sistematização e socialização do 

conhecimento nesta área,visando à formação de pessoas tecnicamente 

competentes e politicamente responsáveis e contribuindo para o 

desenvolvimento de uma sociedade solidária.Todas estas ações aspiram 

contribuir para a promoção e prevenção em saúde,destacando a importância 

do vínculo entre assistência hospitalar e a comunidade(UNISC-2009).Os 

profissionais militares e civis compreendidos nas ações comunitárias na área 

de saúde devem contribuir e estimular o reforço dos vínculos do paciente com 

sua comunidade,partindo da ideia que a saúde não se restringe apenas aos 

aspectos biológicos.É papel fundamental destes programas oferecer subsídios 

para que as lideranças desempenhem fortemente o seu papel de agentes 

transformadores de suas comunidades. 

 

a) Planejamento Estratégico na Ação Cívico-Social 

A participação da Força Terrestre em Ações Cívico-Social demanda um 

planejamento estratégico, que de acordo com instrução Provisória de 

planejamento Estratégico Organizacional, importa no caminho que a instituição 

elege para evoluir desde uma situação até uma situação desejada no futuro, 

ou seja, define o rumo da organização nos próximos anos, como ela vai chegar 

lá e como saber se chegou lá. Considerando sua missão, seus princípios e 

valores, e a análise do ambiente interno e externo, determinando uma direção  
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Ampla e generalizada na busca de um futuro desejado para a instituição, com 

o propósito de ajudá-la a realizar um trabalho melhor focando sua energia, 

garantindo que os membros da organização estejam trabalhando em direção 

aos mesmos objetivos. Ou seja, o Planejamento Estratégico é uma ferramenta 

gerencial que aprovisiona à organização uma visão de futuro, aumentando a 

possibilidade de aproveitar as oportunidades, minimizar os riscos e explorar 

suas potencialidades. 

Deste modo, é necessária uma preparação precedente, que consiste na 

capacitação e sensibilização dos quadros. Esta se caracteriza pela motivação 

do pessoal, enfatizando o processo participativo do público interno e 

elucidando a função de cada componente do grupo de trabalho no processo de 

planejamento e execução da missão. É preciso um comprometimento em 

todos os escalões, na busca de um propósito comum ajustado com a missão 

institucional. As ações de liderança são essenciais para instigar a motivação e 

comprometimento em todos os escalões, na busca de um propósito comum 

ajustado com a missão institucional. As ações de liderança são essenciais para 

instigar a motivação e comprometimento dos integrantes da Organização 

Militar(OM). 

O resultado desse planejamento será a diretriz das deliberações e ações 

estratégicas da OM, tendo como ponto de partida a sua incumbência 

institucional. Delineando estratégias, objetivos e possibilitando a alocação de 

insumos necessários na busca contínua de melhor caminho para assegurar o 

cumprimento da missão e, em conseqüência, elevar-se o nível de 

operacionalidade da OM, possibilitando a identificação e controle das 

dificuldades. 

 

 

 



 

 
 
 

32 
 

 

 

5. Estrutura do Exército Brasileiro na Amazônia 

 

O Exército representa, na Região Amazônica, o mais importante vetor de 

colonização e ocupação dos grandes espaços e vazios demográficos ainda 

existentes. Ao cumprir seu papel social, coopera para a modernização e o 

progresso de todas as comunidades da área. Participa, ainda, de promoção da 

saúde e da educação e colabora em pesquisas científicas. Presta inestimável 

apoio às populações indígenas e ribeirinhas, principalmente por meio do 

atendimento médico nos hospitais militares. Todos esses aspectos ressaltam a 

importância da Força Terrestre busca, entre seus objetivos, aumentar 

gradativamente a presença militar na área amazônica, elevando sua 

capacidade dissuasória. 

O Exército reconhece as dificuldades presentes e, por isso, não se afasta do 

legado de luta de seus antecessores para conquistar e manter esse imenso 

território. Assim, não mede esforços para colaborar com o desenvolvimento da 

região, com a conservação ambiental da floresta tropical e com combate aos 

ilícitos. Todos os seus integrantes estão conscientes de que a missão de 

defender e preservar a brasileira Amazônia é árdua, porém dignificante. 

 

5.1.  Exército Brasileiro: Comando Militar da Amazônia- CMA  

O embrião do Comando Militar da Amazônia(CMA) remonta ao ano de 1996 

com então grupamento de elementos de fronteira, em Belém do Pará, 

considerado a porta de entrada para a conquista da Amazônia e, hoje, ponto 

de partida para o seu progresso. Mais tarde mudou-se para Manaus, em 1969,  
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sua sede atual. Com o passar dos anos, o CMA auferiu singular valor no 

cenário nacional e , atualmente, reúne organizações militares de todas as 

armas e todos os serviços, fazendo parte do processo de solidificação da 

defesa do território nacional. 

O CMA está disposto com cinco Brigadas de Infantaria de selva e além dessas 

grandes unidades operacionais, dispõe, ainda, da 8ª e 12ª Regiões Militares, a 

primeira em Belém-PA e a segunda em Manaus- AM, que são grandes 

comandos logístico-administrativos, além do 2º Grupamento de Engenharia de 

Construção, Grande Comando investido da construção de aquartelamentos e 

suas infra-estruturas e construção e manutenção de estradas. 

Há, também, Organizações militares diretamente subordinadas que completam 

os meios indispensáveis para o apoio ao Comando. Pode atuar em conjunto 

com a Marinha, por meio do Comando Naval da Amazônia Ocidental e do  4º 

Distrito naval, e com a Força Aérea, por intermédio do I e VII Comando Aéreo 

Regional. Com esses elementos, o CMA pode delinear o poder militar em toda 

região amazônica, em curto lapso de tempo, e suster o apoio logístico e 

grandes distâncias de modo indefinido. 

Hoje em dia, o Comando Militar da Amazônia possui um efetivo aproximado de 

35 mil homens numa área de responsabilidade que compreende os Estados do 

Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Pará e partes do Tocantins e Maranhão. 

Na região amazônica, o CMA é o mais importante vetor de colonização, 

ocupação dos amplos espaços e vazios demográficos ainda existentes. 

Cumprindo com seu papel social, contribui na modernização e no progresso de 

todas as comunidades da área, não apenas com elemento militar, mas, 

também, na saúde, educação, nos estudos e nas pesquisas científicas e em 

distintos campos. Proporciona preciosa ajuda às populações indígenas 

ribeirinhas, sobretudo pelo atendimento médico nos hospitais militares. 
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É importante coadjuvante no Projeto Calha Norte de revitalização e vivificação 

do espaço fronteiriço e usufrui prodigiosas relações com as Forças armadas 

dos países lindeiros. 

 

5.2 Logística do Exército Brasileiro na Amazônia   

A Logística do Exército Brasileiro para servir uma parte da Região Amazônica 

faz parte das atribuições da 8ª e 12ª Regiões Administrativa subordinada ao 

Comando Militar da  Amazônia. Sua principal característica geográfica consiste 

na existência da maior bacia fluvial do mundo, além de possuir parte da maior 

floresta contínua da Terra. 

Grandes distâncias separam os núcleos urbanos que, dispersos ao longo dos 

rios, têm seu isolamento agravado pela floresta. Essa singular região se 

caracteriza, ainda, pelo imenso vazio demográfico. É uma área com 

características próprias e sua utilização para operações militares, 

principalmente no campo da Logística, reveste-se de grandes desafios. 

 

O clima é do tipo equatorial, quente e úmido. A temperatura é elevada, com 

pequenas oscilações térmicas. As chuvas são abundantes durante quase todo 

ano. A umidade relativa do ar é elevada, quase sempre superior a 80%. 

Densa e extensa é a rede hidrográfica, sendo o rio Amazonas o coletor das 

águas da maior bacia hidrográfica do planeta. 

Por tudo isso, a fisiografia influenciou, desde os primórdios, a circulação, o 

povoamento e a ocupação da área, dificultando o desenvolvimento da 

Amazônia Ocidental. 

 

A grande extensão territorial, a precariedade da malha rodoviária, o clima, as 

dificuldades de ligações e comunicações, o desafio da selva, os parcos 
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recursos locais existentes e as dificuldades governamentais em integrar a área 

ao restante do País concorreram decisivamente para o isolamento da região e 

conferiram a esse verdadeiro "Continente Amazônico" peculiaridades que 

influenciam diretamente a estrutura da12ª Região Militar (12ª RM). 

 

5.2.1. Missão da 12ª Região Militar 

A 12ª RM, "Região Mendonça Furtado", é parte integrante do Comando Militar 

da Amazônia(CMA) e constitui escalão avançado de 

planejamento,coordenação e controle dos diversos órgãos de Direção Setorial 

do Exército Brasileiro. Na condição de Grande Comando Logístico, é 

responsável pelo apoio logístico às unidades e subunidades isoladas do CMA 

em sua área de jurisdição. Somando-se as dificuldades naturais da missão de 

uma RM com os óbices existentes na área, é possível aquilatar-se o grau de 

complexidade e abrangência de suas atividades, bem como avaliar os 

problemas que, diuturnamente, devem ser superados para a manutenção 

dessa importante missão de apoio. 

Algumas organizações militares subordinadas à 12ª RM destacam-se na 

execução do apoio logístico na Amazônia Ocidental, a saber: o 12º Batalhão 

de Suprimento (12º BSup), o Parque Regional de Manutenção/12 (PqRMnt/12) 

e os hospitais Geral de Manaus (HGeM) e os de Guarnição de Tabatinga 

(HGuTab), São Gabriel da Cachoeira (HGuSGC)e o de Porto Velho (HGuPVe). 

Quando falamos em Amazônia, devemos levar em consideração as 

peculiaridades da área, destacadamente quanto à hidrografia, ao clima e 

meios de transporte. 

O clima, com sua grande umidade, traz enormes dificuldades para armazenar 

as diversas classes de suprimento. As chuvas causam dificuldades de 

transporte em função do regime das águas dos rios. 

A precária malha rodoviária da área obriga a utilização quase que exclusiva do  

 

transporte de suprimento por meio de embarcações. 

Por fim, as distâncias continentais, que balizam os eixos de suprimento até a 
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"ponta da linha”, impulsionam o 12º B Sup a um esforço de planejamento e de 

execução muito maior e pormenorizado. 

Missão-Adquirir, receber, armazenar, controlar, lotear e distribuir suprimentos 

de todas as classes para todas as organizações militares (OM) da Amazônia 

Ocidental, bem como realizar a formação de oficiais da reserva de Intendência 

e de reservistas de 1ª categoria, de acordo com as diretrizes do escalão 

superior. 

Tipos de Apoio- O12º B Sup realiza o apoio das diversas classes de 

suprimento, utilizando os seguintes processos de distribuição: distribuição na 

instalação de suprimento para as OM sediadas em Manaus; distribuição na 

Unidade para as de fora; e processos especiais de suprimento para estas 

últimas, principalmente, por intermédio de embarcações e/ou aeronaves 

(comboio especial de suprimento –suprimento por via aérea). 

Recebimento no 12º BSup- Grande parte dos suprimentos licitados, de 

maneira centralizada ou descentralizada, são colocados dentro dos depósitos 

da OM pelas respectivas firmas fornecedoras ou transportadoras contratadas, 

não ocasionado nenhum em cargo de transporte. 

Os suprimentos de todas as classes oriundos de outras regiões geográficas do 

País, principalmente do Sudeste, são, normalmente, transportados por navios 

da Marinha do Brasil, que atracam no Porto de Manaus semestralmente, e 

que, pela grande quantidade de material transportado, causam enormes 

dificuldades para o recebimento e transporte até os depósitos do 12º B Sup. 

Esporadicamente, o Estabelecimento Central de Transportes (ECT), localizado 

no Rio de Janeiro-RJ, envia para a 12ª RM cargas de suprimentos de diversas 

classes, que são transportados seja por viaturas orgânicas, seja por intermédio 

de firmas contratadas. 

Distribuição- Para a distribuição dos artigos de suprimento, é empregado o 

meio rodoviário, utilizando-se as viaturas 7 Ton orgânicas da OM para o 

transporte até o embarque no porto de Manaus, no porto do Centro de  
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Embarcações do CMA (C Embc/CMA) e na Base Aérea de Manaus. 

Realiza, ainda o planejamento, a coordenação e a execução bimestral do 

transporte aéreo dos artigos frigorificados; trimestral, do transporte fluvial de 

gêneros não-perecíveis, e dos suprimentos das demais classes, a fim de 

cumprir sua atividade-fim. A par das dificuldades existentes, o 12º B Sup 

procura trilhar suas atividades em busca do lema "SEMPRE SUPRIR". 

Parque Regional de Manutenção/12. 

Missão- O Pq R Mnt/12 é uma Organização Militar de manutenção com 

estrutura pesada de maquinários, ferramental, instrumentos e equipamentos, 

destinados à realização dos 4º e 5º escalões de manutenção. Devido à falta de 

unidades de manutenção de 3º escalão na área da 12ª RM, cabe ao Pq R 

Mnt/12 a realização desse escalão e, por vezes, a complementação do 2º 

escalão. 

Possibilidades- Realizar a manutenção de 3º e 4º escalões do material de 

gestão dos diversos órgãos de apoio e o 2º escalão do material da Diretoria de 

Saúde; prestar apoio de manutenção até o 5º escalão em armamento leve 

(fosfatização); prestar apoio direto, inclusive às unidades de fronteira; realizar 

inspeções técnicas; desenvolver, recuperar e fabricar peças do equipamento 

individual e equipamentos de segurança (coletes salva-vidas); e fabricar, com 

limitações, itens de carpintaria. 

Dessa forma, o Pq R Mnt/12, desde que convenientemente suprido, encontra-

se em condições de cumprir a missão de apoiar em manutenção todas as 

44unidades e subunidades do Exército localizadas na Amazônia Ocidental. 

Missão árdua e que muito orgulha a única OM de manutenção da área. 

Rede  Hospitalar da 12ªRM 

A 12ª Região Militar (12ª RM) para a execução do apoio de saúde em sua área 

de responsabilidade, conta com a sua rede hospitalar, constituída pelo Hospital 

Geral de Manaus e os hospitais de guarnição de São Gabriel da Cachoeira, de  

 

Tabatinga e Porto Velho. Possui,ainda, o Posto Médico de Boa Vista. 

Todas essas Organizações Militares de Saúde (OMS) atendem militares da 
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ativa, inativos,pensionistas e dependentes das Forças Armadas. Possuem, 

ainda, convênios firmados com organizações civis de saúde, bem como com 

profissionais autônomos, atendendo as comunidades civis e indígenas na 

fronteira, por intermédio do Sistema Único de Saúde. 

 

Área de Responsabilidade da 12ª RM 

A Guarnição de Manaus é o centro irradiador e pólo de todas as atividades 

logísticas possíveis de serem desenvolvidas na área, as quais são realizadas 

em cinco grandes direções de atuação: Manaus- Boa Vista (Rio Branco e BR-

174); Manaus- S. G. da Cachoeira (rio Negro); Manaus- Tefé/Tabatinga (rio 

Solimões); Manaus- Porto Velho/Rio Branco (rio Madeira e BR-364); e 

Manaus- Cruzeiro do Sul (Rios Solimões e Juruá). 

 

Estrutura de Apoio Logístico 

Para se estudar a estrutura de apoio logístico que a 12ª RM desenvolve de 

modo a cumprir sua missão, é importante destacar algumas condicionantes 

logísticas para a Amazônia Ocidental, a saber: a adoção de métodos, 

processos e técnicas especiais nas atividades da Logística; as dificuldades 

para manter a regularidade do apoio, devido à imensidão da área; o 

planejamento centralizado e a execução descentralizada e flexível, decorrentes 

da diversidade dos meios de transporte e acima das grandes distâncias; e a 

manutenção nas OM fora das sedes, particularmente, naquelas de fronteira, de 

elevados níveis de suprimento. 

A 12ª RM planeja e executa o apoio logístico baseada nas peculiaridades da 

Amazônia. O principal modal da região é o aquaviário, sendo que o transporte 

de frigorificados, até os Pelotões Especiais de Fronteira, é realizado 

empregando-se na medida do possível o aeroviário. O maior problema da área 

é o apoio à região de Cruzeiro do Sul-AC,em virtude da grande distância e 

navegabilidade do rio Juruá. Rondônia é atendida em todas as classes de  
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suprimento pela 12ª RM, exceto gêneros alimentícios. O Pq R Mnt/12 é a única 

OM de manutenção da Amazônia Ocidental, e as bases logísticas existentes 

na área exercem apenas as atividades de suprimento de gêneros alimentícios. 

A Força Aérea Brasileira (FAB) não transporta combustíveis e munição e a 

manutenção de embarcações é realizada pelo Centro de Embarcações do 

CMA. O transporte de munição do Núcleo Central para Manaus é realizado 

pela Marinha do Brasil, utilizando-se o Navio Ary Parreiras,que se desloca duas 

vezes por ano para a área. A Comissão Regional de Obras/12(CRO/12) é 

responsável pelo incremento da atividade de construção na Amazônia 

Ocidental. Existe grande dificuldade no recrutamento de recursos humanos na 

área de saúde, impondo à 12ª RM a convocação de oficiais médicos, dentistas, 

farmacêuticos e veterinários de outras RM tributárias. 

Atualmente, a Estrutura de Apoio Logístico de o Comando Militar da Amazônia 

(CMA) é a seguinte: a 12ª RM, com suas Organizações Militares diretamente 

subordinadas, em Manaus; a 1ª Base Logística em Boa Vista; a 16ª Base 

Logística em Tefé; a 17ª Base Logística em Porto Velho. 

 

Meios de Transporte Utilizados 

Aeroviário- Empregam-se os meios aéreos disponíveis da FAB e, 

excepcionalmente, os do 4º Esquadrão de Aviação do Exército (4º EsqdAvEx), 

com sede em Manaus. 

Por intermédio do Plano de Apoio à Amazônia (PAA), o CMA, a 12ª RM e o VII 

Comando Aéreo Regional (VII COMAR) desencadeiam, bimestralmente, um 

planejamento para o transporte de suprimento, com prioridade para gêneros 

frigorificados, com a finalidade de suprir as unidades-sedes de base e sub-

base logística. Partindo de Manaus, aeronaves C-130 Hércules carregam 

alimentos para Boa Vista, São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e 

Cruzeiro do Sul. A partir dessas localidades, aeronaves C-115 Búfalo, C-95 

Bandeirantes, C-98 Caravan e C-91 Avro, de acordo com as disponibilidades, 

suprem todos os pelotões especiais de fronteira desdobradas na Amazônia 

Ocidental. 
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Na área abrangida pela 17ª Brigada de Infantaria de Selva (Rondônia, parte do 

Amazonas e do Acre), esses gêneros são adquiridos na própria região. 

Rodoviário- Empregam-se os meios orgânicos das OM subordinadas à 12ª 

RM, principalmente o 12º Batalhão de Suprimento. 

Basicamente esse modal é utilizado no suprimento de todas as classes, exceto 

os perecíveis, à Guarnição de Boa Vista, através da BR-174, bem como nas 

ramificações existentes entre São Gabriel da Cachoeira e Cucuí-AM; Porto 

Velho e Guajará-Mirim-RO; Porto Velho e Rio Branco e nas ligações 

rodoviárias existentes entre Rio Branco e Plácido de Castro, Assis Brasil e 

Epitaciolândia, no Acre. 

Aquaviário- A Amazônia Ocidental, pela sua riqueza em hidrovias, possui 

grande parte dos meios de transporte voltados para as aquavias. 

Em Manaus, encontra-se o Centro de Embarcações do Comando Militar da 

Amazônia (C Embc/CMA), Unidade possuidora de diversos tipos de 

embarcações táticas e logísticas, destacando-se, para a execução do 

transporte de suprimentos, as balsas de 40, 60, 100, 150, 200 e 300te seus 

empurradores. 

Pode-se, ainda, contar com os meios da Marinha, que possui uma Flotilha em 

Manaus, com embarcações pesadas, navio-oficina, navio-hospital e outros 

tipos de embarcações. 

O planejamento dos transportes aquaviários é atribuição da 12ª RM, por meio 

do Centro de Operações de Transporte (C Op Trnp). Na execução dessa 

atividade, o Centro coordena as ações do 12º B Sup, do C Embc/CMA e de 

outros usuários do Sistema de Transporte Regional. 

Trimestralmente, partem de Manaus com destino a Boa Vista, Porto Velho, 

São Gabriel da Cachoeira, Tefé, Tabatinga e Cruzeiro do Sul embarcações 

conduzindo suprimentos de todas as classes, principalmente equipamentos 

pesados, viaturas militares, embarcações, material de construção, gêneros de 

paiol em geral, óleos, combustíveis e outros. 

A partir de Porto Velho, a 17ª Base Logística (17ª Ba Log) suprirá as 

guarnições de Guajará-Mirim e Rio Branco. 
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MOMEP– Uma Missão Especial 

Como decorrência do conflito entre o Peru e o Equador, em 1995, foi criada a 

Missão de Observadores Militares Equador/Peru (MOMEP), sob a égide dos 

países garantes do Protocolo do Rio de Janeiro – Argentina, Brasil, Chile e 

Estados Unidos. 

A partir de julho de 1997, coube ao Exército Brasileiro a missão de constituir o 

Grupo de Apoio à MOMEP (GpAp/MOMEP), formado até aquela data, pelo 

Exército Norte-Americano. Com isso, a 12ª RM foi incumbida de selecionar e 

enviar para a área em questão um contingente, com a finalidade de 

proporcionar o apoio logístico necessário aos militares dos países envolvidos 

na operação e realizar o controle de todo o patrimônio distribuído pelas 

diversas diretorias ao GpAp/ MOMEP. 

 

O Exército como elemento de ocupação permanente da 

Amazônia 

O esforço despendido para a ocupação da Amazônia é antigo e dura mais de 

300 anos. Embora somente agora se possa dizer que a Amazônia está sendo 

realmente ocupada, o segmento militar a ela está fortemente vinculado desde 

o início de sua colonização, quando, em 1616, Francisco Caldeira Castello 

Branco, ao erguer o Forte Presépio, deu origem à cidade de Belém do Pará. 

Não podemos deixar de assinalar, também, que a grande arrancada dessa 

conquista deveu-se à expedição do capitão-mor Pedro Teixeira que, em 1637, 

reconheceu o rio Amazonas, indo até Quito, no Equador. 

Portugal nunca se descuidou da defesa dos territórios amazônicos tão 

duramente conquistados. Estabeleceu postos e fortificações que demarcaram 

seus domínios de forma inequívoca e que vieram a dar o contorno do Brasil. 

Os contingentes militares dessas fortificações constituíram, durante muito 

tempo, a única presença luso-brasileira na área e muitas delas transformaram-

se em vilas e cidades existentes até os nossos dias. 
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Em meados do Século XVIII, governou a Província do Grão-Pará, o Capitão-

general Francisco Xavier de Mendonça Furtado, cujo programa de governo 

tinha como objetivo defender a fronteira e povoá-la. 

A participação marcante no processo histórico de desenvolvimento da 

Amazônia de Mendonça Furtado fizeram com que o Exército Brasileiro o 

homenageasse, concedendo à 12ª RM, a denominação histórica de “Região 

Mendonça Furtado". 

No início do Século XX, coma instituição da colonização militar no País, iniciou-

se a demarcação da linha de fronteira ocidental do Brasil. As colônias militares 

eram estabelecimentos compostos por contingentes militares e colonos civis, 

destinados a proteger a fronteira e a promover o povoamento da área. 

Cabe salientar, ainda, que as estreitas ligações do Exército com a Amazônia 

ficaram definitivamente consolidadas por meio da obra do marechal Cândido 

Mariano da Silva Rondon, incumbido, na primeira década deste século, de 

construir linhas telegráficas ligando o Centro-Oeste à região amazônica, 

permitindo sua integração ao restante do País. 

Com o passar dos tempos, inúmeras ações foram realizadas pelo Exército 

para a evolução do dispositivo militar na Amazônia, caracterizando a ocupação 

permanente da área. Outro fator a ser destacado e que bem caracteriza a 

ocupação permanente do Exército nessa área é o papel desempenhado pela 

Engenharia Militar. Com uma larga folha de serviços prestados ao 

desenvolvimento sócio-econômico da região, o 2º Grupamento de Engenharia 

de Construção dá continuidade à tradição dos desbravadores da Amazônia, 

procurando integrar, cada vez mais, a vasta região ao restante do País. 

Com a implementação do Programa Calha Norte na década passada, por 

iniciativa do Governo Federal, foram criados outros pelotões especiais de 

fronteira, em locais situados ao norte das calhas dos Rios Solimões e 

Amazonas, constituindo núcleos de vivificação. Esta ação pioneira do Exército 

na Amazônia foi sempre realizada com extrema dificuldade e enorme sacrifício, 

seja no nível institucional, seja no nível individual de cada militar que por ali 

passou. Além das dificuldades de instalação e manutenção dos efetivos, 
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naquela região, para o Pelotão de Fronteira seguem militares, na maioria 

jovens, alguns acompanhados de suas famílias, sem nenhuma recompensa 

material significativa, munidos apenas do ideal de servir. 

 

O apoio às populações civil e indígena que orbitam em torno 

dos quartéis 

Com exceção das quatro capitais dos estados que compõem a Amazônia 

Ocidental, dotadas de infra-estrutura adequada às necessidades da população, 

nas demais localidades onde existe uma Organização Militar (OM) do Exército, 

essa desempenha um papel social relevante, por meio das chamadas "ações 

subsidiárias". Nessas ações, pela importância e abrangência, podem ser 

destacadas as seguintes atividades: 

Colonização- A ação colonizadora é decorrente da fixação de contingentes 

civis em torno das OM mais longínquas e do apoio de toda a ordem que é 

prestado a esses núcleos. Constituem exemplos clássicos dessa ação todos 

os pelotões especiais de fronteira(PEF). 

Educação- Em todas as OM de fronteira, ora em convênio com a Secretaria 

de Educação dos diferentes estados, ora inteiramente a cargo das próprias 

OM, funcionam escolas de 1ª a 8ª séries do 1º Grau e, em algumas, até do 2º 

Grau, além de centros profissionalizantes. Vale aqui ressaltar o caso de 

Tabatinga, onde o comandante do Comando de Fronteira Solimões/8º 

Batalhão de Infantaria de Selva é o diretor da Unidade Educacional de 

Fronteira de Tabatinga, tendo, sob sua responsabilidade, um total de 10 

escolas, 250 professores e 8.000alunos. 

Saúde- Na faixa de fronteira e em muitas localidades do interior, os pequenos 

hospitais e enfermarias do Exército são, na maioria das vezes, os únicos locais 

de atendimento para a população. Ademais, diversos convênios com o 

Ministério da Saúde e órgãos governamentais ajudam a minorar a carência do 

apoio de saúde na região. Em hospitais de Guarnição, como o de São Gabriel 

da Cachoeira e Tabatinga, os atendimentos para o pessoal não-militar, onde 

estão incluídos índios, civis nacionais, civis e militares dos países vizinhos, 

chegam a representar mais de 90% do movimento global. Também merece 
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menção o apoio que prestam os PEF, pelos motivos já citados, bem como o 

dos recém-criados tiros-de-guerra, localizados em pequenas cidades do 

interior,os quais, fugindo à sua organização tradicional, contam nos seus 

quadros com um médico e um dentista. Esses profissionais, como decorrência 

natural da pequena demanda representada pelo efetivo reduzido de atiradores, 

terão condições de desenvolver um grande trabalho assistencial em prol das 

populações locais. 

Integração- O quadro de isolamento da região amazônica ainda persiste nos 

dias atuais, conforme explanado anteriormente. Contudo, a situação vem 

evoluindo, a partir da conscientização nacional de integrar a região ao restante 

do País. Desde a década passada, o Exército, valendo-se de sua Engenharia 

de Construção, começou a participar intensamente da abertura de estradas 

que visavam romper a dependência do transporte fluvial e interligar núcleos 

populacionais. 

Nesse esforço de integração, os batalhões subordinados ao 2º Grupamento de 

Engenharia de Construção participaram de obras significativas na BR-174 

(Manaus-Boa Vista) e BR-364 (Cuiabá-PortoVelho-RioBranco-Cruzeiro do Sul). 

Atualmente continuam participando de obras de construção e conservação 

nessas rodovias. 

Além das atividades abordadas em destaque, o Exército presta os mais 

variados tipos de apoio às comunidades civis e indígenas que orbitam em torno 

dos quartéis, por meios de suas OM, que realizam o transporte de merenda 

escolar, hospedagem e alimentação de professores e apoio ao Programa 

Universidade Solidária. Proporcionam, ainda, manutenção de internato para 

crianças pobres e direção de centros de treinamentos profissionalizantes. 

Participam de campanhas de imunização contra endemias da área, executam 

Evacuação Aeromédica, suprimento de gêneros alimentícios e instalação de 

meios de comunicação, inclusive antenas parabólicas com retransmissores. 

Para essas comunidades, a Logística na Amazônia Ocidental consubstancia 

de forma inequívocas figuras do Braço Forte, que protege, e da Mão Amiga, 

que ampara, apanágios do Exército Brasileiro. 
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5.3. O Emprego do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro 

Região Amazônica. 

Na Amazônia a rede hospitalar do Exército Brasileiro é constituída por dois 

hospitais gerais de grande porte, locados nas sedes das 8ª e 12ª Regiões 

militares- Hospital geral de Belém (PA); Hospital Geral de Manaus (AM); 

Hospital de Guarnição de Marabá (PA); Hospital de Guarnição de Porto Velho 

(RO); Hospital de Guarnição de Tabatinga (AM) e Hospital de São Gabriel da 

Cachoeira (AM), este, mediante Convênio com o Governo do Estado do 

Amazonas. Os Hospitais de Guarnições de São Gabriel da Cachoeira (Alto Rio 

Negro) e de Tabatinga (Alto Solimões) vão até as comunidades por eles 

assistidas, levando desde vacinas e noções de saúde até atendimento médico, 

odontológico e laboratorial de pequena complexidade. 

As peculiaridades socioeconômicos da população em geral e das condições 

ambientais da região amazônica- comunidades desprovidas de infra-estrutura, 

ações e serviços de saúde; núcleos humanos vivendo, de forma esparsa, em 

ambientes inóspitos; frações populacionais carentes, por exemplo, indígenas, 

migrantes, fronteiriços, seringueiros, pescadores, comerciantes fluviais, bem 

como estrangeiros: fatores climáticos e ambientais favoráveis ao surgimento de 

doenças converte o Serviço de saúde em um prestador de serviços Médicos, 

odontológicos e farmacêuticos às comunidades locais, tornando mais íntimos a 

Força Terrestre e o Povo. O Serviço de Saúde do Exército é instituído por um 

sistema coordenado, racionalizado e hierarquizado de saúde, interligado pela 

Telemedicina. As seções de saúde dos Pelotões Especiais de Fronteira são a 

abertura de acesso ao Sistema. Nessas seções sobressaem as ações 

preventivas de saúde, de maneira especial quanto à educação sanitária; pré-

natal e vigilância ao parto normal; ao crescimento normal da criança e do 

adolescente; e a profilaxia das doenças transmissíveis e da cárie dental. 
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5.3.1. Hospital de Guarnição de Tabatinga: O Guardião da 

Saúde do Alto Solimões. 

Como Organização Militar de Saúde integrante do convênio 700.600/1982 

celebrado entre o Comando Militar da Amazônia (CMA) e o sistema Único de 

Saúde (SUS), passou a atender a população em geral. 

Tabatinga reúne cerca de 42.000 habitantes, distribuídos em bairros 

urbanizados e comunidades ribeirinhas isoladas. É uma cidade fronteiriça entre 

Brasil, Peru e Colômbia, banhada pelo Rio Solimões e próxima da cidade de 

Letícia, na Colômbia, com quem convive de forma amistosa. Seu clima é 

quente e úmido por todo o ano, com exceção de curtos períodos em que a 

temperatura diminui moderadamente. 

 

5.3.2. Atividades Desenvolvidas pelo Hospital de Guarnição de 

Tabatinga.  

I) Missão:  

a) Prestar assistência médico-hospitalar aos militares das três Forças 

Singulares lotadas na região e seus dependentes, à população civil de 

Tabatinga e municípios cicunvizinhos, aos indígenas e estrangeiros na faixa 

de fronteira da tríplice fronteira. Também apóia o Comando de fronteira/8º 

Batalhão de Infantaria de Selva (CFSOL/ 8º BIS) e seus pelotões destacados, 

realiza coordenação técnica de evacuações aeromédicas e apóia a comissão 

tripartite (Brasil – Peru – Colômbia) para coordenação e controle das doenças 

transmissíveis na região do Alto Solimões.  

b) Reduzir a doença da cárie por meio da prevenção e do tratamento curativo, 

por intermédio da Odontoclínica, que atua também no tratamento das mais 

diversas doenças periondontais e traumas e faciais e participa de Ações 
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Cívico-Sociais (ACISO) junto às comunidades ribeirinhas do Alto Solimões, 

além de apoiar os Pelotões Especiais de Fronteira do CFSOL/8º BIS. 

c) Realizar as Ações Cívico-Sociais do Exército Brasileiro nessa localidade da 

Amazônia, pois são de importância fundamental para as populações ribeirinhas 

que necessitam de atendimento médico, odontológico e farmacêutico. 

Mensalmente, as comunidades desassistidas do Alto Solimões são visitadas 

por uma equipe multidisciplinar do H Gu Tab que chegam a bordo da lancha-

ambulância “O Guardião”. Semanalmente, também são realizadas visitas aos 

bairros de Tabatinga com o intuito de prestar assistência médica, odontológica, 

curativa e preventiva. 

Hoje, aos 33 anos de existência, por todo o trabalho que desenvolve no 

cumprimento de sua missão. Hospital de Guarnição de tabatinga é a Unidade 

Hospitalar de referência para toda a vasta Região Amazônica do Alto 

Solimões. 

 

5. O Exército Brasileiro e o Meio Ambiente na Região 

Amazônica. 

Poucos conhecem a história da Amazônia Brasileira e o que o seu Exército tem 

feito para preservá-la, desenvolvê-la e protegê-la.  

A Amazônia Brasileira é, hoje, uma prioridade nacional. 

      6.1. Características dessa região: 

• área de 5,2 milhões de Km2;  

• densidade populacional de 3,2 hab/km2;  

• 1/3 das florestas tropicais da Terra;  

• maior diversidade biológica do planeta;  
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• maior bacia de água doce do mundo.  

A Amazônia tem sido objeto de muita controvérsia na imprensa mundial e 

sobre ela muitos falam, inclusive inverdades. Essa região é detentora de 

exuberantes fauna e flora. Suas riquezas estão praticamente intocadas e 

minuciosos levantamentos indicam que abriga uma das mais extraordinárias 

províncias minerais do universo. 

Tudo isso deixa evidenciado que a Amazônia é, já há muito tempo, área 

estratégica de alto interesse para os brasileiros. Impõe-se a urgente 

necessidade de integrá-la ao ambiente nacional e articulá-la com os nossos 

vizinhos, também depositários desse patrimônio. Este é o motivo principal da 

prioridade nacional hoje emprestada à nossa Amazônia. Para ela orienta-se o 

destino manifesto do Brasil. 

O Exército, presente na Amazônia desde o início do século XVII, vem 

ampliando seu dispositivo pela instalação de diversas unidades de fronteira. 

Tais unidades representam pólos de desenvolvimento, em torno dos quais, 

como ocorreu no passado, crescem núcleos habitacionais, garantidores da 

presença brasileira e de nossa soberania. Essa ação pioneira e desbravadora 

que o Exército Brasileiro realiza, não apenas na Amazônia, mas em outras 

regiões do País, é , conforme já dissemos, parte intrínseca da sua missão 

constitucional. 

 

Colaborando com o povoamento em áreas longínquas, proporcionando um 

mínimo de infraestrutura até que chegue o desenvolvimento, fornecendo 

serviços básicos, este trabalho silencioso é a parcela concreta de colaboração 

do Exército ao desenvolvimento da Nação".                                  
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                                      CONCLUSÃO 

 

O Exército Brasileiro há muito tempo contribui para o bem-estar da sociedade 

em algumas regiões do País, onde, muitas vezes, o Poder Público não se faz 

presente. 

Na Região Amazônica, o Exército Brasileiro presta serviços de Saúde, 

atendendo toda população local, atua no combate a doenças endêmicas, 

como: Malária, Febre Amarela, Hepatite A, B e C, Leishmaniose, Dengue; 

realiza Evacuação Aeromédica; constrói, através da sua Engenharia Militar: 

Pontes, Rodovias, Estradas, Ruas, Imóveis para a população ribeirinha e 

indígena, Poços artesianos, desvios de rios e igarapés e tratamentos de 

dejetos... 

Apesar disso, o governo federal não destina no seu orçamento recursos 

suficientes para a expansão dessas ações sociais implementadas pela 

instituição. Isso porque a população da Amazônia não tem a mesma 

visibilidade da população das Regiões Sul e Sudeste, além disso, possui um 

número bem menor de eleitores. 

Essa vasta Região Verde do País é o que é hoje graças às ações 

implementadas por desbravadores militares como o Marechal Cândido 

Rondon, Coronel Jorge Teixeira, entre outros. 

Os militares das Forças Armadas, sobretudo, do Exército Brasileiro goza de 

prestígio e respeito junto à população da Amazônia como não se vê em outra 

região do Brasil. Isso se dá devido à seriedade, ao respeito, à probidade, à 

dedicação e ao profissionalismo, exercidos por militares da Instituição, no 

exercício das suas funções constitucionais e de Responsabilidade Social. 

Implantar esse modelo de Responsabilidade Social, com o emprego maciço 

das Forças Armadas em todas as Regiões do País, é o sonho da maioria dos 
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militares, pois a participação nessas Ações Sociais leva a uma sensação de 

dever cumprido. 

O emprego das Forças Armadas não pode acontecer somente em casos de 

catástrofes, Calamidades Públicas ou na incapacidade dos órgãos de 

Segurança Pública, como ocorreu no Rio de Janeiro. A União, os Estados e os 

Municípios devem trabalhar permanentemente de forma integrada: Forças 

Armadas, Órgãos de Segurança Pública Federal e Estadual, Defesa Civil, 

Órgãos do Meio- ambiente, da Saúde, com o objetivo de prestar um melhor 

atendimento à população brasileira. 

Portanto, a sociedade deve exigir dos Parlamentares a abertura de um debate 

público a respeito de mudanças concretas nas legislações pertinentes, 

ampliando ainda mais as funções constitucionais das Forças Armadas, não só 

em outras áreas importantes como a Segurança Pública, mais principalmente, 

relativas ao exercício da Responsabilidade Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

51 

                             ANEXO 1 

 

                             Reportagens 

 

Apoio às Vítimas em diversas Regiões da Amazônia 

 

1)Comando Militar do Amazonas – Hospital de Campanha (H Cmp) inicia 

atividades em Manaus. 

Manaus - No dia 30 de junho de 2010, o Hospital de Campanha do Exército 

iniciou o atendimento médico no município de São Gabriel da Cachoeira/AM. O 

módulo hospitalar, oriundo do Rio de janeiro, está equipado com um 

consultório clínico, um consultório pediátrico, uma enfermaria clínica, uma 

enfermaria pediátrica, um posto de enfermagem e uma farmácia. O H Cmp tem 

a capacidade de realizar cerca de 150 atendimentos diários. 

 

2) Operação Guaporé 

Anualmente o 6º Batalhão de Infantaria de Selva – Guajará-Mirim- AC- realiza 

esta operação que se desenvolve nas calhas dos rios Mamoré, Guaporé e 

respectivos afluentes. O objetivo principal do exercício é o patrulhamento da 

área de fronteira sob jurisdição da OM. Além da missão de vigilância, o 

Batalhão realiza ACISO em todas as localidades visitadas durante o percurso, 

compreendendo médica, odontológica, laboratorial e distribuição de cestas 

básicas à população ribeirinha. Partindo de Guajará-Mirim o batalhão desloca-

se até o município de Pimenteiras, onde realiza a Operação Abraço com o 2º 

BFRON- Cáceres-MT. 



 

 
 
 

52 
Na Guaporé/99 foram registrados um total de 615 atendimentos. A satisfação 

dos integrantes da Operação foi enorme alegria dos ribeirinhos em receber o 

soldado brasileiro. Em muitas localidades foi a única oportunidade da 

população ser atendida por médico e dentista 

 

3) Sabadão Social 

Sem dúvida, a atividade mais marcante para a população da Cidade é a 

atuação do 6º BIS nas campanhas humanitárias. 

Já batizado pelos moradores locais como “Sabadão Social”, esta atividade é 

realizada em parceria com a Prefeitura Municipal em diferentes bairros da 

cidade. O evento compreende a participação de militares da OM nas diferentes 

áreas de atuação. 

Vários serviços são oferecidos ao público, entre eles: atendimento médico e 

odontológico, exames laboratoriais, corte de cabelo, atividades recreativas 

para crianças, vídeo-revista e expedição de documentos. 

Vale ressaltar que este evento conta com a importante participação de outros 

órgãos públicos, como: a Fundação Nacional de Saúde, a Cinetran e a União 

dos Moradores e Associações de Bairro. 
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4) Operação do 8º Batalhão de Infantaria de Selva 

Tabatinga (AM) –  O 8º Batalhão de Infantaria de Selva já entregou mais de 

10.000 cestas básicas no Município de Tabatinga, um dos mais afetados pelas 

cheias do Rio Solimões. 
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5) 3° BAvEx em socorro às vítimas das enchentes no 

Amazonas. 

Entre os dias 28 e 30 de junho de 2010, o 3º Batalhão de Aviação do Exército 

– BavEx deslocou equipes médicas para as cidades de Cruzeiro do Sul-AM, 

realizando a substituição das equipes que lá se encontravam desde o início 

das cheias dos Rios da Região, bem como o transporte de cestas básicas. 
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8) 10ª Companhia de Engenharia de Combate 

Marabá (PA) –Desde 24 de junho, a 10ª Cia E Cmb mantém um Pelotão de 

Engenharia destacado em apoio ao Município de Marabá-PA, realizando a 

limpeza, desobstrução das ruas, distribuição de água potável, retirada de 

escombros e coordenação do emprego de máquinas da prefeitura local. 
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11)  Ponte construída pelo 6º Batalhão de Engenharia de 

Construção- Amazonas 

Santarém (AM) – O Exército Brasileiro, por meio do Comando Militar da 

Amazônia (CMA), na reconstrução de uma ponte que liga os duas principais 

cidades de Itaituba e Santarém. 
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12)  Ação Social realizada  pelo 1º Batalhão de Infantaria de 

Selva - Amazonas 

Manaus (AM) – No dia 24 de junho de 2010, o 1º Batalhão de Infantaria de 

Selva montou um cinema na praça da cidade de Santana -AM, com o objetivo 

de amenizar o sofrimento das vítimas das cheias do Rio Solimões. 

 

 

2. Ações Sociais em que participei nos anos de 2003 e 2004, no 

Município de São Gabriel da Cachoeira (Cabeça de Cachorro) e 

suas Comunidades Indígenas e População Ribeirinhas no 

Estado do Amazonas. 

1) Ação Cívico-Social na Comunidade Indígena de Tunuí-

Cachoeira- no Município de São Gabriel da Cachoeira-AM. 

Evacuação de duas índias da Etnia Baré com exame positivo para 

Malária.



 

 
 
 

59 

Atendimendimento de Crianças da Etnia Baré da Comunidade de Tunuí-

Cachoeira pela 1ª Tenente Elila Odontopediatra do Exército 

Brasileiro.
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Atendimento Médico e Enfermagem de Indígenas da Etnia Curipaco da 

Comunidade de são Joaquim - Fronteira com a Colômbia. 
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Minha filha participando da Cultura Indígena: proporcionada pelo Exército. 
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Comemoração da semana da Pátria no Município de São Gabriel da Cachoeira 

– AM. São várias atividades realizadas pelo Exército Brasileiro, com a 

Prefeitura local, Interagindo militares, filhos de militares, indígenas... Na foto 

abaixo está o meu filho com um amigo( de Etnia Baré) , antes de uma 

competição de corrida rústica. 
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