
SERVIÇO MILITAR 
Exército mantém 80 jovens com possibilidade de  servir em 2014

Aconteceu nos dias 3 e 4 de outubro, a  anual Seleção Geral do Exército. O evento 
ocorreu nas dependências do CTG Tropilha Crioula e a Comissão de Seleção foi composta por 33 
militares  do  12º  Batalhão  de  Engenharia  de  Combate  de  Blindados  de  Alegrete  (RS),  sob  o 
comando do Capitão TUPINAMBÁ na quinta-feira e do Capitão LEMOS na sexta-feira.

3ª Região Militar faz auditoria em Getúlio Vargas

O processo seletivo foi auditorado na quinta-feira pela presença de uma comissão 
de  militares  do  Quartel  General  da 3ª  Região  Militar, sob  o  comando  do  Coronel  JOÃO 
ROBERTO, contando também com a presença do Delegado de Serviço Militar de Erechim, 1º Ten 
DORGIVAL.  Vilmar Antônio Soccol, Secretário Municipal de Meio Ambiente, representando o 
Poder Executivo em conversa com o Coronel JOÃO ROBERTO defendeu a revindicação antiga do 
Município de Getúlio Vargas de que outros Municípios circunvizinhos sejam incluídos no anual 
Plano Geral de Convocação (PGC) do Ministério da Defesa como tributários das Forças Armadas, 

 Capitão. TUPINAMBÁ transmitiu, na quinta-feira (03), informações básicas sobre o processo de recrutamento do 
Exército que se daria em seguida.



de maneira que o impacto na mão-de-obra local ocorrida anualmente pela convocação de  jovens 
prestarem serviço militar seja atenuada com um número menor de recrutados. 

Coronel JOÃO ROBERTO comprometeu-se em analisar o caso, o que contribuiria 
muito para combater o êxodo  de  jovens que residem em Getúlio Vargas  e que se alistam  com 
relativo sucesso em Municípios sem seleção do Exército.  O número de alistados em Getúlio Vargas 
está decrescendo anualmente enquanto o número de alistados em Municípios não-tributários está 
em ascenção, dado o número de alistados confrontados com o número de habitantes neles e quando 
feita a mesma relação comparativa com Getúlio Vargas e seus alistados.  Residir  em Município 
COM seleção das Forças Armadas e alistar-se em Municípios SEM  essa seleção é proibido pela Lei 
do Serviço Militar  e seu Regulamento.  Tanto quem se alistou nessa situação, quanto o servidor 
público que  aceitar alistar o cidadão sem REAIS comprovações de residência podem ser punidos, 
quando houver comprovação do fato.

 
Os resultados da Seleção Geral

Dos 107 convocados para a  Seleção,  103 atenderam ao chamado.  Do total  de 
conscritos da classe de 1995 presentes, alistados na Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas, 
apenas 23  deles foram dispensados. Esses conscritos prestaram o Juramento à Bandeira no local e 
receberam o Certificado de Dispensa de Incorporação mas continuam sob a obrigação militar até o 
dia 31 de dezembro do ano em que completarem 45. Esse contingente sem adestramemento militar 
podem ser convocados e mobilizados em situação de emergência nacional, conforme prevê a Lei.

 
Os  80  conscritos  restantes  foram  considerados  "aptos"  e  pré-selecionados  ao 

serviço militar obrigatório mas deverão ainda se submeter à Seleção Complementar do Exército, a 
ocorrer em Getúlio Vargas em fevereiro de 2014, ainda sem data, horário e local previstos. Esses 
jovens deverão comparecer à Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas nos dias 6 e 7 de janeiro de 
2014,  munidos  do Certificado  de Alistamento  Militar  (CAM)  e  documento  de identidade  para 
tomar  conhecimento  dessa  informação  e  assinar  o  Termo  de  Responsabilidade  referente  a 
possibilidade de servir ao Exército.

 
A  tendência  é  que  no  máximo  50%  dos  pré-selecionados  embarquem  para 

Alegrete na última semana de fevereiro de 2014 e prestem o serviço militar a partir de 1º de março.
Desde o ano 2001, 360 jovens alistados em Getúlio Vargas prestaram o serviço militar obrigatório.

Estão dispensados do Serviço Militar:

1. André de Andrade Lopes;
2. Braian de Souza França;
3. Cleiton José Pacheco;
4. Douglas Luiz Vieira;
5. Gabriel Fantinelli;
6. Gabriel Perez da Silva;
7. Giovani Paulo Pereira dos Santos;
8. Igor Duarte da Silva;
9. Jesiel Lima dos Santos;
10. João Lucas Mello;
11. Laone José Karpinski;
12. Lucas Gabriel Getelina;
13. Luciano Martins de Souza;
14. Maicon Alencar Folle;
15. Maicon Maciel de Almeida;



16. Natanael de Oliveira;
17. Patrick José Huppes;
18. Rodrigo Gozdziuk Fernandes;
19. Rogério Felipe da Rosa;
20. Sávio Lucas Lugokenski;
21. Thiago Müller da Costa;
22. Tobyas Marchetto Zambillo;
23. William Jorge Barfknecht.

 

Getúlio Vargas (RS), 9 de outubro de 2013.

Por

Cássio Antônio Malacarne,
Secretário da Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas

Capitão LEMOS transmitiu , na sexta-feira (04) , orientações aos pré-selecionados sobre a possibilidade de 
incorporação em 2014.


