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Serviço Militar – 

Mensageiro do 12º BE  Procura Localizar  

Reservistas 
 

 
 

 
O soldado Geferson Polinski, lotado no 12º Batalhão de Engenharia de Blindados 

de  Alegrete (RS), encontra-se em Getúlio Vargas, à paisana, para  cumprir a missão de atuar 
como mensageiro  do Exército até a terça-feira (26/11). A missão dele é localizar 46 reservistas 
que prestaram o serviço militar entre  1º de dezembro de 2009 a 30 de novembro de 2014, que 
declararam residir no Município, e entregar-lhes a “carta-contato”, convocando-os a comparecer  
à  JSM (Junta de Serviço Militar) mais próxima para atualizar os dados cadastrais no período de 
9 a 16 de dezembro de 2014, a Semana do Reservista, em homenagem a Olavo Bilac, Patrono do 
Serviço Militar. 

 
Além desses 46 reservistas, que possuem encargo especial, havendo necessidade 

de mobilização de efetivo extra do Exército, todos os demais que serviram às Forças Armadas 
nos últimos cinco anos devem apresentar-se também, portando consigo o Certificado de 
Reservista, documento de identidade e comprovante de CPF.  Essa chamada dos reservistas é 
anual e faz parte do EXAR – Exercício de Apresentação da Reserva e visa, dentre outros 
objetivos, manterem atualizadas as informações da reserva mobilizável das três Forças (Exército, 
Marinha e Aeronáutica) para convocação imediata, se esse for o caso. Em Getúlio Vargas, cerca 
de 100 reservistas precisam cumprir essa obrigação em 2014. 

 
Numa situação especialíssima, médicos, odontólogos, farmacêuticos e 

veterinários que possuam o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) com a anotação 
“situação especial” também deverão realizar essa apresentação. É muito importante frisar que os 
jovens dispensados do serviço militar, que possuem o CDI, exceto  o caso de “situação especial” 
mencionado, não precisam realizar nenhuma apresentação no momento. 
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O reservista possui a alternativa de realizar as primeiras quatro  atualizações de 
dados pessoais  no site www.exarnet.eb.mil.br, devendo imprimir e guardar consigo os 
comprovantes. Nesse caso, o período de atualização cadastral será de 1º de dezembro de 2014 a 
31 de janeiro de 2015. Porém, a última apresentação deverá ser feita  numa JSM, ou organização 
militar, levando consigo os comprovantes das apresentações online. 

 
O soldado citado acima possui uma carteira de identificação militar expedida pelo 

Serviço de Identificação do Exército e o morador poderá pedir que ela seja apresentada, caso 
deseje. 

Como em todo caso de débito com o serviço militar, os reservistas que não 
realizarem as apresentações,  previstas na Lei e no Regulamento à Lei de Serviço Militar, ficarão 
impedidos de exercer cargos públicos por meio de concurso público, ingressar em 
estabelecimentos de ensino público (universidades, faculdades, escolas técnicas), confeccionar 
passaporte ou prorrogar sua validade, além de pagar multas militares.  

 
O horário de atendimento da JSM Getúlio Vargas obedece ao regime de turno 

único e os atendimentos, na semana do EXAR, se darão das 07:00 às 13:00 horas, no Centro 
Administrativo Municipal. O telefone para contato é 3341-1600 – ramal 205. 

 
  
Getúlio Vargas (RS),19 de novembro 2014. 
 
Por 
Cássio Antônio Malacarne, 
Oficial Administrativo, 
Secretário da Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas – RS. 
 
 

 
 


