
 SERVIÇO MILITAR - Última Seleção Antes do Embarque

Sessenta  jovens  alistados  em  Getúlio  Vargas,  pertencentes  à  classe  de  1995,  pré-
selecionados ao serviço militar  obrigatório vivem dias decisivos. Eles submeter-se-ão à Seleção 
Complementar do Exército nos dias 20 e 21 de fevereiro, na quinta e sexta-feira próximas e todos 
eles, até prova em contrário, tem alguma e até muita chance de servir.

Os trabalhos de avaliação física, capacidade moral e intelectual  serão realizados por 
uma Comissão de Seleção composta de 12 militares, sob a presidência do 1º tenente Daniel Lima, 
da 2ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada de Alegrete, que recrutará como  nos anos 
anteriores  conscritos  dos  Municípios  de Alegrete  e  Passo Fundo,  além de Getúlio  Vargas  para 
prestar o serviço militar a partir de março deste ano.

Os conscritos deverão comparecer no Centro Esportivo Municipal Ataliba José Flores, 
às 08:00 horas da manhã,  de acordo com a data constante no documento de alistamento.  Todos 
deverão  portar  consigo  o  Certificado  de  Alistamento  Militar  (CAM),  cédula  de  identidade, 
comprovante de CPF e de escolaridade.

Orientações Importantes

Quem  encontrar-se  incapacitado  fisicamente,  casado,  em  união  estável  e  também 
aqueles que forem pai ou atuarem como arrimo  de família, deverão portar consigo documentos 
recentes que comprovem a situação alegada para solicitar a dispensa do serviço militar. No caso de 
incapacidade física, é imprescindível a apresentação de exames médicos  e não apenas atestados.

Diferentemente do que a maioria das pessoas imagina, o fato de ser filho único, estar 
trabalhando ou estudando, ser agricultor,  ter  pais  falecidos  ou familiar  doente,  ser  emancipado, 
encontrar-se  endividado,   não  são motivos  legais  previstos  na  Lei  e  no Regulamento  à  Lei  do 
Serviço Militar Obrigatório para o jovem ser dispensado  de servir. Caso  assim o fosse, nenhum 
jovem alistado,  pelo menos em Getúlio Vargas, poderia ser recrutado,  o que tornaria inviável a 
seleção.

Embora não aja confirmação definitiva, a data provável para o embarque para os novos 
recrutas se dirigirem à Alegrete é o dia 6 de março, logo após os festejos de carnaval. A tendência é 
que metade dos jovens pré-selecionados sejam recrutados.

Caso o jovem esteja  matriculado em instituição de ensino ou for beneficiário de bolsas 
de estudo, ele não deverá perder esses direitos. Da mesma forma, se o jovem estiver trabalhando 
com carteira  assinada,  a  empresa  deverá  conceder  uma  licença  para  prestar  o  serviço  militar, 
devendo o empregado retornar ao trabalhar em até 30 após sua desincorporação. Isso  decorre do 
fato que o cidadão está sendo convocado para servir por força de Lei, não preponderando a sua 
vontade. Mesmo quando o alistado deseja servir, ele continua sob a obrigação de fazê-lo, caso seja 
convocado para isso.

Embora  o  assunto  seja  de  foro  pessoal,  orienta-se  aos  60  pré-selecionados  a  não 
solicitarem demissão de seus empregos, mesmo no caso de ocorrer a sua convocação para servir. 
Caso  o  façam,  eles  obviamente  perderão  o  direito  de  retornarem  ao  seus  empregos,  quando 
receberem baixa do serviço militar. De forma similar, orienta-se aos jovens que se matriculem nas 
suas respectivas instituições de ensino, antes do dia 21 de fevereiro.  O que gera direito à vaga 
postergada de estudo é a matrícula e não o resultado  do vestibular. Essa orientação é de muita 



relevância porque mesmo quando o jovem é convocado para servir, ele poderá ter sua incorporação 
anulada dias ou semanas depois de seu ingresso no quartel, devido a algum problema de saúde não 
identificado nas seleções que participou. Se o jovem não tomar os devidos cuidados, ele poderá 
ficar desassistido em seus direitos quando retornar para casa.

Outras informações sobre o assunto poderão ser obtidas na Junta de Serviço Militar de 
Getúlio Vargas ou pelos telefones 3341-1600 - ramal 205 e 54-9189-0367.

Getúlio Vargas (RS), 13 de fevereiro de 2014.

Por Cássio Antônio Malacarne,
Oficial Administrativo,
Secretário da Junta de Serviço Militar de Getúlio Vargas - RS.

Seleção Complementar de 2013. Conscritos entrando no Centro Esportivo Municipal, 21 deles seriam recrutados.



Conscritos aguardando atendimento dentro do Centro Esportivo.


