
O CURUMIM DO SERTÃOO CURUMIM DO SERTÃO
7ª Companhia de Comunicações

Informativo de Outubro/Novembro/Dezembro de 2015Informativo de Outubro/Novembro/Dezembro de 2015

ANIVERSARIANTES DO MÊS

PALESTRA SOBRE DIREÇÃO DEFENSIVA

PALESTRA SOBRE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS

   No dia 7 de outubro, foi realizado pelo Comando da 7ª Cia Com o tradicional almoço de confraternização para os militares aniversariantes
do mês de setembro. Após mensagem de reflexão feita pelo S Ten Francisco, o Maj Malheiros, juntamente com o Estado-Maior da Cia,
cumprimentou todos os militares pela data natalícia. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 1 de outubro, foi ministrada uma palestra para todos os militares da 7ª Companhia de Comunicações, sobre o tema Direção
Defensiva. A atividade foi conduzida pela Srª Natally, representante da Auto Escola Modelo e, na oportunidade, foram abordados os 
principais erros na condução de motos e veículos, que contribuem para a ocorrência de acidentes, assim como, as medidas preventivas
capazes de evitá-los.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 7 de outubro, dando continuidade ao Projeto Saúde e Bem Estar, desta OM, foi ministrada uma palestra sobre o tema Combate
às Drogas. A atividade foi conduzida pelo Sr. Marcio Gonçalves Campos, missionário do Projeto Cristolândia/São Paulo. Este projeto faz 
parte da Convenção Batista Brasileira (CBB) e tem como objetivo ajudar e recuperar as pessoas que estão, nos dias atuais, envolvidas com
uso de drogas. O Projeto Cristolândia é de âmbito nacional e foi criado a partir da situação precária que homens e mulheres conviviam na
localidade conhecida por ‘‘Cracolândia’’, na cidade de São Paulo.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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DOAÇÃO FRATERNA - Dia das Crianças

6º CORRIDÃO DO SUB

TESTE DE APTIDÃO NO TIRO

   Nos dias 7 e 8 de outubro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a entrega de presentes para crianças que atualmente estão na 
Casa de Acolhimento da Madalena e no Abrigo Menino Jesus. Esta atividade teve por objetivo propiciar um dia das crianças melhor
para as crianças dessas Instituições e está inserida no Projeto Doação Fraterna, desta OM. Ressalta-se que todas as doações foram realizadas,
em caráter voluntário, pelos militares da Companhia, para crianças entre 3 e 15 anos de idade. oooooooooooooooooooooooooooooooo 

   No dia 16 de outubro, dando continuidade ao Projeto Saúde e Bem-Estar, desta OM, a 7ª Companhia de Comunicações realizou o 
‘‘6º Corridão do Sub’’, corrida livre de 15 km na orla de Boa Viagem onde participam deste evento nossos militares, seus familiares e 
amigos da 7ª Cia Com.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 20 de outubro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou o Teste de Aptidão no Tiro (TAT), para os oficiais, Subtenentes
e Sargentos da OM. O exercício ocorreu durante todo o dia no estande de tiro do 4º Batalhão de Comunicações.
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OPERAÇÃO SALINAS

OPERAÇÃO CARCARÁ X

   No dia 3 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações participou da Operação Salinas, que teve por finalidade contribuir  com a
manutenção do patrimônio imobiliário, sob responsabilidade do Comando Militar do Nordeste. Ao término da atividade, os inspecio-
nadores apresentaram, ao Comando da OM, os pontos fortes e as oportunidades de melhoria observadas durante a visita às instalações,
no tocante à conformidade ambiental e patrimonial. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   De 9 a 13 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações participou da Operação Carcará X, na cidade de Garanhuns-PE. Durante
a preparação, a Companhia ministrou uma série de instruções, tais como: exploração rádio, operação, instalação e programação dos
rádios da família Falcon e operação do Terminal de Comunicações Satelital. A operação coroou o ano de instrução e integrou o Efetivo
Profissional e Variável da OM no estabelecimento de um sistema de comunicações em apoio ao Comando da 10ª Brigada de Infantaria
Motorizada, o qual foi composto de RITEx, Internet, EBNet, SISCOMIS e Sistema Rádio HF e VHF. oooooooooooooooooooooooooo
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DESPEDIDA DE MILITARES
   No dia 5 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações despediu-se dos seguintes militares: 2º Sgt Barros Mendes, transferido para
o 10º Grupo de Artilharia de Campanha-Boa Vista/RR, 2º Sgt Silva Junior, transferido para o 17º Batalhão de Fronteira-Corumbá/MS 
e os 3º Sgt Paulo Silva e Delfino, transferidos para o 9º Grupo de Artilharia de Campanha-Nioaque/MS; e no dia 13 de novembro foi a
vez da Companhia se despedir do 1º Ten Araripe, transferido para o 5º Centro de Telemática de Área-Recife/PE. Na oportunidade os 
militares receberam uma referência elogiosa e uma lembrança da Companhia.  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

ANIVERSARIANTES DO MÊS
   Dando prosseguimento ao Projeto ‘‘Meu Dia’’, a 7ª Companhia de Comunicações realizou, no dia 17 e 26 de novembro, o tradicional 
almoço em homenagem aos aniversariantes do mês de outubro e novembro. Na oportunidade, o Comandante da Cia cumprimentou a 
todos e o Cap Addson, Capelão do Comando da 7ª Região Militar e o Al CFST Breno proferiram uma reflexão em homenagem 
aos aniversariantes do período.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



Informativo O Curumim do Sertão - 7ª Cia Com                                                  

                                         05                                                 

DIA DA BANDEIRA 

CULTOS ECUMÊNICOS
   Na manhã do dia 18 de novembro, em continuidade ao Projeto ‘‘Assistência Religiosa Frei Orlando’’, desta Companhia, foram realizadas
reuniões ecumênicas. As atividades, de caráter voluntário, foram conduzidas pelo capelão Maj PTTC Mendonça, do CMNE e pelo Cap
Addson, do Comando da 7ª Região Militar. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 18 de novembro, em comemoração ao Dia da Bandeira, a 7ª Companhia de Comunicações realizou a entrega dos kits cívicos 
nas seguintes escolas: Escola Estadual do Sancho, Escola Estadual Trajano de Mendonça e Centro Educacional João Brito. Nos dois
primeiros estabelecimentos de ensino foi feita a colocação de um mastro e realizado o hasteamento do Pavilhão Nacional. No dia 19 
de novembro, a Companhia participou, com todo seu efetivo, de uma formatura em conjunto com o 4º Batalhão de Comunicações,
onde foram, em ato solene, incineradas as Bandeiras inservíveis. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
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OPERAÇÃO DÍNAMO

DESCARTE DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

FORÇA DE AJUDA HUMANITÁRIA

   De 16 a 20 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações participou da Operação Dínamo III em apoio à Seção de Fiscalização de
Produtos Controlados/7ª RM. Durante a operação, foi instalado um Centro de Operações nas instalações da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada, que ficou responsável pela coordenação de sete equipes que atuaram operando o software Pacificador e o aplicativo 
corporativo EB Chat.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 26 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou uma das ações de seu Projeto de Gestão Ambiental. Valendo-se da
parceria com o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR Candeias), uma empresa apta a prover o gerenciamento de diversos tipos de 
resíduos e a promover sua transformação através das melhores técnicas de engenharia sanitária e ambiental disponíveis, a OM entregou
70 (setenta) lâmpadas fluorescentes à Unidade de Tratamento de Lâmpadas Fluorescentes, as quais serão processadas por equipamento
especializado e enviadas para cidade de São Paulo para separação do mercúrio. Ao final da visita a CTR Candeias ainda ofertou algumas 
mudas de plantas que serão plantadas e cultivadas na Companhia. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 21 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações participou do aprestamento da Força de Ajuda Humanitária do CMNE.
A Força de Ajuda Humanitária tem o objetivo de melhorar a capacidade do Exército Brasileiro para responder com presteza e efeti-
vidade às situações de ajuda em casos de desastres naturais. A Companhia apoiou, em material e pessoal, o 4º Batalhão de Comuni-
cações na montagem do destacamento de Comunicações, fração responsável pelo comando e controle da referida Força. ooooooooo
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CAPACITAÇÃO EM TÉCNICAS DE MUDAS

PROMOÇÃO DE MILITARES

DESPEDIDA DE MILITARES

   De 23 a 27 de novembro, a 7ª Companhia de Comunicações implementou mais uma das ações do seu Plano de Gestão Ambiental ao
capacitar 16 militares no Curso de Capacitação em Técnicas de Produção de Mudas, no Jardim Botânico do Recife. Durante o curso,
a equipe de profissionais do Jardim Botânico abordou os seguintes assuntos: métodos de produção de mudas, estrutura de produção,
plantas exóticas, repicagem de mudas, substrato, irrigação das sementes e projetos de paisagismo. No último dia do curso foi realizada
prática de todas as técnicas ensinadas durante a capacitação. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 1 de dezembro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou uma formatura para marcar e homenagear os militares recém-
promovidos da OM: 2º Ten QAO Aires, 2º Ten QAO Bruno, S Ten Curvelo e o 1º Sgt Igor. Na oportunidade, todos os militares
promovidos foram parabenizados pelo Comandante da Cia e receberam as divisas correspondentes. ooooooooooooooooooooooo

   No dia 3 de dezembro, a 7ª Companhia de Comunicações despediu-se do 2º Sgt QE Virgílio, transferido para reserva remunerada,
após mais de 30 anos de bons serviços prestados ao Exército Brasileiro. Na oportunidade, seu filho, Sd Silva fez a leitura da referên-
cia elogiosa, que foi entregue pelo Comandante junto com uma lembrança da Companhia.
   Já no dia 11 de dezembro a Companhia se despediu do S Ten Yamada, transferido para 5ª Região Militar, em Curitiba-PR, e do
1º Sgt Feliciano, transferido para o CCOMSEx, em Brasília-DF, após 3 anos de bons serviços prestados à 7ª Cia Com.

ooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooo 
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EXAR 2015

OPERAÇÃO ÁGUA LIMPA

   Entre os dias 9 e 16 de dezembro, ocorreu o Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) para os reservistas que serviram na 
Companhia. O exercício, que é realizado anualmente pelo Exército Brasileiro, tem como objetivo atualizar os dados dos reservistas,
promover o congraçamento entre os militares da reserva e da ativa e cooperar na ação e orientação moral e cívico-democrática dos
brasileiros em idade militar.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Após estágio de capacitação realizado no 14º BI Mtz, a 7ª Companhia de Comunicações iniciou, no dia 14 de dezembro, sua participação 
na ‘‘Operação Água Limpa’’, que tem como objetivo combater o mosquito transmissor da dengue, zika e chikugunya. A atuação ocorrerá nas
comunidades e bairros da cidade do Recife em conjunto com agentes da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco. ooooooooooooooooo
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1º CURSO DE DEFESA PESSOAL

DESTAQUES DO ANO DE INSTRUÇÃO

DOAÇÃO FRATERNA (NATAL)

   No dia 18 de dezembro, foi realizada, na 7ª Companhia de Comunicações, a entrega de certificados do 1º Curso de Defesa Pessoal
pelo professor Gilvan Resende B. Neto, da Associação Esportiva Cascavel. A atividade está inserida no ‘‘Projeto Lutas’’, desta OM e 
serviu para agraciar mais de 80 militares do Efetivo Profissional e do Efetivo Variável que realizaram a prática de Lutas, quando tiveram
a oportunidade de aprender noções de defesa pessoal, técnicas de artes marciais mistas e jiu-jitsu tradicional. Ao final da atividade o 
Professor Gilvan ofertou, ao Comandante da Cia, Maj Malheiros, como prova de agradecimento, uma sincera recordação da Associação
Cascavel. ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 18 de dezembro, foi realizada formatura para homenagear os soldados do Efetivo Variável de 2015 que se destacaram 
durante o ano de instrução da 7ª Companhia de Comunicações. Na oportunidade, foi inaugurado o retrato do Sd José Silva na 
Galeria de Praças Mais Distintas. Foram entregues, também, os certificados de Melhor Atirador Combatente ao Sd Edgar e de
Melhor Aptidão Física ao Sd Romário. A atividade contou com a presença de familiares e amigos dos referidos homenageados.

   Nos dias 22 e 23 de dezembro, a 7ª Cia Com realizou a entrega
de presentes para crianças que, atualmente, são apoiadas pela Casa
de Acolhimento Lar do Nenê e pelo Abrigo Menino Jesus. Esta 
atividade está inserida no Projeto ‘‘Doação Fraterna’’, desta OM,
e teve por objetivo propiciar um Natal melhor para as crianças
dessas Instituições. Todos os brinquedos foram doados, em
caráter voluntário, pelos militares da Companhia para crianças entre
2 meses e 15 anos de idade.ooooooooooooooooooooooooooooo
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VISITA TÉCNICA DE ORIENTAÇÃO

CEIAS DE NATAL E ANO NOVO

CULTO ECUMÊNICO DESPEDIDA DE MILITAR

   Nos dias 22 e 23 de dezembro, a 7ª Companhia de Comunicações recebeu a visita técnica de orientação do Sr. Marcelo Borges,
engenheiro da empresa Harrys, para avaliação e teste dos equipamentos rádio da família FALCON. A visita foi dividida em uma
primeira parte teórica e, em uma segunda parte, voltada para os testes de campo com o equipamento, onde foram testadas suas
capacidades e funcionalidades. A atividade contou, também, com a participação de militares do 4º Batalhão de Comunicações e do
7º Pelotão de Comunicações.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Nos dias 24 e 31 de dezembro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou suas tradicionais ceias de final de ano para a guarnição
de serviço. Estas atividades tiveram como objetivo valorizar os militares de serviço, dentro de um ambiente familiar e de camara-
dagem, amenizando a ausência da família na passagem das datas comemorativas. A atividade contou com a presença de familiares
de nossos militares de serviço e do Comandante da Companhia. oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   Finalizando nosso ano de instrução, no dia 29 de dezembro, foi
realizado na Companhia um Culto Ecumênico para celebrar mais
um ano de conquistas e de vitórias na nossa OM. O culto teve a
condução do Cap João Batista, Cap Addson e do Cap R/1 Mendes,
todos da 7ª Região Militar.ooooooooooooooooooooooooooooooooooo

   No dia 31 de dezembro, a 7ª Companhia de Comunicações realizou
a despedida do 1º Ten Vasconcelos, após quase 3 anos de efetivo serviço
nesta OM. O referido oficial foi transferido para o Centro de Instrução
de Guerra Eletrônica (CIGE), sediado em Brasília-DF. ooooooooooooo
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