
 

O Exército Brasileiro, instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, destina-se 

à defesa da Pátria e à garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. 

Para o cumprimento de missões operacionais, a Força Terrestre é estruturada em comandos 

militares de área, subordinados diretamente ao Comandante do Exército, que constituem o 

mais alto escalão de enquadramento das organizações militares. 

 

 

Breve histórico do Comando Militar do Nordeste 

Após o regresso das tropas que combateram na II Guerra Mundial, o Exército Brasileiro 

assumiu nova estrutura administrativa e operacional, passando a ser organizado em quatro 

Zonas Militares: Norte, Centro, Oeste e Sul, que, por sua vez, subdividiram-se em Regiões 

Militares. 

A Zona Militar do Norte, com sede em Recife e alcançando todos os estados do Nordeste e da 

Amazônia, englobava as 6ª, 7ª, 8ª e 10ª Regiões Militares de então e teve o seu Comando 

criado pelo decreto-Lei n° 9.510, de 24 de julho de 1946, origem mais remota do atual 

Comando Militar do Nordeste (CMNE). 

Em 1956, modificada a denominação para IV Exército, a parcela Amazônica foi desmembrada 

para constituir o Comando Militar da Amazônia. 

Em 1979, as instalações do QG do IV Exército foram transferidas da Rua do Príncipe, onde 

hoje está instalado o Hospital Militar de Área do Recife (HMAR), para o Complexo Militar do 

Curado. Em 1985, mudou sua denominação para Comando Militar do Nordeste. 

Hoje, quatro Grandes Comandos subordinam-se ao CMNE: 6ª Região Militar (BA e SE), 7ª 

Região Militar-7ª Divisão de Exército (AL, PE, PB e RN), 10ª Região Militar (CE e PI) e o  

1º Grupamento de Engenharia com sedes, respectivamente, nas cidades de Salvador, Recife, 

Fortaleza e João Pessoa. Este último coordena, dirige e controla as ações dos batalhões de 

engenharia em todo o Nordeste do país. 

Ao lado das atividades-fim, de cunho essencialmente militar, o CMNE realiza inúmeras ações 

complementares em sua área de jurisdição, todas em apoio à população civil nordestina, 

caracterizando a Mão Amiga do Exército Brasileiro. 

 



 

Breve histórico da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada 

No início da década de 70, o Exército Brasileiro sofreu uma profunda transformação em sua 

doutrina de emprego, evoluindo de Base Regimental-Divisionária, estruturas sob as quais 

combatera na 2ª Guerra Mundial, para uma nova organização tática, mais adequada às áreas 

operacionais do contingente sul-americano. 

A partir desses novos conceitos surgiram as Brigadas de Infantaria e de Cavalaria. Assim, 

dentro da citada evolução, em 17 de agosto de 1973 (Decreto do Presidente da República Nr 

72.637, de 17 Ago 73), foi criada a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, ocupando sede 

provisória na Rua do Hospício, junto ao Comando da 7ª Região Militar e 7ª Divisão de Exército. 

Foi ativada em 10 de março de 1976, com a nomeação do primeiro Comandante, Gen Bda 

GABRIEL D’ANNUNZIO AGOSTINI. A 10ª Brigada de Infantaria Motorizada ocupou as 

instalações do atual Quartel-General do Curado, em 26 de novembro de 1976, recebendo a 

área do antigo Instituto de Pesquisa Agrícola do Nordeste, órgão do Ministério da Agricultura. 

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Pátria, a Bandeira do Comando da 

10ª Brigada de Infantaria Motorizada recebeu em solenidade realizada no Quartel-General do 

Comando Militar do Nordeste, a Insígnia da Ordem do Mérito Militar, concedida por Decreto do 

Presidente da República, datado de 31 de julho de 1986. Herdeira das tradições dos terços que 

combateram nos Montes Guararapes, recebeu o estandarte e a denominação histórica de 

“BRIGADA FRANCISCO BARRETO DE MENEZES” (Portaria Ministerial Nr 397, de 16 Ago 94, 

numa justa homenagem àquele insigne Mestre-de-Campo. 

Foi BARRETO DE MENEZES que, enquadrando a força patriota composta de FELIPE 

CAMARÃO, HENRIQUE DIAS, FERNANDES VIEIRA, DIAS CARDOSO E VIDAL DE 

NEGREIROS, enfrentou com audácia e abnegação o exército flamengo, conquistando 

memoráveis vitórias em Guararapes, tornando-se conhecido como Restaurador de 

Pernambuco. Da 10a Brigada, partiu, também, o primeiro contingente brasileiro (19 Set 95) a 

serviço das Nações Unidas, tendo a responsabilidade de representar o Brasil em solo 

estrangeiro (ANGOLA), como Força de Paz. Por terem alguns de seus integrantes, conhecido a 

devastação de uma guerra, adquiriu a Brigada condições de legar aos mais novos a certeza de 

que, muito mais do que o seu emprego na guerra, o preparo permanente para garantir a paz 

deve ser o objetivo de sua existência. 

 



Estrutura organizacional

A 7ª Companhia de Comunicações está diretamente subordinada à 10ª Brigada de Infantaria

Motorizada e possui em sua estrutura organizacional interna 03 (três) Pelotões:

1. Pelotão de Comando e Apoio, com a missão de apoiar o Comando em suas atividades de

comandar, controlar e supervisionar a instrução e o emprego da companhia; e

2. 02 (dois) Pelotões de Comunicações, com a missão de instalar, explorar e manter o CCom

do Posto de Comando Principal, Recuado e Tático.

Missão

- Instalar, explorar e manter o sistema de comunicações tático em apoio à 10ª Brigada de

Infantaria Motorizada.

Visão de futuro

Ser uma Organização Militar capacitada para cumprir sua missão principal, integrada à

sociedade pernambucana, constituída por pessoal motivado e coeso, além de ser reconhecida

no âmbito da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada por sua efetividade operacional, logística e

administrativa.

Base jurídica

1. Decreto-Lei Presidencial nº 3.467, de 25 de julho de 1941;

2. Decreto-Lei nº 4.904, de 31 de outubro de 1942;

3. Portaria nº 58, de 31 de janeiro de 1953; e

4. Constituição Federal, de 1988.

Comandante atual

Nome: Alan Diego Flach – Maj

Telefone: (81) 99618-9898

Email: cmt@7ciacom.eb.mil.br

Horário de atendimento

Segunda-feria a quinta-feira: das 09:00 hs às 16:00 hs

Sexta-feira: das 08:00 hs às 12:00 hs

mailto:cmt@7ciacom.eb.mil.br

