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RESUMO

MOTA FILHO, João Eriberto. As atividades fundamentais para o Exercício de
Mobilização da Reserva nas OM de Cavalaria. Rio de Janeiro, 2002. 50 p. Monografia
de dissertação (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais.

As atividades fundamentais para o Exercício de Mobilização da Reserva nas OM de Cavalaria
são trabalhos que devem ser realizados para que tais exercícios de mobilização transcorram
sem problemas. Essas atividades, ligadas diretamente aos ramos de pessoal e material, são
caracterizadas por três fases distintas: atividades que antecedem o exercício, caracterizando a
fase de preparação; as atividades durante o exercício, caracterizando a mobilização em forma
de exercício e a sua conseqüente desmobilização; e as atividades após o exercício,
caracterizando a emissão de relatórios e outras medidas administrativas. Esse tipo de exercício
é muito importante, pois permite que tenhamos uma reserva capaz e afinada com as novas
técnicas e tecnologias, além de uma Força Armada profissional em condições de mobilizar,
superando as limitações atuais e interagindo eficazmente com os reservistas. Outro fator a ser
considerado é o preparo do efetivo profissional para que haja um tratamento adequado no que
se refere aos mobilizados.
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ABSTRACT

MOTA FILHO, João Eriberto. As atividades fundamentais para o Exercício de
Mobilização da Reserva nas OM de Cavalaria. Rio de Janeiro, 2002. 50 p. Monografia
de dissertação (Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais) - Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais.

The fundamental activities for the Cavalry Reserve Mobilization Exercise are works that have
to be carried out so that these mobilization exercises take place without any problems. These
activities, directly linked to the personnel and material sectors, are characterized by three
distinct phases: activities that happen before the exercise, characterizing the preparation
phase; the activities that happen during the exercise and their resulting demobilization; and
the activities that happen after the exercise, characterizing the issue of reports and other
administrative moves. This kind of exercise is very important for it allows us to have a reserve
which is capable and tuned to the new techniques and technologies, besides a professional
Armed Force in a position to mobilize, overcoming the current limitations and effectively
interacting with the reservists. Another factor to be considered is the preparation of the
professional force so that there is an adequate treatment concerning the mobilized force.



1  INTRODUÇÃO

Nova York, 11 de setembro de 2001 (CNN, 2001)1 - Em um aparente ataque

terrorista coordenado contra os Estados Unidos da América, três jatos comerciais de

passageiros chocaram-se contra importantes construções do país. Oficiais da inteligência dos

Estados Unidos da América (EUA) disseram à CNN: há grandes indícios de que pessoas

ligadas ao terrorista Osama bin Laden são responsáveis por esses ataques.

O vôo American Airlines 11, transportando 81 passageiros e 11 tripulantes, chocou-

se contra a torre norte do World Trade Center, em Manhattan, pouco antes das nove da

manhã (FIG. 1a) ). Quinze minutos depois, o vôo 175 da United Airlines, indo de Boston para

Los Angeles, com 56 passageiros e 9 tripulantes, colidiu contra a torre sul  do World Trade

Center (FIG. 1b) ).

Ambas as torres terminaram por desmoronar, o que provocou uma chuva de

escombros e densa poeira (FIG. 1c) ). O saldo final chegou a milhares de mortos e

desaparecidos.

a) b) c)
FIGURA 1 - Aeronaves colidem contra as torres do World Trade Center.
a) A primeira aeronave choca-se contra a torre norte;  b) A segunda aeronave em rota de colisão contra a torre sul;
c) Escombros e poeira.

FONTES - Respectivamente: CNN, 20012; Seattlepi, 20013; News Channel 5, 2001.4

                    
1 CNN.  Terror attacks hit U.S.  Nova York, EUA: CNN.com, 11 Set 2001.  Disponível em:

<http://www.cnn.com/2001/US/09/11/worldtrade.crash>.  Acesso em 01 Jun 2002.

2 CNN.  War against Terror.  Nova York, EUA: CNN.com, 11 Set 2001.  Disponível em:
<http://www.cnn.com/SPECIALS/2001/trade.center/gallery/unimaginable.html>.  Acesso em 01 Jun 2002.

3 Seattle Post-Intelligencer.  September 11th.  Washington, EUA: SeattlePI.com, 12 Set 2001. Disponível em:
<http://seattlepi.nwsource.com/dayart/20010912wtc/226ATTACK_LR106.jpg>.  Acesso em 01 Jun 2002.

4 News Channel 5.  Photos From Tuesday's Terrorist Attacks.  Tennessee, EUA: NewsChannel5.com, 12 Set
2001.  Disponível em: <http://www.newschannel5.com/news/0109/11/photos.html>.  Acesso em 01 Jun 2002.
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Meia hora depois do segundo impacto, o vôo 77 da American Airlines, que decolou

de Washington, do Aeroporto Dulles em direção a Los Angeles, transportando 58 passageiros

e 6 tripulantes, chocou-se contra o Pentágono (FIG. 2).

FIGURA 2 - Pentágono: a terceira vítima.

FONTE: News Channel 5, 2001.5

Menos de uma hora após o terceiro impacto, o vôo 93 da United Airlines, na rota

Newark - San Francisco, caiu em uma área despovoada perto de Shanksville, Pensylvania,

com 38 passageiros e 7 tripulantes. Evidências indicam que houve luta entre passageiros e

seqüestradores, o que provocou a queda da aeronave. No local da queda sobrou apenas ferro

retorcido e chamas (FIG. 3).

FIGURA 3 - A quarta aeronave: abatida pelos próprios passageiros?

FONTE: AL.com, 2001.6

Washington, 14 de setembro de 2001 (CNN, 2001)7 - Estados Unidos planejam a

chamada aos reservistas. O Pentágono anunciou, depois que o Secretário de Defesa, Donald

                    
5 News Channel 5.  Photos From Tuesday's Terrorist Attacks.  Tennessee, EUA: NewsChannel5.com, 12 Set

2001.  Disponível em: <http://www.newschannel5.com/news/0109/11/photos.html>.  Acesso em 01 Jun 2002.

6 AL.  America Under Attack: Shanksville, PA.  Alabama, EUA: AL.com, 12 Set 2001. Disponível em:
<http://www.al.com/galleries/news/gallery.ssf?/bama/images/120/index.html>.  Acesso em 01 Jun 2002.

7 CNN.  War against Terror.  Nova York, EUA: CNN.com, 14 Set 2001.  Disponível em:
<http://www.cnn.com/2001/US/09/14/reserves>.  Acesso em 01 Jun 2002.
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Rumsfeld, obteve a autorização do Presidente Bush para acionar cerca de 50000 reservistas

das forças armadas, que os militares americanos planejam destinar 35500 para si. O

Exército convocará 10000 homens, a Força Aérea 13000, os Fuzileiros Navais (Marines)

7500, a Marinha 3000 e a Guarda Costeira 2000. De acordo com o Pentágono, esses

reservistas estarão sendo chamados para propiciarem o funcionamento dos portos, apoio

médico, apoio de engenharia, apoio civil em geral e defesa territorial, havendo, ainda, a

possibilidade de emprego em operações de combate. Rumsfeld requisitou a convocação tendo

em vista que a mesma seria parte do plano da administração Bush para reagir aos ataques

terroristas ao Pentágono e ao World Trade Center.

FIGURA 4 - Marines mobilizado.

FONTE: USA Today, 2001.8

Todo esse acontecimento leva a refletir sobre vários aspectos interessantes.

Considerando que os EUA são a maior potência mundial no globo terrestre, pode-se fazer

pelo menos duas perguntas:

a) se a maior potência mundial foi vítima de um ataque terrorista surpresa de grandes

proporções, com a utilização de aeronaves comerciais de porte sincronizadamente

seqüestradas, como a população mundial poderá viver com tranqüilidade?

b) porquê os EUA, que possui uma Força Armada adestrada e numerosa, precisa

mobilizar a sua reserva em caso de emprego?

Quanto à primeira pergunta, a resposta já é conhecida. À medida que o tempo passa,

a violência mundial parece aumentar. No entanto, é estranho que as Forças Armadas dos EUA

                    
8 USA TODAY.  Marines to join the hunt.  Virginia, EUA: USA Today, 19 Nov 2001.  Disponível em:

<http://www.usatoday.com/news/attack/2001/11/20/lede.htm>.  Acesso em 16 Jun 2002.
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não tenham plenas condições de emprego sem mobilização.

A questão é simples. Vários podem ser os motivos que levam uma Força a mobilizar.

É possível citar, dentre outros:

a) a necessidade de completar ou aumentar seus efetivos, em um curto período de

tempo, a fim de enfrentar ameaças de guerra;

b) a necessidade de agregar, em um curto período de tempo, pessoal especializado

em determinadas tarefas ou material;

c) a necessidade de constituir uma guarda territorial provisória para que o efetivo das

Forças Armadas possa ser integralmente empregado nas operações;

d) a necessidade de recompletar efetivos perdidos durante combates.

Mesmo para uma potente força armada, como a dos EUA, não há como manter na

ativa todo o recurso humano necessário para fazer frente a uma situação de conflito. Por

exemplo: muitos cargos requerem especialistas. Não há como manter a quantidade exata

necessária desses especialistas na ativa. Mesmo que tivesse, não haveria rotatividade de

pessoal, pois os respectivos cargos estariam ocupados por décadas pelas mesmas pessoas.

Formando a reserva, haverá a cada ano uma nova “safra” de especialistas prontos

para serem mobilizados, o que aumenta consideravelmente a disponibilidade. Além disso,

esses especialistas, ao deixarem a força, voltarão ao mundo civil, divulgando o trabalho

realizado por tal força e incentivando outros jovens a prestar o serviço militar. Dependendo do

ramo de atividade desse especialista, ao voltar ao meio civil, ele poderá continuar a exercê-lo,

especializando-se mais ainda. Pode-se citar como exemplo de um mecânico de carros de

combate que, após a desincorporação, passa a trabalhar em uma mecânica de caminhões a

diesel.

Nesse processo, não se poderá deixar de considerar que a mobilização é um processo

complicado e muitas vezes inédito. Assim, uma boa mobilização em caso de conflito irá

requerer treinamentos prévios, a fim de formar uma doutrina de mobilização e adaptar as

Forças Armadas a tal processo. É nesse momento que passamos a contar com o Exercício de

Mobilização da Reserva (EMR), que consiste numa pequena mobilização, seguida de uma

readaptação do homem à vida militar e terminando com uma desmobilização.

O EMR é, em rápidas palavras, um treinamento para uma hipótese real de

mobilização da reserva para emprego imediato. Não é um treinamento ou reciclagem voltados

exclusivamente para o mobilizado, mas um ensaio do processo para fim de aprimoramento da

técnica de mobilizar, com o intuito de deixar as Forças Armadas aptas a realizarem tal
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processo em larga escala, de forma rápida e sem erros, quando for necessário. Ou seja, o EMR

terá como objetivo principal a prática da reunião de meios e pessoal (mobilização) para fazer

frente a um possível conflito.

Dentro do quadro de mobilização militar, deve-se inserir um período de

readestramento da tropa mobilizada. Em conseqüência, o treinamento da mobilização militar,

caracterizado pelo EMR, deve prever também algo semelhante, como um exercício de

campanha com os mobilizados.

Esta monografia irá abranger as partes administrativa, disciplinar e intelectual de um

EMR executado por uma OM de Cavalaria. Não há a intenção de abordar a instrução a ser

ministrada em tal exercício, podendo apenas ocorrer alguma referência como exemplo ou com

o intuito de estabelecer uma mera ligação e continuidade de fatos e eventos.

Para abordar o assunto, serão feitas algumas considerações iniciais. Em seguida,

serão tratados fatos a respeito das diversas atividades que ocorrerão antes, durante e após o

EMR, sempre voltados para os ramos administrativo, disciplinar e intelectual da atividade.

Assim, algumas vezes, as atividades voltadas para o EMR serão divididas em atividades

referentes a pessoal, atividades referentes a material e atividades administrativas em geral.



2  CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1  CONCEITOS PRELIMINARES

A seguir, serão vistos de alguns conceitos importantes. É necessário fazer isso, uma

vez que algumas palavras e expressões podem ser desconhecidas ou muito mais abrangentes

do que se pensa.

2.1.1  Poder Nacional

A Escola Superior de Guerra (ESG) assim define: é a capacidade que tem o conjunto

interagente dos homens e dos meios que constituem a Nação, atuando na conformidade da

vontade nacional, de alcançar e manter os Objetivos Nacionais (ESG, 2000, p. 52)9.

O Poder Nacional possui cinco expressões, a saber:

a) Expressão Política;

b) Expressão Econômica;

c) Expressão Psicossocial;

d) Expressão Militar;

e) Expressão Científica e Tecnológica.

A FIG. 5 representa a integração das cinco expressões que formam o Poder Nacional.

FIGURA 5 - Expressões do Poder Nacional.

                    
9 Escola Superior de Guerra.  Fundamentos Doutrinários da Escola Superior de Guerra.  Rio de Janeiro:

ESG, 2000.  258 p.
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A Expressão Militar está diretamente ligada à atividade de mobilização militar.

Assim, a ESG define: Expressão Militar do Poder Nacional é a manifestação de natureza

predominantemente militar do conjunto interativo dos homens e dos meios que constituem o

Poder Nacional para, sob a direção do Estado, alcançar e manter os Objetivos Nacionais

(ESG, 2000, p. 111).  Em outras palavras, a Expressão Militar do Poder Nacional tem no uso

da violência, isto é, no emprego da força ou na possibilidade de usá-la, a característica mais

marcante. Manifesta-se, seja por efeito de desestimular as possíveis ameaças, seja pelo

emprego violento do Poder Nacional (ESG, 2000, idem).

2.1.2  Mobilização Nacional

Conjunto de atividades planejadas, empreendidas ou orientadas pelo Estado,

complementando a Logística Nacional, para capacitar o Poder Nacional a realizar Ações

Estratégicas de Defesa, em face da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão

armada estrangeira (ESG, 2001, p. 13)10.

2.1.3  Mobilização na Expressão Militar

Conjunto de atividades planejadas, empreendidas ou orientadas pelo Estado, desde

a situação normal, com o propósito de preparar a Expressão Militar para a passagem da

estrutura de paz para a estrutura de guerra, em face a uma situação de emergência

decorrente da declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira

(ESG, 2001, p. 45).

O objetivo maior da mobilização é tornar a Expressão Militar capaz de enfrentar

situações de emergência, de grau excepcional, mediante, inclusive, a aplicação eficiente de

seu poder bélico. Portanto, a mobilização militar compreende diversas ações que transcendem

ao campo militar. É um esforço conjunto de vários setores nacionais em prol do campo

militar.

                    
10 Escola Superior de Guerra.  Mobilização Nacional (Nota Complementar de Estudo - NCE70-01 DALMob).

Rio de Janeiro: ESG, 2001.  78 p.
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2.1.4  Capacidade de Mobilização na Expressão Militar

É o grau de aptidão que têm as Forças Armadas para absorver ou se beneficiar dos

recursos humanos e materiais que a Nação coloca ao seu dispor para fazer face à

concretização de uma ou mais hipóteses de conflito armado (ESG, 2000, p. 125).

2.1.5  Reserva

Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com legislação

própria e com este Regulamento (RLSM, 1966)11.

O Regulamento para o Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (CORE)12, assim

define:

       ..................................................................................................................................................................
Art . 2º O CORE é constituído pelas 1ª Classe da Reserva (R/1), 2ª Classe da Reserva (R/2) e 3ª Classe da

Reserva (R/3).
§ 1º A 1ª Classe da Reserva é constituída pelos Oficiais do Exército, enquanto pertencerem à Reserva

Remunerada.
§ 2º A 2ª Classe da Reserva é constituída por:
a) Oficiais de Carreira demitidos, a pedido ou "ex-offício", na forma estabelecida no Estatuto dos

Militares, exceto os que perderem o posto e a patente;
      ..................................................................................................................................................................
c) Oficiais e Aspirantes-a-Oficial das Armas, do Quadro de Material Bélico, Engenheiros Militares e dos

Serviços, oriundos dos Órgãos de Formação de Oficiais da Reserva (OFOR);
       ..................................................................................................................................................................
§ 3º A 3ª Classe da Reserva é constituída por cidadãos de reconhecida competência técnico-profissional

ou de notória cultura científica que poderão vir a ser convocados como Oficiais do Exército,
conforme o estabelecido no Estatuto dos Militares.

       ..................................................................................................................................................................

2.1.6  Reservista

Praça componente da reserva (RLSM, 1966). Os reservistas ainda se classificam em:

 a) reservista de 1ª categoria: aquele que atingiu um grau de instrução que o habilite

ao desempenho de função de uma das qualificações ou especializações militares

de cada uma das Forças Armadas (RLSM, 1966);

b) reservista de 2ª categoria: aquele que tenha recebido, no mínimo, a  instrução

militar suficiente para o exercício de função geral básica de caráter militar

(RLSM, 1966).

                    
11 BRASIL.  Decreto Nr 57654, de 20 de janeiro de 1966.  Regulamento da Lei do Serviço Militar.

Regulamenta da Lei do Serviço Militar (Lei Nr 4375, de 17 de agosto de 1964), retificada pela Lei Nr 4754, de 18 de agosto
de 1965.  Diário Oficial (da República Federativa do Brasil) - Suplementar, Brasília, p. 1, 31 Jan 1966.

12 _____.  Decreto Nr 2354, de 20 de outubro de 1997.  Aprova o  Regulamento para o Corpo de Oficiais da
Reserva do Exército (R-68).  Diário Oficial (da República Federativa do Brasil), Brasília, p. 23693, 21 Out 1997.
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2.1.7  Disponibilidade

Situação de vinculação do pessoal da reserva a uma Organização Militar durante o

prazo fixado pelos Ministros Militares, de acordo com as necessidades de mobilização

(RLSM, 1966).

2.2  OS EXERCÍCIOS DE MOBILIZAÇÃO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

2.2.1  Antecedentes

O Exército Brasileiro iniciou a execução dos exercícios de mobilização em 1982, de

uma forma muito tímida ainda, consistindo apenas no ato da apresentação. Em 1987, os

exercícios de mobilização se transformaram em Exercícios de Defesa Territorial (EDT). Os

EDT visavam apenas a mobilização dos reservistas dos Tiros de Guerra. A partir de 1993

iniciaram-se os Exercícios de Mobilização de OM Operacionais, conhecidos também como

Exercício de Mobilização da Reserva, já com as quatro fases que até hoje são executadas.

A cada ano os exercícios de mobilização vêm sendo aprimorados.

2.2.2  Tipos de Exercícios de Mobilização Executados no Exército Brasileiro

2.2.2.1  Exercício de Mobilização da Força de Defesa Territorial

Exercício planejado e conduzido por Cmdo de Região Militar (RM), orientado pelo

C Mil A, que visa a mobilizar reservistas de 2ª categoria e das 1ª e 2ª classes da reserva,  a

fim de compor um Comando de Guarda Territorial a três Companhias de Guarda Territorial.

Destina-se a testar o Planejamento de Defesa Territorial dos Comandos Militares de Área (C

Mil A), elaborados, normalmente, pelas RM (COTER, 2001).

2.2.2.2  Exercício de Mobilização de OM Operacional

Exercício planejado, conduzido e executado por OM Operacional (Op), orientado,

em todos os níveis, pelos Comandos enquadrantes, mobilizando reservistas de 1ª categoria e

da 2ª classe da reserva, a fim de compor uma subunidade (SU) / pelotão (Pel) / fração (Frç)

de OM Op. Destina-se a avaliar a capacidade de recompletamento imediato das OM

Operacionais (COTER, 2001).
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Esse é o tipo mais comum de exercício de mobilização realizado no âmbito do

Exército Brasileiro e, normalmente, também é conhecido como Exercício de Mobilização da

Reserva (EMR); será utilizada esta nomenclatura durante todo o desenvolvimento deste

trabalho monográfico. Cabe ressaltar que esse tipo de exercício constituirá o objetivo de

estudo e discussão deste ponto em diante.

Há uma previsão de que até o ano de 2005, todas as OM operacionais tenham

realizado pelo menos um EMR.

2.2.2.3  Exercício de Mobilização da Força de Resistência

Exercício para validar a doutrina e os planejamentos referentes à IP-100-3 (Bases

para modernização da doutrina de emprego da Força Terrestre - Doutrina Gama),

particularmente nos aspectos relativos à mobilização de pessoal para compor a Força  de

Resistência. Devido ao caráter confidencial do exercício, este será regulado em Diretriz

específica pelo COTER (COTER, 2001).

2.2.2.4  Exercício de Mobilização da Força de Mobilização

Exercício planejado e conduzido por uma Divisão de Exército (DE), orientado pelo

C Mil A, mobilizando reservistas da 1ª classe da reserva, a fim de compor o Comando de uma

Brigada e os Comados (Cmdo) de Organizações Militares Diretamente Subordinadas

(OMDS) valor batalhão (Btl). Esse efetivo mobilizado participa do Exercício de Simulação de

Combate (Exc Sml Cmb) executado pela DE, regulado em diretriz (Dtz) específica pelo

Centro de Simulação de Combate do COTER (COTER, 2001).

2.2.2.5  Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR)

Exercício de mobilização que consiste apenas na apresentação dos reservistas para

atualização dos dados pessoais. É planejado e conduzido pela Diretoria do Serviço Militar

(COTER, 2001).

2.2.3  Os Objetivos do EMR

Atualmente, o EMR, no âmbito do Exército Brasileiro, é regulado pelo Comando de

Operações Terrestres (COTER). Cabe ao COTER expedir as Normas Gerais para

Realização dos Exercícios de Mobilização de OM Operacionais. Essas normas contêm
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diretrizes básicas para a realização dos EMR e constituem o Anexo M ao Plano Básico de

Instrução Militar, do Comando de Operações Terrestres (PBIM/COTER); nelas o COTER

(2001)13 destaca os objetivos dos Exercícios de Mobilização da Reserva:
3. OBJETIVOS DOS EXERCÍCIOS

a. Desenvolver  nos  Quadros  a  mentalidade  de  mobilização,  bem  como demonstrar a importância e
estimular a credibilidade dessa atividade, no campo do pessoal.

b. Manter, em caráter permanente, o vínculo dos reservistas de 1ª Categoria e da 2ª Classe da Reserva com a
Força Terrestre.

c. Estimular,  de  modo  indireto,   a   opinião   pública   nacional   para   o desenvolvimento do espírito de
defesa.

d. Exercitar as atividades de mobilização  de  pessoal  e  estabelecer  parâmetros referentes a custos e prazos
na execução dessas atividades.

e. Validar a doutrina e os planejamentos de mobilização.
f. Colher a experiência necessária para permitir, em curto prazo e por intermédio da mobilização, ampliar a

estrutura organizacional de OM Operacionais.
g. Capacitar a Força Terrestre, pela mobilização de pessoal, a ser empregada em melhores condições,

durante o período compreendido entre a desincorporação de um contingente e a qualificação do seguinte.
h. Contribuir,  por  intermédio  da  realização  de  Exercícios  de  Campanha  e empregando o pessoal

mobilizado, para o adestramento dos Quadros.

Os objetivos estabelecidos pelo COTER são claros e devem ser plenamente atingidos

para que o EMR seja realmente compensador.

2.2.4  Considerações Sobre o EMR

Não há dúvida de que o Exercício de Mobilização da Reserva (EMR) é uma forma

viável de atestar a situação da reserva, além de adestrá-la lado a lado com os militares da

ativa. Também, inevitavelmente, ocorre a revisão de conceitos técnicos e doutrinários por

parte dos militares da ativa e dos mobilizados, além do contato com as novas tecnologias, por

parte destes mobilizados. Mobilizar reserva é uma tarefa complexa. Envolve várias

providências referentes não só a pessoal, mas também a material, aplicação de leis e

procedimentos diversos. A melhor forma de visualizar e aprimorar essas ações, no todo ou em

parte, é por intermédio da aplicação dos Exercícios de Mobilização da Reserva. Na prática, o

EMR se constitui de quatro fases básicas:

a) mobilização da reserva;

b) readaptação à vida militar e reciclagem da instrução;

c) emprego operacional (exercícios de campanha);

d) desmobilização.

                    
13 BRASIL, Exército Brasileiro.  Comando de Operações Terrestres.  Portaria Nr 002-COTER, de 01 de novembro

de 2001.  Plano Básico de Instrução Militar para o ano de 2002 - 10ª Edição.  Brasília: COTER, 2001.
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2.2.5  O Planejamento de um Exercício de Mobilização da Reserva

Faz parte das Normas Gerais para Realização dos Exercícios de Mobilização de OM

Operacionais o calendário de mobilização que regula quais OM deverão executar o EMR em

uma determinada faixa de tempo. A seguir, na TAB.1, será mostrado um extrato desse quadro,

apenas ao que se refere às OM de Cavalaria que executarão o EMR até o ano de 2005:
TABELA 1

Exercícios de Mobilização da Reserva nas OM de Cavalaria entre os anos de 2002 e 2005.

Ano C Mil A G Cmdo GU OM Frç Mob
CMA - 1ª Bda Inf Sl 12º Esqd C Mec 01 Pel C Mec

2002
CMNE 7ª RM/7ª DE - 16º R C Mec 01 Esqd C Mec

1ª Bda C Mec 2º R C Mec 01 Esqd C Mec
2003 CMS 3ª DE

6ª Bda Inf Bld 6º Esqd C Mec 01 Pel C Mec
CMNE 7ª RM/7ª DE 10ª Bda Inf Mtz 10º Esqd C Mec 01 Pel C Mec

2004
CMS 3ª DE 2ª Bda C Mec 5ª R C Mec 01 Esqd C Mec
CML 4ª RM/4ª DE 4ª Bda Inf Mtz 4º Esqd C Mec 01 Pel C Mec

15ª Bda Inf Mtz 16º Esqd C Mec 01 Pel C Mec
5ª RM/5ª DE

5ª Bda Inf Bld 5ª Esqd C Mec 01 Pel C MecCMS
3ª DE 2ª Bda C Mec 8º R C Mec 01 Esqd C Mec

2005

CMSE 2ª DE 11ª Bda Inf Bld 11º Esqd C Mec 01 Pel C Mec

FONTE: PBIM/COTER, 2001, Anexo M.

Torna-se interessante dizer que a época mais propícia para a realização de tal

exercício é durante a Fase de Adestramento Básico. As datas serão definidas pela Portaria de

Convocação e pela Ordem de Mobilização, de acordo com entendimentos que envolverão

diretamente os Comandos Militares de Área e o COTER.

2.2.6  Verbas Alocadas para os Exercícios

O EMR se reveste de fundamental importância. No entanto, normalmente, não há

verbas em abundância destinadas a ele. Para suplantar esse problema, são utilizados vários

expedientes. Apenas algumas OM por ano realizam o EMR. Em épocas passadas, chegou a

ser comum deixar de incorporar, nessas OM, no ano do EMR, um efetivo correspondente ao

pessoal da reserva que seria convocado. Assim, a economia se revertia para o EMR.

Atualmente, durante o EMR ou em outro período mais adequado, as OM costumam

dispensar do expediente um efetivo de militares da ativa correspondente à quantidade de

mobilizados. Isso faz com que, por exemplo, os gêneros de subsistência destinados aos

militares dispensados sejam revertidos para os mobilizados, evitando o aumento de despesas.
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2.2.7  Plano de Matérias e Assuntos

O Plano de Matérias e Assuntos a ser explorado no EMR faz parte das Normas

Gerais para Realização dos Exercícios de Mobilização de OM Operacionais, Anexo M ao

PBIM/COTER. As OM deverão planejar as instruções com base nesse Plano de Matérias e

Assuntos. Alguma matéria ou assunto de grande importância não enquadrada nesse Plano

poderá ser prevista, desde que autorizado.

Uma das diretrizes do COTER, constante nas das Normas Gerais para Realização dos

Exercícios de Mobilização de OM Operacionais, é que: a programação dos exercícios deve

obedecer ao princípio da progressividade, de modo a permitir a correção paulatina de

falhas, antes de se realizar exercícios com maior envergadura (COTER, 2001).



3  ATIVIDADES  ESSENCIAIS  QUE   ANTECEDEM   O   EXERCÍCIO   DE

MOBILIZAÇÃO DA RESERVA

3.1  ATIVIDADES REFERENTES A PESSOAL

Antes da realização do EMR, uma série de providências relativas a pessoal deverão

ser adotadas. Serão vistas tais providências a partir de agora.

3.1.1  Seleção dos Militares da Ativa

Uma importantíssima tarefa que será decisiva para o êxito do exercício é a escolha

dos militares da ativa que irão participar do EMR. Em virtude do EMR ser de difícil execução

e envolver ex-militares, muitas vezes desatualizados em relação ao que há na tropa, a seleção

dos militares da ativa que estarão lado a lado com os mobilizados será de fundamental

importância. Cada militar selecionado deve satisfazer aos seguintes requisitos:

a) ser portador de um alto grau de disciplina;

b) conhecer muito bem a sua função e ter, pelo menos, um ano de experiência nela;

c) ser dedicado ao que faz;

d) caracterizar-se por manter boas relações interpessoais;

e) não estar envolvido em problemas que possam afastá-lo do exercício, como

problemas graves de saúde ou com a justiça, por exemplo;

f) de preferência, não fazer parte da administração da OM, a fim de poder participar

integralmente de todas as atividades preparatórias, como instruções preliminares

ao exercício, por exemplo.

3.1.2  Efetivo a Mobilizar

O efetivo da reserva a ser mobilizado, conforme a Diretriz para os Exercícios de

Mobilização de OM Operacionais, emitida pelo COTER (2001), será diretamente relacionado

ao previsto no Quadro de Organização (QO) da OM para a fração a ser mobilizada, que será

uma subunidade (SU) ou pelotão (Pel), dependendo da unidade.

A convocação deverá ser feita com uma majoração, a fim de cobrir possíveis faltas

ou substituir outros convocados que, por algum motivo justificável, não tenham condições de

participar do EMR.
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A citada majoração deverá obedecer aos seguintes percentuais:

a) oficiais: 100%;

b) graduados: 70%;

c) soldados: 50%.

No caso de pessoal pertencente às qualificações militares cuja reserva mobilizável

seja considerada pequena, será adotado o valor 100% como percentual de majoração; isso

independerá do posto ou graduação.

O universo de escolha compreenderá reservistas de 1ª categoria e a 2ª classe da

reserva, todos integrantes da disponibilidade da OM mobilizadora. Ainda, a fim de facilitar a

reciclagem da instrução, os mobilizados deverão pertencer às turmas licenciadas nos anos de

A-5 a A-2, considerando-se “A” como sendo o ano do exercício. Ainda, deve-se tentar adotar

as seguintes proporções na relação ano/percentual de mobilizados:

a) A-2: 50%;

b) A-3: 25%;

c) A-4: 15%;

d) A-5: 10%.

3.1.3  Constituição das Frações de Mobilizados

Não deverá haver a mistura de cabos e soldados mobilizados com cabos e soldados

da ativa, dentro de uma mesma fração, conforme está previsto na Diretriz para os Exercícios

de Mobilização de OM Operacionais (COTER, 2001). Caso não haja um efetivo suficiente

para compor o pelotão ou o esquadrão, dependendo do caso de mobilização, deverão ser

organizadas frações constituídas exclusivamente por mobilizados.

Os claros existentes deverão ser ocupados por mobilizados, sempre que possível, da

seguinte forma:

a) claro de capitão: preenchidos por 1º tenente mobilizado;

b) claro de subtenente, 1º ou 2º sargento: preenchido por 3º sargento mobilizado;

c) claro de 3º sargento: preenchido por cabos habilitados à promoção a 3º sargento.

As frações poderão ser integradas por oficiais e sargentos da OM, caso não haja

mobilizados suficientes.
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3.1.4  Seleção dos Futuros Mobilizados

Outro fator decisivo para o êxito do exercício é a seleção dos futuros mobilizados

com o maior rigor possível. Isso visa a evitar problemas que venham a prejudicar o EMR.

Convém lembrar que o EMR não é um adestramento exclusivo para os mobilizados mas

também para a Força, no que tange ao ato de mobilizar. É um exercício curto e, em relação

aos mobilizados, com baixo efetivo. É interessante buscar um exercício sem repercussões

negativas. Assim, cada mobilizado deverá satisfazer aos seguintes requisitos:

a) ter sido portador de um alto grau de disciplina durante o seu período de serviço

militar;

b) não estar envolvido com atividades consideradas impróprias para a permanência,

mesmo que temporária, nas Forças Armadas. Para satisfazer essa exigência será

necessária a realização de uma breve investigação nos arquivos da 2ª Seção da

OM e junto aos órgãos policiais regionais;

c) não ser portador de graves problemas de saúde (verificar ficha médica);

d) ter se caracterizado por haver mantido boas relações interpessoais;

e) de preferência, residir na mesma sede da OM mobilizadora a fim de anular

possíveis problemas com deslocamento.

Naturalmente, os oficiais e sargentos mobilizados, que exercerão novamente a chefia

e liderança, serão facilitadores das atividades, uma vez que estarão na mesma situação dos

seus subordinados. Isso ajudará a criar um espírito de corpo dentre os mobilizados, pois os

cabos e soldados mobilizados sentir-se-ão importantes e prestigiados ao receberem ordens de

superiores, não só da ativa, mas também mobilizados. É uma forma de mostrar que “todos

estão no mesmo barco”, o que vem a facilitar o exercício.

A seguir, será apresentada uma hipótese de constituição do comando de um

Esquadrão de Carros de Combate (Esqd CC) e seus Pelotões de Carros de Combate (Pel CC),

durante um EMR, num Regimento de Carros de Combate (RCC) ou num Regimento de

Cavalaria Blindado (RCB). Os quadrados brancos representam cargos preenchidos por

militares da ativa e o quadrado preto representa cargo preenchido por mobilizado:

Cmt 1º Pel CC Cmt 2º Pel CC Cmt 3º Pel CC Cmt Sec Cmdo

Cmt 1º Esqd CC

FIGURA 6 - Comando de um Esqd CC e seus Pel em um EMR. Situação hipotética.
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Nessa situação hipotética houve o completamento dos claros de três oficiais e um

subtenente por militares da ativa. Esse fato deve ter se dado em virtude da não existência de

mobilizados aptos a ocupar esses claros. Abaixo, uma hipótese de constituição do 3º Pel CC

do Esqd CC anteriormente mostrado. Os quadrados brancos representam cargos preenchidos

por militares da ativa e os quadrados pretos representam cargos preenchidos por mobilizados.

Os quadrados acinzentados representam apenas o pelotão e as suas viaturas:

S d  A u x A t

C b  A t

C b  M o t

1 º Ten  C m t 1 º P e l C C
(C m t C C )

C C  N r 1

S d  A u x A t

C b  A t

C b  M ot

3 º S g t
(C m t C C )

C C  N r 2

S d  A u x A t

C b  A t

C b  M o t

2 º S g t A d j P e l
(C m t C C )

C C  N r 3

S d  A u x A t

C b  A t

C b  M ot

3 º S g t
(C m t C C )

C C  N r 4

3 º P e l C C

FIGURA 7 - Constituição de um Esqd CC em um EMR. Situação hipotética com 88% de mobilizados.

3.1.5  Preparação dos Militares da Ativa

Ainda, como providências a serem adotadas antes do EMR, deve-se prever uma fase

de preparação dos militares da ativa que irão participar do exercício. Essa fase de preparação

pode durar meses e deve ser encarada como de fundamental importância para o exercício. Tal

preparação deverá abranger:

a) instruções voltadas para a área afetiva, com o propósito de orientar o grupo quanto

aos corretos procedimentos a serem adotados com os mobilizados em todas as

circunstâncias possíveis, a fim de evitar problemas durante ou mesmo após

término do exercício. Relembrar aspectos básicos, como por exemplo:

- os mobilizados são “veteranos” e não estão prestando o serviço militar inicial,

sendo dispensável o excesso de rigidez. Em geral, os mobilizados serão

chefes de família, que há algum tempo já não mais têm contato com a Força

Terrestre;

- nunca faltar ao respeito, de qualquer forma, com um mobilizado;
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- o tratamento que os mobilizados receberem e as atitudes dos componentes da

OM comporão a imagem que eles levarão do Exército Brasileiro na

atualidade. Deve-se lembrar que esses mobilizados, após retornarem à

sociedade civil, serão um vetor de divulgação da Força;

- os militares da ativa envolvidos no EMR estarão sendo observados o tempo

todo pelos mobilizados.

b) instruções de reciclagem, voltadas para o desempenho, visando a correta utilização

do armamento, viaturas e equipamentos diversos, individuais ou coletivos, que

estarão presentes no EMR, principalmente os mais modernos, muitas vezes

desconhecidos pelos mobilizados, como é o caso atual dos carros de combate

Leopard e M60. Não se pode admitir que um mobilizado deixe a OM com a

impressão de que os seus componentes não estão preparados para utilizar o

próprio material, mesmo que tal material seja novo ou inédito.

FIGURA 8 - Pelotão de Carros de Combate equipado com viaturas M60. Exemplo de
modernidade.

FONTE: Militarismo, 2002.14

c) instruções com o intuito de revisar o emprego da cavalaria dentro do quadro tático

a ser desenvolvido no exercício no terreno que ocorrerá durante o EMR;

d) instrução específica sobre segurança na instrução visando a  prevenção  de

acidentes durante todo o EMR.

                    
14 MILITARISMO.  Blindados.  Brasil: Militarismo, 2002.  Disponível em:

<http://www.militarismo.hpg.ig.com.br/03h.htm>.  Acesso em 15 Jul 02.
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Toda essa preparação também terminará por contribuir para a conscientização dos

militares da ativa quanto à importância do EMR e a correta postura a ser adotada durante a

realização do mesmo.

3.2  ATIVIDADES REFERENTES A MATERIAL

A exemplo das atividades referentes a pessoal, ao EMR também exige várias

providências quanto ao material a ser utilizado.

3.2.1  Reunião do Material

Normalmente, haverá um quadro de trabalhos que deverá vigorar durante todo o

EMR. A análise desse quadro de trabalho, aliado ao efetivo de mobilizados e de militares da

ativa que irá participar do exercício, nos fará concluir sobre a necessidade de material para a

execução das atividades programadas. Esse material, muitas vezes, não existirá na OM, o que

forçará a unidade a improvisar ou consegui-lo, mediante empréstimo, em outras OM.

3.2.2  Preparação do Material

Todo o material reunido deve ser inspecionado para que não esteja incompleto ou

fora das suas condições mínimas de segurança. Especial atenção deve ser dada ao armamento,

a fim de prevenir incidentes ou acidentes de tiro.

É desejável que haja um teste de funcionamento do material. Isso pode ser facilmente

conciliado com a instrução de reciclagem a ser ministrada, antes do EMR, aos militares da

ativa participantes.

3.2.3  Fardamento

Outro tópico importante: a solicitação, pela cadeia de suprimento, de fardamento

destinado aos mobilizados. Normalmente o escalão superior suprirá a OM mobilizadora com

fardamento novo destinado aos mobilizados. É muito importante fazer um levantamento dos

tamanhos corretos dos uniformes a serem solicitados. É inadmissível um soldado mobilizado

de 1,65m trajando um uniforme camuflado tamanho 52 ou usando um par de coturnos 46.

Caso isso ocorra, o mobilizado, que deixou os seus afazeres e a sua família para dedicar-se

mais uma vez à nação, poderá sentir-se ofendido. Convém lembrar que, nesses casos, para o

mobilizado, sempre será um erro do Exército Brasileiro e não da OM em questão.
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O uniforme ideal para o EMR é o de combate pois, além de ser prático, adapta-se

melhor ao corpo em caso de pequenos erros de numeração. Uma vez que a OM informará a

quantidade necessária de fardamento, é interessante que sejam solicitados pelo menos dois

uniformes de combate completos para cada mobilizado e mais 10% de majoração para sanar

possíveis problemas. Opcionalmente, poderá ser fornecido, como complemento de campanha,

uniformes já usados existentes na unidade.

Em princípio, os mobilizados utilizarão equipamento individual e roupa de cama

existente na OM, uma vez que esses itens não deverão ser fornecidos pela cadeia de

suprimento. O equipamento individual citado compreenderá cinto de guarnição, suspensório,

porta cantil, conjunto cantil-caneco, faca de trincheira e porta pistola, sendo este último

apenas para os mobilizados que estiverem em funções que exijam o uso desse armamento.

3.3  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL

Mesmo já tendo tratado de pessoal e material, o EMR exige algumas outras

providências administrativas. A partir deste ponto serão citadas tais providências.

3.3.1  Contato com Outras OM

Esse talvez seja o primeiro passo para o planejamento de um EMR: o contato com

outras OM que já realizaram esse tipo de exercício a fim de buscar experiências, subsídios e

observações importantes. É interessante que a OM consultada seja da mesma natureza da

consulente.

3.3.2  Contatos com os Interessados

Não se pode mobilizar pessoal se os elementos a serem mobilizados não souberem

que devem se apresentar. Assim, em tempo hábil, no mínimo sessenta dias antes do início do

EMR, os ex-militares a serem mobilizados e seus respectivos empregadores devem receber

uma comunicação oficial sobre a realização do exercício. Essa comunicação, escrita,

geralmente mediante carta de chamada, poderá ser acompanhada de uma notificação que cite

o dever do empregador de garantir o retorno do seu funcionário após o término do EMR, uma

vez que tal funcionário será mobilizado de forma compulsória. Nesse contato, deverão ainda

ser levantados possíveis impedimentos ao comparecimento do convocado, bem como

aproveitar a oportunidade para marcar data, hora e local para apresentação. Fazer constar

ainda o material particular que deverá ser conduzido.
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Além do contato individual, editais devem ser publicados nos maiores jornais locais,

a fim de tornar público o compromisso dos selecionados para o EMR.

3.3.3  Quadro de Trabalho

Um quadro de trabalho compatível, a vigorar durante todo o EMR, deve ser

confeccionado e distribuído para todos os interessados; basicamente estado-maior e

comandantes de subunidades. Na verdade, esse quadro de trabalho deverá, naturalmente,

compor uma ordem de instrução.

Atualmente, no Exército Brasileiro, o próprio COTER, nas suas Normas Gerais para

Realização dos Exercícios de Mobilização de OM Operacionais (COTER, 2001), estabelece

um plano de matérias, com a devida carga horária, a ser desenvolvido durante nove ou onze

jornadas, neste último caso apenas para OM pára-quedistas. Será adotado o regime de

internato durante essas jornadas.

3.3.4  Previsão de Pagamento

3.3.4.1  Reserva remunerada

Os militares da reserva remunerada, durante o EMR, continuarão a receber

normalmente pelo Centro de Pagamento do Exército.

3.3.4.2  Reserva não remunerada

Conforme o prescrito no parágrafo 1º do Art. 61 da Lei do Serviço Militar (LSM,

1964) e no parágrafo 1º do Art. 196 do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM,

1966), aos convocados por motivo de manobra, exercício etc, fica assegurado o direito de

optar pelos vencimentos, salários ou remuneração que mais lhe convenham. Com isso, os

mobilizados que optarem pelos vencimentos estarão diretamente vinculados ao Exército

Brasileiro, durante o EMR, também para fim de pagamento.

A OM mobilizadora deverá se inteirar a respeito dos procedimentos a serem

adotados para realizar o pagamento dos mobilizados que perceberão pela União, com

antecedência suficiente para providenciar a requisição de tal pagamento.

Os mobilizados terão ainda o direito à indenização do valor gasto nos deslocamentos

residência-quartel e quartel-residência. Para tanto será considerado o endereço cadastrado na
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OM, fornecido pelo próprio mobilizado e atualizado em caso de mudança, conforme o

previsto na letra b) do Art. 65 da LSM (1964) e no Nr 2) do Art. 202 do RLSM (1966).

3.3.5  Alojamento e Subsistência

Especial atenção deve ser dada aos itens alojamento e subsistência. Como já foi visto

anteriormente, o mobilizado deve receber o melhor tratamento possível, uma vez que o

mesmo foi convocado para um exercício dentro de uma OM. A imagem que o mobilizado

tiver dessa OM representará para ele, grande divulgador do trabalho desenvolvido na nossa

instituição, a atual situação do Exército Brasileiro. Além disso, bons alojamentos, com boas

acomodações, roupa de cama limpa e armário em condições de uso, aliados a uma muito boa

alimentação, contribuirão definitivamente para o bom andamento do EMR.

A fim de facilitar a manutenção da disciplina e da hierarquia, é interessante que

sejam disponibilizados alojamentos separados, dentro das seguintes divisões:

a) oficiais;

b) sargentos;

c) cabos e soldados.

Quanto à alimentação, convém lembrar que os mobilizados não mais estão

acostumados com pesados exercícios e a boa alimentação ajudará a suplantar isso. Deve

haver, por parte do aprovisionamento, um esforço combinado com criatividade para que a

alimentação seja a melhor possível, mesmo que seja confeccionada somente com gêneros

recebidos pela cadeia de suprimento. É importante que haja uma preocupação com o

balanceamento dessa alimentação. Dentro desse escopo, um criterioso cardápio deve ser

elaborado e validado, com antecedência, visando o período do EMR.

A fim de manter o grupamento de mobilizados informado, é interessante que sejam

colocados quadros de avisos nos alojamentos contendo horário do corpo, quadro de trabalhos

a vigorar no EMR, telefones úteis etc.

3.3.6  Apoio Médico

Saúde é um assunto que deve ser bem observado. Em virtude da grande quantidade

de ações na justiça contra a União motivadas por possíveis danos causados pela atividade nas

Forças Armadas, uma criteriosa inspeção de saúde deverá ser realizada em cada um dos

mobilizados, visando resguardar esses mobilizados e o Exército Brasileiro. Se for o caso,

exames laboratoriais, custeados com recursos financeiros previstos para o EMR, deverão ser
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realizados, visando dirimir dúvidas. Em virtude disso, deverá ser composta uma junta de

inspeção de saúde, a fim de examinar os mobilizados no início e no fim do EMR. Essa junta,

em princípio, será uma Junta de Inspeção de Saúde de Guarnição (JISG). Nas guarnições onde

não for possível constituir uma JISG completa, deverá ser convocada uma Junta de Inspeção

de Saúde Especial (JISE).

Ainda, todas as atividades deverão ter o acompanhamento de uma equipe de saúde.

3.3.7  Boletim Interno

Todas as informações relevantes sobre o EMR deverão ser publicadas no boletim

interno da OM; algumas antes e outras durante ou após o EMR. Antes do EMR, pode-se

enumerar as seguintes publicações:

a) data de início e fim do EMR;

b) fração escolhida para ser mobiliada com os mobilizados;

c) pessoal da ativa diretamente envolvido no EMR e as suas respectivas funções;

d) composição da junta de inspeção de saúde;

e) relação inicial de convocados;

f) carta de chamada enviada aos mobilizados;

g) outras publicações julgadas necessárias.

3.3.8  Divulgação nos Meios de Comunicação

É interessante que haja uma ampla divulgação do exercício por intermédio dos meios

de comunicação de maior alcance possível. Isso inclui os editais anteriormente citados.

Essa divulgação tem por objetivos:

a) facilitar a mobilização, pois a propaganda faz crescer de valor o EMR perante os

mobilizados e seus respectivos empregadores;

b) aumentar o sentimento de patriotismo nos  mobilizados,  incentivando-os  a

participar com entusiasmo do EMR;

c) difundir o importante papel da Força Terrestre e o seu compromisso com a nação

brasileira. Dentro dos princípios da comunicação social, deve-se ter sempre em

mente que todos os momentos propícios devem ser aproveitados para divulgar o

Exército Brasileiro.
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3.3.9  Munição

Outro fato que não deve ser esquecido e que dispensa maiores comentários é a

previsão e conseqüente pedido da munição necessária para o EMR. Essa munição deverá ser

solicitada, sob forma de dotação especial, à RM que apoia a OM.

3.4  CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.4.1  O Bem Estar do Grupo: Missão do Comando em Todos os Níveis

Já foram mostrados vários indícios de que o bem estar dos mobilizados será

fundamental para o bom desenvolvimento do exercício. Assim sendo, torna-se fundamental

saber que os comandantes envolvidos, em todos os níveis, serão diretamente responsáveis

pela verificação e melhoria das condições de bem estar da tropa mobilizada. Esse trabalho

deverá começar meses antes do início do EMR e somente terminará ao fim do mesmo. Isso

envolverá a constante checagem dos seguintes itens:

a) condições de alojamento;

b) condições dos banheiros;

c) condições da alimentação;

d) condições do fardamento distribuído;

e) condições das barracas de acampamento;

f) condições do equipamento individual distribuído;

g) condições emocionais de cada mobilizado;

h) outros itens julgados importantes para o propósito mencionado.

3.4.2  A Aparência dos Mobilizados

No caso de um EMR, dentro de no máximo dez dias, o mobilizado estará de volta à

sociedade. O bom senso nos conduz a não querer alterar radicalmente a aparência desses

mobilizados no que tange ao corte de cabelo e barba. Contrariar essa idéia não trará nenhum

ganho ou vantagem para a instituição, muito pelo contrário; pode levar o mobilizado a se

sentir desrespeitado ou humilhado. No entanto, é interessante incentivar todos os mobilizados

a adotarem um padrão de corte de cabelo, costeletas e bigode semelhante ao dos oficiais. Para

isso, um barbeiro deve ser deixado à disposição dos mesmos, com a ressalva de que o grupo

deve ser alertado da não obrigatoriedade de tal corte. Isso também faz parte da idéia de bem

estar do grupo.
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É notório o fato de que ex-militares respeitam muito o Exército Brasileiro e que a

maioria deles já chegará com o cabelo cortado e com a barba feita. Participar do EMR, rever

os companheiros e sentir-se militar novamente, para muitos, é motivo de orgulho.



4  ATIVIDADES ESSENCIAIS DURANTE O EXERCÍCIO DE MOBILIZAÇÃO DA

RESERVA

4.1  DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO TEMPO

4.1.1  Distribuição do Tempo

Atualmente, no âmbito do Exército Brasileiro, o Comando de Operações Terrestres

estabelece que o EMR deverá durar onze jornadas para as OM pára-quedistas e nove para as

demais OM. A diferença entre os dois tipos de OM é o acréscimo de dois dias para a

readaptação técnica de salto. Como há apenas uma unidade de cavalaria pára-quedista no

Exército Brasileiro, nesta monografia será considerado o EMR com apenas nove jornadas. As

nove jornadas se dividem conforme consta na TAB.2, iniciando-se, obrigatoriamente, numa

sexta-feira. Cabe ressaltar que essas jornadas serão cumpridas em regime de internato.
TABELA 2

Distribuição das jornadas durante o EMR.
Jornada 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª

Dia/Semana Sex Sab Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sab

Atividade Mob e Prep
dos Of e Sgt

Mob dos
Cb e Sd

Reciclagem da Instrução de
Cb/Sd Exercício de Campanha Desmobilização

Período a cargo da
OM

a cargo
da OM

8 horas diurnas e 2 horas
noturnas por jornada a cargo da OM a cargo da OM

FONTE: PBIM/COTER, 2001.

Conforme consta na TAB.2, o COTER determina que os oficiais e sargentos se

apresentem um dia antes dos cabos e soldados. O propósito disso é reciclar esses oficiais e

sargentos a fim de que os mesmos possam participar da reciclagem dos cabos e soldados

como instrutores e monitores. É uma responsabilidade grande e torna-se conveniente avisar,

com alguma antecedência, aos oficiais e sargentos a serem mobilizados que os mesmos serão

instrutores e monitores no grupamento de mobilizados. Também é conveniente avisá-los que

serão reciclados um dia antes da apresentação dos cabos e soldados, citando, ainda, os

assuntos que serão estudados.

A programação da reciclagem dos oficiais e dos sargentos deverá ser bem elaborada,

uma vez que haverá exigüidade de tempo. Apesar de importante, é possível que os oficiais e

sargentos mobilizados não participem da recepção aos cabos e soldados mobilizados, que

ocorrerá na segunda jornada.

A reciclagem visa diretamente:

a) a readaptação à vida militar;
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b) a  capacitação  ao  exercício  de  tarefas  fundamentais  inerentes  ao  militar  em

combate;

c) a preparação para o desempenho de cargos que lhe são afetos no QO da OM;

d) o  desempenho  dos  mobilizados  nas  jornadas  destinadas  ao  exercício  em

campanha.

Os oficiais e sargentos mobilizados deverão ter conhecimento dos assuntos que serão

alvo do EMR e, a partir do início da reciclagem, deverão ter à sua disposição todos os

documentos e manuais de campanha necessários à consulta e retirada de dúvidas.

4.1.2  Utilização do Tempo

O tempo de duração do EMR é curto e, muitas vezes, os mobilizados poderão não

atingir elevados padrões de desempenho. Em conseqüência, há a necessidade de não desviar

os instruendos da atividade fim. Resumindo, os mesmos não devem ser empregados em

trabalhos de faxinas, manutenção do aquartelamento, formaturas externas, serviço de escala

etc.

Parece desestimulante dizer que os mobilizados poderão não atingir elevados padrões

de desempenho. No entanto, convém lembrar que o EMR tem vários objetivos e que o maior

deles é adestrar a Força na utilização dos mecanismos de mobilização. Mas não se pode

esquecer que a readaptação à vida militar e a reciclagem da instrução também são parte do

EMR e que se os mesmos forem um total fracasso, os objetivos não serão atingidos na sua

plenitude.

4.2  CARACTERÍSTICAS DA INSTRUÇÃO

É conveniente lembrar que esses mobilizados não são iniciantes na vida militar e,

mesmo afastados da Força Terrestre por algum tempo, possuem uma boa experiência a ser

explorada e que permitirá uma rápida readaptação. A instrução aos mobilizados deverá ser o

mais prática possível. Preferencialmente, deverá ser utilizada a técnica de demonstração,

evitando-se sempre que possível a palestra. Nos períodos noturnos, a fim de amenizar o

cansaço, as instruções eminentemente práticas deverão predominar.

O sistema de rodízio por oficinas será o mais indicado para o exercício de campanha.

Deverá haver uma previsão de atividades e distribuição de tempos de instrução que evitem a

ociosidade da tropa, abolindo assim, no exercício de campanha, as posições de espera,

grandes deslocamentos entre as oficinas, paradas por falta de material ou instrutores etc.
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Na OM, todos os momentos disponíveis deverão ser aproveitados da melhor forma

possível: os deslocamentos, por exemplo, deverão ser em forma e utilizados para o

treinamento da ordem unida desarmada. Em conseqüência, os tempos destinados

exclusivamente à ordem unida, incluindo os de formaturas gerais, deverão ser aproveitados

para a prática de ordem unida com arma.

Cabe ressaltar que, em geral, há algum tempo os mobilizados não realizam grandes

esforços físicos. Assim, os tempos destinados ao treinamento físico militar deverão ter como

único objetivo a atividade física recreativa.

As características da instrução vistas neste item irão requerer um rigoroso

planejamento e preparação por todos os militares da ativa envolvidos no exercício. Não será

possível atingir as metas almejadas sem a ativa participação e empenho de todos.

4.3  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS JORNADAS DO EMR

A partir de agora, serão abordadas as atividades essenciais durante o exercício de

mobilização da reserva referentes aos eventos que ocorrerão no período em que haverá a

presença física dos mobilizados.

4.3.1  As Duas Primeiras Jornadas

As duas primeiras jornadas serão essenciais para definir os rumos do exercício, uma

vez que é nessas duas jornadas que apresentar-se-ão os mobilizados: na primeira os oficiais e

os sargentos e, na segunda, os cabos e os soldados. Se os mobilizados sentirem-se mal

recebidos e forem tomados por uma falta de entusiasmo, o EMR certamente não terá os seus

objetivos atingidos.

4.3.1.1  A recepção aos mobilizados

Um esquema especial de recepção deverá ser montado a fim de melhor orientar os

mobilizados durante o primeiro contato com a OM. Inicialmente, no corpo da guarda, deverá

haver uma equipe encarregada de conduzir os mobilizados que se apresentarem a uma área de

reunião inicial, onde haverá uma segunda equipe para coordenar a etapa de concentração dos

mobilizados. Essa área deverá ser limpa, arejada, conter cadeiras para a espera da

apresentação do restante do grupo e ter banheiros próximos e sinalizados. Sempre que

possível, deverá haver também água e suco.
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Convém lembrar que uma boa recepção fará parte da estratégia de bem estar do

grupo. Opcionalmente, durante a espera, poderão ser exibidos alguns filmes sobre a OM, o

Exército Brasileiro na atualidade, os novos equipamentos utilizados pela Cavalaria e sobre o

EMR realizado em outras OM de Cavalaria. Deve-se ressaltar que, naturalmente, durante a

concentração dos mobilizados, velhos companheiros, da ativa e da reserva, se encontrarão,

melhorando ainda mais o ambiente.

Cabe ainda lembrar que há um horário marcado para a apresentação dos mobilizados;

em virtude disso, não será comum que o período de espera exceda a uma hora. Enquanto tudo

isso ocorre, a equipe presente na área de reunião inicial já deverá estar trabalhando,

procurando levantar as faltas.

FIGURA 9 - Na recepção aos mobilizados, uma cena já esperada: o encontro de
velhos companheiros.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

Findo o tempo destinado à apresentação dos mobilizados, ainda na área de reunião

inicial, algum oficial envolvido no EMR, podendo ser o comandante da OM, o oficial de

operações, o comandante de subunidade, para o caso de OM valor Regimento, ou o

comandante de pelotão, para o caso de OM valor Esquadrão, deverá dar as boas vindas aos

mobilizados em nome da OM. Esse será um momento propício para dizer da importância do

EMR, da satisfação em poder trabalhar com os mobilizados e enumerar as atividades que

ocorrerão no primeiro dia. Não se pode esquecer que deverá ser publicado em boletim interno

da OM, na primeira oportunidade, uma relação onde constem todos os faltosos.
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4.3.1.2  Entrevista inicial

Durante a recepção dos mobilizados haverá, no mesmo local da recepção, uma

entrevista individual. Essa entrevista tem por objetivo levantar possíveis problemas de saúde

ou pessoais que o mobilizado possa estar vivendo naquele momento. Os problemas de saúde

existentes serão avaliados e confirmados em inspeção de saúde a qual todos os mobilizados

serão submetidos. Os problemas pessoais serão registrados, a fim de que haja um

acompanhamento da área afetiva do mobilizado durante o EMR.

A entrevista é a ferramenta que irá nos dizer quem é quem, quais mobilizados

poderão apresentar algum problema ou até mesmo desvio de comportamento e, finalmente,

como o grupo irá interagir com a situação. É um passo importante e que não deve ser

desprezado.

Na entrevista poderão ser detectados problemas que contra-indiquem a participação

do mobilizado no EMR. Nesse caso, as providências cabíveis deverão ser adotadas a tempo de

não comprometer o mobilizado ou a OM. Também, é indispensável dizer que o entrevistador

deve estar atento, a fim de evitar possíveis situações criadas pelo mobilizado com o intuito de

ser dispensado do EMR.

FIGURA 10 - Entrevista inicial.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

4.3.1.3  Inspeção de saúde

Como já foi citado anteriormente, a inspeção de saúde se reveste de fundamental

importância a fim de garantir que os mobilizados estejam em condições de participar de todas

as atividades. Essa inspeção de saúde também irá amparar a União em caso de possíveis

processos jurídicos impetrados por ex-mobilizados.
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FIGURA 11 - Inspeção de saúde.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

4.3.1.4  Desmobilização do pessoal excedente

Dependendo da quantidade de pessoal da reserva que atender ao chamado para

participar do EMR e, somando-se ainda o pessoal inapto no exame médico, haverá excesso.

Os cidadãos englobados por esse excesso deverão ser desmobilizados o mais rapidamente

possível, ainda na jornada de apresentação. Terão direito ao valor gasto com transporte e ao

certificado de reservista atualizado. Essa situação deverá ser publicada em boletim interno.

FIGURA 12 - Entrega de documentação aos excedentes.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

Todos os integrantes da reserva que atenderem ao chamado para o EMR, tanto os

excedentes aqui citados, com também os que efetivamente participarão do exercício, estarão
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dispensados do Exercício de Apresentação da Reserva (EXAR) que ocorrer no mesmo ano.

Essa informação deve ser amplamente divulgada para evitar apresentações desnecessárias.

4.3.1.5  Alojamento dos mobilizados

Após a inspeção de saúde, já com a definição final dos mobilizados que irão

participar do EMR, é conveniente alojar esses cidadãos para que os mesmos possam deixar a

sua bagagem em local próprio e para que vejam as boas condições nas quais irão viver os

próximos dias. Esse é outro passo importante para a área afetiva, uma vez que se o alojamento

estiver em boas condições, com boas camas e armários, os mobilizados sentir-se-ão

prestigiados e com vontade de participar cada vez mais. É preciso lembrar sempre que uma

excelente recepção irá facilitar bastante o trabalho com os mobilizados. Além disso, receber

bem ex-militares é uma obrigação da Força.

O momento da instalação dos mobilizados também é propício para relembrar regras

de comportamento dentro do alojamento. Devem ser revisados aspectos relevantes como

organização, limpeza, horários de silêncio e alvorada.

FIGURA 13 - Alojamento dos mobilizados.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

4.3.1.6  Alimentação inicial dos mobilizados

Em continuação à rotina de recepção dos mobilizados, após o alojamento dos

mesmos, é interessante servir alguma refeição, que poderá ser um rápido lanche ou até mesmo

um almoço ou jantar, dependendo da hora. Esse procedimento simples também faz parte da

estratégia de bem receber. No entanto, analisando por um outro ângulo, é sabido que muitos

brasileiros passam por graves problemas econômicos e alguns desses mobilizados poderá
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encontrar-se nesse tipo de situação. Uma boa refeição, como parte da recepção, poderá ser o

suficiente para forjar um bom militar mobilizado.

FIGURA 14 - Alimentação inicial dos mobilizados.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

4.3.1.7  Distribuição de material

Ainda na primeira jornada, deverá ser distribuído o material a ser utilizado por cada

mobilizado durante o EMR, especialmente fardamento, equipamento individual e roupa de

cama.

4.3.1.8  Instrução inaugural

Semelhante a uma aula inaugural, vamos chamar de instrução inaugural a reunião de

todos os mobilizados, na segunda jornada, após terem sido realizadas todas as medidas

administrativas anteriormente enumeradas. Nessa instrução inaugural, o Comandante da OM

e a direção do exercício dirigirão a palavra aos mobilizados para situá-los no contexto do

EMR, expedir diretrizes, apresentar o quadro de trabalhos e retirar possíveis dúvidas.

Ainda, na instrução inaugural, que poderá ser dividida em vários blocos com

intervalos de instrução entre eles, poderão ser tratados assuntos como a situação de cada um

após a desmobilização. No entanto, é interessante que isso seja objeto de uma instrução na

última jornada, a exemplo da instrução de direitos e deveres do reservista, ministrada ao final

do ano aos militares que serão licenciados do serviço ativo.
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4.3.1.9  Ciclo de instruções

Na primeira jornada, quando haverá a apresentação dos oficiais e sargentos

mobilizados, após as medidas administrativas essenciais, iniciar-se-á a instrução de

reciclagem desses mobilizados. Essa instrução, dependendo do volume de assuntos, deverá se

estender por parte da noite, num máximo de duas horas noturnas, e por parte da segunda

jornada. Como já foi dito, é interessante que esses oficiais e sargentos mobilizados participem

da recepção dos cabos e soldados na segunda jornada mas talvez isso não seja possível. No

entanto, o planejamento deverá prever que toda a instrução de reciclagem dos oficiais esteja

terminada a tempo dos mesmos estarem presentes na instrução inaugural, já exercendo as suas

funções de comando.

Na segunda jornada, conforme já visto na TAB.2, não haverá instrução para os cabos

e soldados.

4.3.2  A Reciclagem da Instrução dos Cabos e Soldados

Nas terceira, quarta e quinta jornadas haverá a reciclagem da instrução dos cabos e

soldados. Essa reciclagem se dará dentro das seguintes características, algumas já vistas

anteriormente:

a) participação dos oficiais mobilizados como instrutores;

b) participação de outros oficiais da OM a fim de completar o efetivo necessário de

instrutores no EMR e ministrar instruções inéditas que envolvam novas

tecnologias, equipamentos e técnicas;

c) participação dos sargentos mobilizados como monitores;

d) participação de outros sargentos da OM para completar o efetivo necessário de

monitores no EMR;

e) jornadas de instrução com oito horas diurnas e duas horas noturnas;

f) instruções o mais práticas possível, voltadas para o desempenho, principalmente

no período noturno;

g) utilização da demonstração ao invés da palestra;

h) preocupação constante com a segurança na instrução, principalmente as que

envolvam tiro real.

No período de reciclagem, algumas atividades básicas da vida da OM poderão contar

com a presença dos mobilizados como, por exemplo, as formaturas gerais.
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FIGURA 15 - Mobilizados participando da formatura geral da OM.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.

Cabe salientar que durante a instrução de reciclagem dos cabos e soldados, os

oficiais e sargentos mobilizados, que estarão exercendo as funções de instrutor e monitor,

respectivamente, terminarão relembrando e fixando determinados conhecimentos e atitudes,

complementando a sua própria reciclagem.

4.3.3  O Exercício de Campanha

Nas sexta, sétima e oitava jornadas será desencadeado o exercício de campanha. Não

há muito o que falar dessa atividade, uma vez que ela ocorrerá da mesma forma que qualquer

exercício de campanha. Todos os cuidados inerentes a um exercício de campanha deverão ser

adotados, principalmente quanto à segurança.

FIGURA 16 - Viaturas em deslocamento para o exercício de campanha.

FONTE: Foto cedida pelo 3º Esqd C Mec, Brasília-DF, 2001.
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4.3.4  A Desmobilização

É chegada a nona jornada, que é a jornada da desmobilização. Essa última jornada é

muito importante, pois marcará o fim do EMR e será repleta de atividades, principalmente

administrativas. Dentre as atividade que ocorrerão nessa última jornada pode-se citar:

a) análise pós-ação (APA) referente ao exercício de campanha;

b) instrução sobre situação de ex-participantes de um EMR, semelhante à instrução

sobre direitos e deveres dos reservistas, ministrada ao efetivo variável selecionado

para deixar o serviço ativo;

c) instrução preparatória para o retorno dos mobilizados à sociedade, visando a

normalização das condições emocionais e psicológicas similares às da época da

convocação;

d) aplicação da pesquisa por término do EMR, conforme modelo constante no

PBIM/COTER (COTER, 2001), transcrito no fim desta monografia (ANEXO 2);

e) inspeção de saúde por término de exercício;

f) devolução, por parte dos mobilizados, do material recebido para o EMR;

g) formatura de despedida dos mobilizados e premiação dos destaques, se for o caso;

h) entrega de certificados e diplomas de participação;

i) pagamento referente às jornadas do EMR e  também  do  valor  gasto  por  cada

mobilizado no seu deslocamento residência-quartel / quartel-residência;

j) confraternização entre os desmobilizados e os militares da ativa;

k) publicação de todos os eventos ora enumerados em boletim interno da OM.

Todos os eventos previstos para a nona jornada são muito importantes. No entanto, é

conveniente comentar quatro deles, em especial.

É importante que os mobilizados sejam enaltecidos em formatura geral da OM ao

término do exercício. Isso repercutirá muito bem após a desmobilização, uma vez que os

desmobilizados sentir-se-ão felizes de terem sido tão bem tratados durante a oportunidade que

lhes foi dada de defender a pátria novamente. Se for o caso, os destaques deverão ser citados e

premiados. A conseqüência maior disso tudo será, mais uma vez, o fortalecimento da imagem

do Exército perante a opinião pública.

Uma APA, referente ao exercício de campanha, deverá ser realizada. Deverão ser

fielmente seguidos os princípios de realização de APA, procurando destacar aspectos táticos

importantes ou inéditos que tenham sido observados em cada sistema operacional.
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Outro fato importante é a inspeção de saúde. Essa inspeção de saúde deverá ser

detalhada, a fim de que os homens só sejam realmente desmobilizados caso estejam gozando

de plenas condições de saúde. Caso contrário, todo o tratamento médico para reaver a boa

condição sanitária do mobilizado deverá ser dispensado ao mesmo. Nessa situação, o

respectivo empregador deverá ser oficialmente avisado sobre o ocorrido.

Uma confraternização por término do EMR deverá ser realizada. Essa

confraternização não irá requerer muitos dispêndios e, certamente, terá um resultado

excepcional. Será a oportunidade de todos comemorem juntos e se despedirem

informalmente. Geralmente, essa confraternização, que pode ser um simples churrasco, é

marcada pela emoção e pelo sentimento de satisfação. É interessante que, nessa oportunidade,

seja distribuída alguma lembrança, como uma foto de todo o grupo durante o exercício de

campanha, por exemplo.

4.4  SEGURANÇA E APOIO MÉDICO DURANTE O EMR

Os riscos de um exercício de campanha são grandes e os possíveis acidentes

indesejáveis. Assim, todas as providências possíveis deverão ser tomadas a fim de que as

atividades tenham um rígido esquema de segurança, prevendo todas as possibilidades de

acidentes e incidentes.

Outra medida de segurança importante é o acompanhamento médico dos mobilizados

durante todo o EMR. Em todas as situações de risco, como tiro com munição real ou

manipulação de explosivos e equipamentos perigosos, deverá haver um médico e uma

ambulância presente. Deverão ser feitos contatos prévios para a verificação de procedimentos

em caso de haver a necessidade de evacuação aeromédica. Em princípio, toda evacuação

terrestre, aérea e apoio médico deverão ser feitos pelos meios disponíveis no Exército e nos

hospitais militares.

4.5  ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO DOS MOBILIZADOS

Em todos os momentos os mobilizados deverão se acompanhados. É conveniente

que, sob sistema de rodízio, os oficiais da ativa, principalmente os diretamente envolvidos no

EMR, e o oficial de dia, acompanhem algumas atividades importantes que transcorrerão fora

do horário de expediente, a fim de verificar as condições dos mobilizados, suas necessidades

etc. Pode-se citar:

a) alvorada;
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b) café da manhã;

c) almoço;

d) jantar;

e) formatura da revista do recolher;

f) início do pernoite, após o toque de silêncio.

Nesses momentos, o oficial da ativa que estiver acompanhando a atividade em

questão deverá zelar para que sejam observados os direitos e deveres dos mobilizados.

4.6  ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL

4.6.1  Faltas na Apresentação

Esse ainda é um ponto crítico na mobilização e nos seus exercícios. Os convocados

que, sem justificativa, deixarem de comparecer ao chamado serão submetidos, somente, ao

pagamento de uma multa prevista no Art. 47 da Lei do Serviço Militar (1964) e nos Art. 121 e

177 do Regulamento da Lei do Serviço Militar (1966), além de não ficarem em dia com as

suas obrigações com o Serviço Militar. O Art. 210 do Regulamento da Lei do Serviço Militar

(1966) estabelece as conseqüências sofridas por quem não estiver em dia com o Serviço

Militar.

4.6.2  Publicações em Boletim Interno

No dia da desmobilização o boletim interno deverá publicar obrigatoriamente:

a) o resultado da inspeção de saúde;

b) a desmobilização do contingente mobilizado;

c) o término do EMR.

Opcionalmente, esse mesmo boletim poderá publicar fatos diversos, como a

formatura de despedida e confraternização por término de exercício. É interessante a

publicação desses eventos a fim de compor o histórico da OM.



5  ATIVIDADES ESSENCIAIS  APÓS  O  EXERCÍCIO  DE  MOBILIZAÇÃO  DA

RESERVA

5.1  PROVIDÊNCIAS FINAIS

Passadas as nove jornadas do EMR, que culminaram com a desmobilização, algumas

providências finais deverão ser adotadas. Ao contrário da fase anterior, essa é uma fase

tipicamente administrativa; é a finalização de meses de intenso trabalho.

5.2  RELATÓRIOS

Alguns relatórios deverão ser confeccionados ao final do EMR. Esses relatórios

serão fundamentais para documentar o desenvolvimento do EMR e, com certeza, será útil

para que outras OM possam nele se basear na ocasião da realização de um EMR.

Normalmente, os relatórios necessários serão solicitados pelo escalão superior.

As matérias ou assuntos de grande importância que foram ministrados e não se

enquadravam no Plano de Matérias e Assuntos deverão constar no relatório, devendo, ainda,

citar informações detalhadas sobre tais matérias ou assuntos e a sua conseqüente execução.

5.3  CONTATO COM OS DESMOBILIZADOS E EMPREGADORES

Após a desmobilização é interessante que seja enviada uma correspondência, em

caráter de agradecimento, para cada ex-mobilizado e respectivo empregador. Essa

correspondência tem os seguintes objetivos:

a) agradecer ao empregador pela liberação do empregado;

b) enaltecer, se for o caso, a participação do ex-mobilizado no EMR;

c) manter um laço de afinidade da OM com a sociedade local;

d) contar com a colaboração da sociedade local em futuras atividades;

e) aumentar nos ex-mobilizados o sentimento de importância de cada um na defesa

do território brasileiro;

f) reafirmar, perante a sociedade, a importância do EMR;

g) evidenciar, perante a sociedade, o trabalho do Exército Brasileiro.

5.4  ANÁLISE DO EMR

Na nona jornada do EMR, dia da desmobilização, foi realizada, com a presença dos

mobilizados, a análise completa referente ao exercício de campanha. Depois do término do
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EMR, de preferência no dia subseqüente, deve ser realizada a análise pós-ação, referente a

todo o EMR, envolvendo o período anterior de preparação. Essa análise contará com a

presença de todos os militares da ativa que, de alguma forma, participaram do EMR e será

fundamental para a confecção dos relatórios.

5.5  INAPTOS EM INSPEÇÃO FINAL DE SAÚDE

Os mobilizados que não puderem ser desmobilizados juntamente com o grupo por

estarem inaptos em inspeção de saúde deverão receber os cuidados médicos necessários. Essa

situação exigirá um minucioso acompanhamento por parte da OM até que o problema esteja

resolvido, culminando com a desmobilização.

5.6  PUBLICAÇÕES FINAIS EM BOLETIM INTERNO

Todas as informações relevantes sobre o EMR que ainda não tenham sido publicadas

devem constar em boletim interno da OM na primeira oportunidade. Pode-se enumerar as

seguintes publicações:

a) situação de um possível inapto em inspeção de saúde por ocasião do término do

EMR;

b) carta de agradecimento enviada aos desmobilizados e respectivos empregadores;

c) outras publicações julgadas necessárias.



6  CONCLUSÃO

A cada dia, surgem novos conflitos que exigem intervenções com tropas armadas.

Recentemente, em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos da América sofreram um

atentado que causou destruição e morte em grandes proporções. A reação daquele país foi

imediata: o envio de tropas ao Afeganistão para capturar o mentor da tragédia, o terrorista

Osama bin Laden. No entanto, a situação da economia mundial na atualidade não permite a

existência de grandes exércitos. Mesmo para os EUA, a maior potência econômica do mundo,

é economicamente inviável a manutenção de um exército completo e sempre pronto a atuar;

isso levou aquele país a mobilizar a sua reserva para atender às suas necessidades.

É da restrição econômica mundial há muito tempo existente que surgiu a necessidade

dos países manterem uma reserva pronta para ser mobilizada no caso da ocorrência de uma

situação de guerra. Mas não basta apenas manter uma reserva que poderá ser usada. Essa

reserva, no caso de um emprego real, deverá desempenhar corretamente a sua função e, para

isso, deverá ser treinada periodicamente. Na eventualidade de uma mobilização, também

existem mecanismos de mobilização que devem ser bem conhecidos para que se obtenha êxito

na sua execução. Resumindo, não é tão fácil quanto possa parecer manter uma reserva capaz e

mobilizável.

Os exercícios de mobilização são eficazes meios para atingir níveis elevados na

mobilização pois permitem alcançar vários objetivos importantes, destacando-se:

a) a manutenção de uma reserva capaz e que acredita no trabalho sério desenvolvido

pelo Exército Brasileiro;

b) o conhecimento, por parte dos integrantes da Força Terrestre, dos mecanismos de

mobilização da reserva;

c) a manutenção de um vínculo permanente com os reservistas;

d) o desenvolvimento de um espírito de defesa e o apoio às Forças Armadas

Brasileiras por parte da população civil.

Dentre os tipos de exercícios de mobilização, o mais importante, para fim de

adestramento em organizações militares operacionais, é o Exercício de Mobilização de OM

Operacional, também conhecido simplesmente como Exercício de Mobilização da Reserva.

Esse é o tipo de exercício que se aplica diretamente aos quartéis da Arma de Cavalaria.

Não resta dúvida de que o Exercício de Mobilização da Reserva é complexo e eficaz.

A sua execução deve ser cuidadosamente planejada para que todos os objetivos sejam
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alcançados. Algumas atividades essenciais se fazem necessárias para o correto desenrolar do

exercício. Neste trabalho monográfico foram analisadas essas atividades e pode-se observar a

constante presença de uma extrema preocupação com o principal componente desse exercício:

o homem.

Vários aspectos primordiais para o sucesso do EMR foram analisados destacando-se,

dentre outros:

a) a necessidade de uma preparação de pessoal da ativa e de material;

b) a  necessidade  da  elaboração  de  um  Plano  de  Matérias e Assuntos  e  o  seu

correto cumprimento, sem desvios de objetivos ou perda de tempo;

c) a importância do bom relacionamento com os mobilizados e seus respectivos

empregadores;

d) a atenção com os aspectos que envolvam saúde e segurança;

e) a realização da APA após o exercício de campanha e da análise após o EMR,

culminando com um relatório sobre toda a atividade;

f) os cuidados referentes à publicação em boletim interno da OM de todos os

assuntos e fatos, sensíveis ou não, que nele devam ser publicados.

Foi observado também que o Exército Brasileiro tem se preocupado há tempo com

esse tipo de exercício, e que a sua evolução tem sido rápida. Atualmente, o EMR é realizado

de uma forma ideal, abrangendo as fases de mobilização, reciclagem, exercício de campanha

e desmobilização. No que tange à sua realização, há uma previsão de que todas OM

operacionais da Força Terrestre o realizem, pelo menos uma vez, até o ano 2005.

É fácil concluir que, desde que corretamente executados, os EMR são extremamente

úteis para o Exército Brasileiro exercitar mobilização de pessoal da reserva.

_____________________________________
JOÃO ERIBERTO MOTA FILHO - Cap Cav
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ANEXO 1 - LEGISLAÇÃO DE APOIO

PECULIARIDADES PREVISTAS NA LSM

Da Lei do Serviço Militar pode-se extrair os seguintes trechos, diretamente

relacionados com o Exercício de Mobilização da Reserva:
Art. 1 - O Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas desempenhadas nas Forças

Armadas - Exército, Marinha e Aeronáutica - e compreenderá, na mobilização, todos os encargos relacionados
com a defesa nacional.

..........................................................................................................................................................................
Art. 19 - Em qualquer época, tenham ou não prestado o Serviço Militar, poderão os brasileiros ser objeto

de convocação de emergência, em condições determinadas pelo Presidente da República, para evitar a
perturbação da ordem ou para sua manutenção, ou, ainda, em caso de calamidade pública.
Parágrafo único. Os Ministros Militares poderão convocar pessoal da reserva para participação em exercícios,
manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares.

..........................................................................................................................................................................
Art. 47 - Incorrerá na multa correspondente a três vezes a multa mínima quem:
..........................................................................................................................................................................
c) na qualidade de reservista, deixar de cumprir o disposto na letra "a" do Art.65;
d) sendo reservista, não comunicar a mudança de domicílio até 60 (sessenta) dias após sua realização,

ou o fizer erradamente em qualquer ocasião.
..........................................................................................................................................................................
Art.61 - Os brasileiros, quando incorporados, por motivo de convocação para manobras, exercícios,

manutenção da ordem interna ou guerra, terão assegurado o retorno ao cargo, função ou emprego que exerciam
ao serem convocados e garantido o direito a percepção de 2/3 (dois terços) da respectiva remuneração, durante
o tempo em que permanecerem incorporados; vencerão pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica apenas as
gratificações regulamentares.

§ 1 - Aos convocados fica assegurado o direito de optar pelos vencimentos, salários ou remuneração, que
mais lhes convenham.

..........................................................................................................................................................................
§ 3 - Compete ao Comandante, Diretor ou Chefe da Organização Militar em que for incorporado o

convocado, comunicar, à entidade a que cabia reservar a função, cargo ou emprego, a sua pretensão, opção
quanto aos vencimentos e, se for o caso, o engajamento concedido; a comunicação relativa ao retorno à função
deverá ser feita dentro dos 30 (trinta) dias que seguirem à incorporação; as mais, tão logo venham a ocorrer.

..........................................................................................................................................................................
Art. 65 - Constituem deveres do Reservista:
a) apresentar-se, quando convocado, no local e prazo que lhe tiverem sido determinados;
b) comunicar dentro de 60 (sessenta) dias, pessoalmente ou por escrito, à Organização Militar mais

próxima, as mudanças de residência;
..........................................................................................................................................................................
e) apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento de quitação com o Serviço

Militar de que for possuidor, para fins de anotações, substituições ou arquivamento, de acordo com o prescrito
nesta Lei e na sua regulamentação.

..........................................................................................................................................................................

PECULIARIDADES PREVISTAS NO RLSM

A seguir, trechos diretamente relacionados com o EMR, extraídos do RLSM:
..........................................................................................................................................................................
Art. l20. Os Ministros Militares poderão convocar pessoal da reserva para a participação em exercícios,

manobras e aperfeiçoamento de conhecimentos militares.
§ 1º A convocação e a incorporação em Organizações Militares da Ativa, ou a matrícula em Cursos de

Aperfeiçoamento, do pessoal da reserva de 2ª classe ou não remunerada, serão realizadas de acordo com
legislação específica ou com instruções especiais baixadas, em cada caso, pelos Ministros Militares
interessados.

§ 2º Os atos de convocação especificarão os prazos e a finalidade e, se for o caso, a remuneração a que
fará jus o pessoal por ele abrangido.

..........................................................................................................................................................................
Art. 121. Os oficiais, aspirantes a oficial e guardas-marinha, da reserva de 2ª classe ou não remunerada,

serão convocados para exercícios de apresentação das reservas, nos termos do artigo anterior.
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Parágrafo único. O comparecimento ao referido exercício é necessário para a atualização da situação
militar, na forma do parágrafo 1º do art. 209, deste Regulamento. O não comparecimento importará na multa
prevista no número 3 do art. 177, do presente Regulamento.

..........................................................................................................................................................................
Art. 125. O aperfeiçoamento, atualização e complementação de instrução dos graduados e soldados

reservistas, bem como a sua participação em exercícios e manobras, serão regulados por Instruções particulares
dos Ministros Militares, nos termos do Art. 120 e seus parágrafos, deste Regulamento.

..........................................................................................................................................................................
Art. 160. Ao ser incluído na reserva o brasileiro permanecerá na disponibilidade por prazo a ser fixado

pelos Ministros Militares, de acordo com as necessidades de mobilização.
Art. 161. Durante o período passado "na disponibilidade", reservista estará vinculado à Organização

Militar onde prestou o serviço Militar inicial ou a outra que lhe tiver sido indicada.
Art. 162. Enquanto permanecer "na disponibilidade", o reservista deverá comunicar toda mudança de

residência, no cumprimento do dever fixado no número 2 do Art. 202, deste Regulamento.
..........................................................................................................................................................................
Art. 164. O Certificado de Reservista é documento comprovante de inclusão do brasileiro na Reserva do

Exército, da Marinha ou da Aeronáutica.
§ 1º Todo brasileiro, ao ser incluído na Reserva, receberá gratuitamente, da autoridade militar

competente, o Certificado de Reservista correspondente à respectiva categoria.
§ 2° Com as devidas anotações quando for o caso, é, ainda, o Certificado de Reservista, documento

comprobatório de estar o brasileiro em dia com as suas obrigações militares.
§ 3º Durante o período em que o reservista permanecer "na disponibilidade", é obrigatória a anotação

da sua apresentação anual no respectivo Certificado de Reservista, para estar em dia com as suas obrigações
militares.

..........................................................................................................................................................................
Art. l77. Incorrerá na multa correspondente a três vezes a multa mínima quem (Art. 47, da LSM):
..........................................................................................................................................................................
2) sendo civil e não exercendo função pública ou em entidade autárquica, deixar de cumprir qualquer

obrigação imposta pela LSM e por este Regulamento, para cuja infração não esteja prevista outra multa na
LSM;

3) como reservista, deixar de cumprir o que dispõe o Nr 1 do Art. 202, deste Regulamento. Também
incorrerão nesta multa os abrangidos pelo Art. 121, do presente Regulamento e que deixarem de cumprir as
obrigações fixadas neste último artigo.

4) sendo reservista, não comunicar, durante o prazo a ser limitado pelos Ministros Militares, a mudança
de residência ou domicílio, até 60 (sessenta) dias após a sua realização, ou o fizer erradamente em qualquer
ocasião.

..........................................................................................................................................................................
Art. 180. Incorrerá na multa correspondente a vinte e cinco vezes a multa mínima (Art. 50 da LSM):
..........................................................................................................................................................................
2) o responsável pela inobservância de qualquer das prescrições do art. 210, deste Regulamento.
..........................................................................................................................................................................
Art. 196. Os brasileiros, quando incorporados, por motivo de convocação para manobras, exercícios,

manutenção de ordem interna ou guerra, terão assegurado o retorno ao cargo, função ou emprego que exerciam
ao serem convocados e garantido o direito à percepção de 2/3 (dois terços) da respectiva remuneração, durante
o tempo em que permanecerem incorporados; vencerão pelo Exército, Marinha ou Aeronáutica apenas as
gratificações regulamentares.

§ 1° Aos convocados, a que se refere este artigo, fica assegurado o direito de optar pelos vencimentos,
salários ou remuneração que mais lhes convenham.

§ 2° Perderá a garantia e o direito assegurado por este artigo o incorporado que obtiver engajamento.
§ 3° Compete ao Comandante, Diretor ou Chefe da Organização Militar em que for incorporado o

convocado comunicar, à entidade de origem do mesmo, a referida incorporação, bem como a sua pretensão
quanto ao retorno à função, cargo ou emprego, a opção quanto aos vencimentos e, se for o caso, o engajamento
concedido; a comunicação relativa ao retorno à função deverá ser feita dentro dos 30 (trinta) dias que se
seguirem à incorporação; as demais, tão logo venham a ocorrer.

..........................................................................................................................................................................
Art. 202. Constituem deveres do Reservista:
1) apresentar-se, quando convocado, no local e prazo que lhe tiverem sido determinados;
2) comunicar, dentro de 60 (sessenta) dias, pessoalmente ou por escrito, à Organização Militar mais

próxima, se não for possível fazê-lo àquela a estiver vinculado, as mudanças de residência ou domicílio
realizadas durante o período que for fixado pelos Ministros Militares;

..........................................................................................................................................................................
5) apresentar ou entregar à autoridade militar competente o documento comprobatório de situação

militar de que for possuidor, para fins de anotações, substituições ou arquivamento, de acordo com o prescrito
na LSM e neste Regulamento.

..........................................................................................................................................................................
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Art. 206. Participarão da execução da LSM e deste Regulamento os responsáveis pelas entidades, bem
como as autoridades a seguir enumeradas:

..........................................................................................................................................................................
Parágrafo único. Essa participação consistirá:
..........................................................................................................................................................................
2) na exigência, nos limites da sua competência, do cumprimento das disposições legais referentes ao

Serviço Militar, em particular quanto ao prescrito no art. 210 e seu parágrafo único, deste Regulamento; e
..........................................................................................................................................................................
Art. 208. As autoridades ou os responsáveis pelas repartições incumbidas da fiscalização do exercício

profissional não poderão conceder carteira profissional, nem registrar diplomas de profissões liberais a
brasileiros, sem que estes apresentem, previamente, prova de que estão em dia com as suas obrigações militares,
obedecido o disposto no art. 210 e seu parágrafo único, deste Regulamento.

Art. 209. São documentos comprobatórios de situação militar:
..........................................................................................................................................................................
2) o Certificado de Reservista;
..........................................................................................................................................................................
§ 1º Está em dia com o Serviço Militar o brasileiro que possuir um dos documentos mencionados neste

artigo e tiver a sua situação militar atualizada com o cumprimento dos deveres fixados nos Art. 121, 122, l23 e
seus parágrafos, 124, 125, 126, 202 e 208 deste Regulamento.

..........................................................................................................................................................................
Art. 210. Nenhum brasileiro, entre 1º de janeiro do ano em que completar 19 (dezenove) e 31 de

dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos de idade, poderá, sem fazer prova de que está em
dia com as suas obrigações militares:

1) obter passaporte ou prorrogação de sua validade;
2) Ingressar como funcionário, empregado ou associado em - instituição, empresa ou associação oficial,

oficializada ou subvencionada ou cuja existência ou funcionamento dependa de autorização ou reconhecimento
do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal;

3) assinar contrato com o Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal;
4) prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino;
5) obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o

exercício de qualquer função e licença de indústria e profissão;
6) inscrever-se em concurso para provimento de cargo público;
7) exercer, a qualquer título, sem distinção de categoria ou forma de pagamento, qualquer função

pública ou cargo público, eletivos ou de nomeação, quer estipendiado pelos cofres públicos federais, estaduais
ou municipais, quer em entidades paraestatais e nas subvencionadas ou mantidas pelo poder público;

8) receber qualquer prêmio ou favor do Governo Federal, Estadual, dos Territórios ou Municipal.
Parágrafo único. Para fins deste artigo, constituem prova de estar o brasileiro em dia com as suas

obrigações militares os documentos citados nos números 1 a 9 do Artigo 209, deste Regulamento, nos quais
apenas deverão ser exigidas as anotações seguintes:

1) nos Certificados de Reservista, e nos de Dispensa de Incorporação dos brasileiros incluídos no
parágrafo único do Art. 202, deste Regulamento - apresentações anuais obrigatórias; apresentações resultantes
de convocações; e pagamento de multa (ou Taxa Militar) ao chegar ao Brasil quando for o caso;

2) nos Certificados de Dispensa do Incorporação - as correspondentes a qualquer convocação posterior
à realizada para a prestação do Serviço Militar inicial.

Art. 211. Os dirigentes das entidades federais, estaduais, municipais ou particulares são responsáveis
pelo cumprimento das exigências previstas no Art. 210, relacionadas com as suas respectivas atribuições, nos
termos do número 2, do parágrafo único do Art. 206 e do número 2, do Artigo 180, todos deste Regulamento.

..........................................................................................................................................................................

PECULIARIDADES PREVISTAS NA CLT

Na CLT, sobre a hipótese de um EMR, pode-se encontrar o seguinte:
..........................................................................................................................................................................
Art. 472. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo

público, não constituirá motivo para a alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.
..........................................................................................................................................................................



ANEXO 2 - PESQUISA A SER APLICADA AO TÉRMINO DO EMR

O modelo de pesquisa a ser aplicada ao término do EMR consta no Capítulo 13 do

PBIM/COTER 2002 (COTER, 2001). As pesquisas deverão ser aplicadas por um oficial da

OM na nona jornada do EMR e enviadas ao CComSEx no mais curto prazo possível.

CABEÇALHO DA OM EXECUTANTE

PESQUISA DE OPINIÃO

O Exército Brasileiro realiza, anualmente, Exercícios de Mobilização de várias Unidades em todo o território
nacional.

Visando a aperfeiçoar a citada atividade, se faz necessário ouvir opiniões, críticas e sugestões,  a fim de
alcançar a perfeita adequação do Exercício aos interesses da Instituição e do Brasil, materializados por esta pesquisa de
opinião pública.

Assim, solicitamos sua imprescindível colaboração em responder à pesquisa que se segue, com o mais absoluto
espírito de cooperação e franqueza.

Sua sinceridade é muito importante para que possamos aprimorar cada vez mais o Exercício de Mobilização.
Não é preciso identificar a folha de respostas.
Após o preenchimento, dobre-a e entregue-a ao oficial aplicador.

Muito obrigado!

1. Como o Sr tomou conhecimento de sua convocação para o Exercício de Mobilização?
(a) Mensageiro
(b) Rádio
(c) Aviso da Junta do Serviço Militar
(d) Correios
(e) Jornais
(f) Telefone
(g) Amigos
(h) Outros meios de comunicação
(i) Não se lembra
(j) Não quer opinar

2. O Sr teve alguma dificuldade em atender a chamada para a convocação?
(a) Não
(b) Sim
(c) Não deseja opinar neste quesito

3. Caso sua resposta tenha sido afirmativa no item anterior, qual(is) seria(m) esses motivos:
(a) Estava em outra cidade por ocasião da convocação
(b) Não recebeu nenhum comunicado
(c) Mudou de endereço recentemente
(d) A correspondência de convocação foi para o endereço errado
(e) Outro motivo. Qual?

(f) Não deseja opinar neste quesito

4. O Sr aprovou ter sido convocado para o Exercício de Mobilização de sua OM?
(a) Sim
(b) Não
(c) Não quer opinar neste quesito

5. (Responder somente se sua resposta no item anterior foi SIM). Cite até três motivos que lhe trouxeram SATISFAÇÃO por
sua convocação:

1. ________________________________________________________________________________________________
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2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

6. (Responder somente se sua resposta no item Nº 4 foi NÃO). Cite até três motivos que lhe trouxeram INSATISFAÇÃO por
sua convocação:

1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

7. Que avaliação o Sr daria ao tratamento recebido durante o exercício?
(a) Excelente
(b) Muito bom
(c) Bom
(d) Regular
(e) Ruim
(f) Péssimo
(g) Não quer opinar a este respeito

8. O Exercício de Mobilização agradou ao Sr?
(a) Sim
(b) Não
(c) Não quer opinar a este respeito

9. (Responder somente se sua resposta no item anterior foi SIM). Cite até três motivos que lhe trouxeram SATISFAÇÃO na
sua participação no Exercício de Mobilização:

1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

10. (Responder somente se sua resposta no item Nº  8 foi NÃO). Cite até três motivos que lhe trouxeram INSATISFAÇÃO na
sua participação no Exercício de Mobilização:

1. ________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

11. Que avaliação o Sr daria ao Exercício de Mobilização?
(a) Excelente
(b) Muito bom
(c) Bom
(d) Regular
(e) Ruim
(f) Péssimo
(g) Não quer opinar a este respeito

Algumas perguntas sobre o Senhor

12. O Sr atualmente:
(a) Trabalha
(b) Trabalha e estuda
(c) Estuda
(d) Não Trabalha e nem estuda
(e) Não deseja opinar a este respeito

13. O Senhor pertence a que círculo de pares como reservista mobilizável?
(a) Oficiais
(b) Subtenentes/sargentos
(c) Cabos/soldados

14. Quanto tempo o Sr serviu ao Exército?
(a) Mais de 30 anos
(b) de 21 a 30 anos
(c) de 11 a 20 anos
(d) de 5 a 10 anos
(e) de 1 a 4 anos
(f) menos de 1 ano
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15. O Sr já participou de outro Exercício de Mobilização?
(a) Sim
(b) Não

16. Sua família aprovou sua convocação para participar do Exercício de Mobilização?
(a) Sim
(b) Não
(c) Não quer opinar a este respeito


