
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

No dia 6 de janeiro, foi ministrada uma palestra 

sobre o Programa “Educar é a Nossa História", 

para militares dos Efetivos Profissional e 

Variável do 1° Centro de Geoinformação, que 

tem por finalidade contribuir na melhoria da 

qualidade de vida e na ascensão 

profissional,  por meio da Assistência Social, 

ofertando ensino de baixo custo. O referido 

Programa é coordenado pela Diretoria de Civis, 

Inativos, Pensionistas e Assistência Social 

(DCIPAS), com apoio da POUPEx. Palestra para os integrantes do 1º CGEO 

 
 
 
 
 

No dia 25 de janeiro, foi realizada uma reunião com todo o efetivo profissional da OM para: 
juramento ao primeiro posto de oficiais (2º Ten Diogenes, 2º Ten Port e 2º Ten Nunes); promoção de 
militar (Cap Diniz); e apresentação dos novos integrantes da OM (1º Ten Estelvio e 1º Sgt Isídio). 

Apresentação do 1º Sgt Isídio 

Promoção do Cap Diniz 

Apresentação do 1º Ten Estelvio 

Juramento ao Primeiro Posto de Oficiais 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No dia 30 de janeiro, foi realizada reunião para despedida de militares e civis: Cap R1 Adelar e 1º 
Ten R1 Colvero (transferência para a reserva), 2º Ten Port (término do serviço militar obrigatório) e 
Márcio Lunardi (SC Temporário); e a apresentação do novo integrante da OM: 3º Sgt Quintana. 

 
 
 
 
 

No dia 19 de fevereiro, um efetivo de 30 (trinta) 

militares do 1º Centro de Geoinformação 

participou, juntamente com integrantes de outras 

Organizações Militares do Comando Militar do 

Sul (CMS), da edição de 2017 da Corrida da 

Paz. O evento, realizado no Parque Marinha do 

Brasil, consistiu na organização de uma jornada 

esportiva (corrida ou caminhada), sem fins 

competitivos, com a intenção de promover a 

prática esportiva no âmbito das Forças Armadas 

e contribuir com a Paz Mundial. Participação do 1º CGEO na Corrida da Paz 

Apresentação do 3º Sgt Quintana Despedida de Militares e Servidor Civil Temporário 

 
 
 
 
 

Despedida do 1º Sgt Edgar Apresentação dos Novos Integrantes do 1º CGEO 

No dia 11 de janeiro, foi realizada a despedida 
do 1º Sgt Edgar (transferido para o 4º CGEO, 
na cidade de Manaus-AM). 
 

No dia 15 de fevereiro, foram apresentados os 
novos integrantes da OM: Cap Benincasa, 1º 
Ten Teixeira e 3º Sgt Barbosa. 



 
 
 
 
 
 
 

Formatura de Incorporação 

Abertura do Portão da OM 

Entrada dos Novos Recrutas pelo Portão da OM 

 
 
 
 
 

No dia 02 de março, foi realizada a cerimônia de incorporação dos novos recrutas, com as seguintes 
atividades: palestra para os familiares dos recrutas, proferida pelo Chefe do 1º CGEO e pelo 1o Ten 
Lemos (Cmt CCAp); entrada dos recrutas pelo portão da OM, aberto pelo Chefe do 1º CGEO e pelo 
recruta mais novo; formatura de incorporação; e lanche de confraternização para os familiares. 

Palestra para os Familiares dos Recrutas 

Despedida de Militares Despedida do 3º Sgt STT Sechaus 

No dia 24 de fevereiro, foi realizada a 
despedida dos Cb Franco, Figueiredo, Viegas e 
Dutra, transferidos para a reserva, após 8 anos 
de excelentes serviços prestados ao Exército. 

No dia 30 de março, foi realizada a despedida 
do 3º Sgt STT Sechaus, devido a sua admissão 
em concurso público estadual e passagem para 
a reserva não remunerada. 

Palestra para os Familiares dos Recrutas 



 
 
 
 
 
 
 

Entrega de Medalha para o 2º Sgt Vilton  

Formatura Geral da OM 

Promoção de Militares 

Apresentação dos Novos Integrantes do 1º CGEO 

 
 
 
 
 

No dia 15 de março, os Recrutas do 1º CGEO visitaram a Academia do Corpo de Bombeiros de 
Porto Alegre-RS, como parte das atividades do Período Básico de Instrução, onde foram ministradas 
instruções teóricas e práticas sobre prevenção e combate a incêndio e primeiros socorros. 

Instrução Prática sobre Prevenção e Combate a Incêndio Instrução Teórica sobre Primeiros Socorros 

No dia 9 de março, foi realizada a apresentação 
dos novos integrantes da OM (Cap Maieron, 1º 
Ten  Ozimar e 1º Ten Eliton) e a promoção dos 
Cabos Alan, Tiago, Rennan, Gomes e Auler. 

Em 15 de março, foi realizada a Formatura 
Geral da OM para manutenção dos padrões de 
ordem unida e entrega da Medalha Corpo de 
Tropa de Ouro ao 2º Sgt Vilton. 



 
 
 
 
 
 
 

Visita à Sala Histórica Gen Malan 

Entrega da Medalha Mérito Carteano para o Dir Sv Geo 

Reunião com Oficiais, Subtenentes e Sargentos 

Apresentação de Oficiais 

 
 
 
 
 

No dia 27 de março, o 1º CGEO recebeu a visita de despedida do Exmo Sr. Diretor do Serviço 
Geográfico (Dir Sv Geo), Gen Bda LUIS HENRIQUE de Andrade, em função da sua designação 
para chefiar a Diretoria de Fabricação (DF), na cidade de Brasília-DF. 

Nos dias 16 de março e 12 de abril, foram entregues pelo Chefe do 1º CGEO e sua esposa, Aída, 
kits de enxovais para militares da OM. Esta é uma iniciativa do clube “Mãos Solidárias”, que é um 
projeto de ação social voluntária, integrado por esposas de militares da ativa e da reserva, cuja 
finalidade é ajudar as famílias de Cb/Sd de baixa renda, por ocasião do nascimento dos seus filhos. 

 
 
 
 
 

Entrega de Enxoval para o Sd Tayrone e Cb Carlos Entrega de Enxoval para o Sd Soares e Cb Tiago 



 
 
 
 
 
 
 

No dia 27 de março, o 1º CGEO comemorou seus 114 anos de criação. A Formatura Geral da OM foi 

presidida pelo Exmo Sr Gen Bda LUIS HENRIQUE de Andrade – Diretor do Serviço Geográfico, e 

contou com a participação do Exmo Sr Gen Bda Hélio de Assis PEGADO – Diretor de Fabricação, 

do Chefe do 2° CGEO (Brasília-DF), de Comandantes/Chefes/Diretores de OM do Comando Militar 

do Sul, ex-Chefes e ex-integrantes da OM e demais convidados. O Cel QEM Antonio Henrique 

CORREIA - Chefe do 1º CGEO, proferiu a leitura do texto alusivo à data e durante a cerimônia 

houve a entrega de diplomas aos Amigos da Comissão da Carta Geral do Brasil, primeira e histórica 

denominação da OM, entrega da Medalha Gen Augusto Tasso Fragoso - Mérito Carteano, e ao final 

os militares da ativa e da reserva desfilaram juntos, irmanados no “espírito carteano”. 

Entrega da Medalha Mérito Carteano Desfile dos Ex-Integrantes da OM   

Entrega do Diploma aos Amigos da Comissão da Carta Geral  

Almoço de Confraternização 

Palanque com as Autoridades 

 
 
 
 
 

Desfile da Tropa  



 
 
 
 
 
 
 

Almoço de Despedida do Chefe da 1a DL 

No dia 18 de abril, o 1º CGEO participou do 8º Entrevero das Cozinhas Gaúchas, competição de 
pratos típicos da culinária local organizada pelo Grêmio Sargento Expedicionário Geraldo Santana. 
O evento contou com a participação de outras 6 equipes de cozinheiros do Exército e da Marinha. 
Na ocasião, a equipe do 1º CGEO, composta pelo (na foto): 2º Sgt Prestes, Sd Antônio Paulo, Sd 
Tairone, Cb Tiago, Sd Cunha e 1º Ten Teixeira, obteve o 2º lugar, fato inédito para este Centro. 

 
 
 
 
 

Equipe do 1º CGEO no 8º Entrevero das Cozinhas Gaúchas Carteanos e Familiares no 8º Entrevero das Cozinhas Gaúchas 

3º Sgt Tolfo e a 3º Sgt Carolina  do 1º CGEO 

No dia 2 de abril, o 1º CGEO participou com 
uma equipe de 4 militares (1º Sgt Barcellos, 3º 
Sgt Tolfo, 3º Sgt Carolina e Sd Pavan) da 
Competição de Orientação do 3º Batalhão de 
Engenharia de Combate (3º BECmb), em 
Cachoeira do Sul-RS, em comemoração aos 
100 anos de criação daquela Organização 
Militar (OM).  A atividade foi realizada no 
Campus da Universidade Luterana do Brasil 
(ULBRA) e contou com a participação de 
integrantes de diversas OM do Comando Militar 
do Sul (CMS) e civis que prestigiaram a 
competição. Destaque para o 3º Sgt Tolfo e a 
3º Sgt Carolina  do 1º CGEO que obtiveram o 
primeiro lugar em suas categorias. 

No período de 13 a 17 de março, foi realizado o 
1º Simpósio de Produção da Geoinformação, 
que contou com a presença de todos os 
integrantes da SDT do 1º CGEO. O referido 
simpósio teve por finalidade promover o 
nivelamento, sedimentação e o aprimoramento 
dos conhecimentos técnicos envolvidos nas 
etapas de produção da Geoinformação da OM, 
bem como incentivar o debate e a proposição 
de ideias para melhoria contínua da produção. 
Os temas abordados foram: Reambulação, 
Medição de Campo, Preparo, QGIS, 
Especificações Técnicas, Fotogrametria, 
Aquisição, Revisão, Validação, Área Contínua, 
Edição, BDGEx e Desenvolvimento. 

Participantes do Simpósio Técnico do 1º CGEO 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

No dia 22 de março, foi realizada a Formatura Geral da OM com as seguintes finalidades: 
apresentação dos novos integrantes do 1º CGEO (3º Sgt Lunardi e 3º Sgt Ana Luíza), concludentes 
do Estágio Básico de Sargentos Temporários; e manutenção dos padrões de ordem unida da tropa. 

Formatura Geral da OM Apresentação dos Novos Integrantes do 1º CGEO 

 
 
 
 
 

No período de 24 a 28 de abril, foi realizado, nas instalações do 1o CGEO, o 3º Estágio Básico de 
Geoinformação para Corpo de Tropa, que contou com a presença de 16 militares de diversas OM 
Operacionais do Comando Militar do Sul, com a finalidade de capacitar Of/ST/Sgt em conceitos 
teóricos e práticos voltados para o uso da geoinformação digital e do software livre Quantum GIS. 

Militares Participantes do Estágio 

Apresentação dos Conceitos Teóricos do Estágio  

Realização do Trabalho Final do Estágio 

Abertura do Estágio pelo Cel Correia (Chefe do 1º CGEO) 



 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVO DO 1o CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO 
Revisão: Cel QEM/Cart Antonio Henrique CORREIA – Chefe do 1o CGEO 

Fotografias, Texto e Diagramação: ST Topo Volnei DAL ROSS (comsocial@1cgeo.eb.mil.br) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nos dias 27 e 28 de abril, foi realizado no 1º 

CGEO o Simpósio de Administração da OM. O 

evento contou com a participação do Chefe, do 

Fiscal Administrativo e dos demais Agentes da 

Administração do 1º CGEO, e na oportunidade 

foram realizadas palestras com a finalidade de 

promover o nivelamento, sedimentação e o 

aprimoramento dos conhecimentos já 

consagrados, bem como incentivar o debate e a 

apresentação de ideias para melhoria dos 

processos administrativos e de gestão da OM.  Simpósio de Administração do 1º CGEO 

Apresentação da Cap Heloísa 

 
 
 
 
 

No dia 28 de abril, foi realizada a reunião geral da OM, com a finalidade de apresentar as boas 
vindas a nova integrante da OM (Cap Heloísa), transferida por término de curso no exterior; e 
apresentar as despedidas ao 2º Ten Pontes, designado para a 2ª DSM/4ª CSM (Guarulhos-SP). 

Despedida do 2º Ten Pontes 

 
 
 
 
 

No período de 4 a 12 de abril, o 1º CGEO 

recebeu a visita do 1º Ten Borba, do 2º CGEO 

(Brasília-DF), para promover um intercâmbio 

técnico na área de desenvolvimento de soluções 

computacionais baseadas em software livre, 

com a finalidade de: desenvolver uma tabela de 

conversão entre a modelagem do banco de 

dados Gothic e o formato SQLite do DSGTools; 

e implementação, no ambiente do QGIS, do 

plugin DSGTools Operacional (DSGToolsOp), 

para uso de militares de OM de Corpo de Tropa.  1º Ten Borba, Cap Diniz e 3º Sgt Jossan  


