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Boa noite a todos, sou o 1º Sgt ANDERSON, servindo no
Departamento-Geral do Pessoal, cumprimento os Srs oficiais, praças,
servidores civis, familiares e demais convidados.
É com muita satisfação que organizamos este Jantar de
Confraternização dos 20 Anos da Turma Ten Antônio João – 1991, de
todas as Escolas ou Unidades de Formação de Sargentos da época.
Agradecemos o empenho de todos que se esforçaram para que este
evento pudesse ser realizado, destaco os: (STen ÁLVARO, 1º Sgt
CAMARGO e 1º Sgt WAGNER, ambos do Comando de Operações
Terrestres) e ao nosso Presidente do Clube Pandiá Calógeras
(1º Sgt
SANTOS LOPES) e o Vice-Presidente (STen RUY) os quais cederam este
espaço maravilhoso para que realizássemos tal evento.
Honra e Glória a essa brilhante instituição militar chamada Exército
Brasileiro, uma das três Armas que compõem as Forças Armadas
Brasileiras.
Não apenas como marco histórico do passado, mas, principalmente,
como um ícone da moral e disciplina, cujo arquétipo dessa integridade
permanece necessário para a preservação da organização que cumpre o
relevante papel de defesa da soberania nacional, objetivando a
consolidação do Estado Democrático de Direito.
Com especial júbilo, cumpre-me o honroso dever de dirigir palavras
de felicitações e agradecimentos, nesta ocasião especial, aos nossos
bravos STen/Sargentos do Exército Brasileiro, especialmente hoje, os da
Turma Ten Antônio João pelo dever cumprido.
Combatentes de todos os tempos e de todas as armas, presente,
passado e futuro, heróis anônimos de todas as horas, nesta luta
constante e incansável, em defesa e honra da sociedade brasileira.
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Caros camaradas da Turma, respeitosamente os saúdo com a
consciência e o compromisso de dizer que os senhores foram, e sempre
serão, a máquina propulsora desta grandiosa instituição.
O Sargento do Exército é uma graduação na hierarquia militar, de
extrema importância. Ele lidera, instrui e educa seus homens.
Conhece-os com precisão e sabe prever a reação de todos ante a
qualquer obstáculo.
Ele marcha com o seu Grupo e com ele marcha o ideal, o amor à
Pátria, a vontade férrea, o arrojo, a bravura.
O Sargento conhece todos os detalhes de sua profissão, designa o
alvo a atingir e corrige os esforços para que o objetivo seja atingido.
Ele ensina seus soldados a dar cada passo da caminhada até que,
vencida as dificuldades, o Sargento os libera para a vida.
O Sargento é, e faz por merecer, o Elo Fundamental entre o
Comando e a Tropa, Ele deve ser, ao mesmo tempo, Chefe e
Executante, Ele é aquele que sabe e realiza, e é também quem faz
saber, faz querer e faz realizar.
É necessário que o Sargento seja patriota, e que goste de servir
seu país e que possua as seguintes características:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Responsabilidade
Seriedade
Força de vontade
Coragem
Raciocínio rápido
Força física
Resistência
Instinto de sobrevivência

Sargento:
Um termo que vem do francês "sergent", que significa servidor.
Os sargentos são o nervo de uma tropa.
Convivendo diariamente com a mesma e acompanhando seus
problemas.
Em uma tropa bem adestrada, o soldado pode continuar a lutar de
forma eficiente, mesmo em situações muito adversas, desde que
tenha bons Sargentos, cito o Sargento Max Wolff Filho, o qual
participou da Força Expedicionária Brasileira na Itália durante a 2ª
Guerra Mundial.
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O SARGENTO
É a espinha dorsal das organizações militares.
O SARGENTO
É o elo que liga o comando a tropa, é a argamassa que firma e
estrutura, é todo o edifício hierárquico.
O SARGENTO
Em qualquer das suas múltiplas tarefas, desempenha papel
fundamental: é o monitor, o líder, o guia, o companheiro mais velho e
mais experiente que orienta, auxilia, aconselha e ensina os seus
comandados.
O SARGENTO
Não mede sacrifícios para poupar seus subordinados, más também não
deixa que as faltas passem despercebidas, corrigindo-as sempre que se
fizer necessário.
O SARGENTO
Coloca a razão, o bom senso, a disciplina e a justiça acima de seus
sentimentos pessoais.
O SARGENTO
Não teme assumir responsabilidades, e sob suas ordens, os cabos e
soldados marcham confiantes.
O SARGENTO
Sabe que a sua disciplina emana do seu treinamento e do orgulho que
sente por suas divisas, pois as conquistou com honra, dignidade,
esforço, perseverança e tenacidade.
O SARGENTO
Que respeita e sabe se fazer respeitar, tem mérito e que conhece seus
deveres ninguém pode desmerecer.
Enfim
O SARGENTO
Que é Sargento, ocupa seu espaço, e é tudo para a força a que
pertence.
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Prezados amigos da Turma de 1991, eu também integrante desta,
parabenizo-os pelos 20 anos já ultrapassados desde nossa formação e
convido-os a ficarem em pé e que repitam comigo o que fizemos no dia
de nossa formatura, onde nossos familiares e amigos se emocionaram
naquele grande momento onde o objetivo final foi alcançado e
consagrado com o recebimento da divisa de 3º Sargento:

Confirmo o meu compromisso à Bandeira Nacional
E pela minha honra
Prometo ainda
Exercer com dignidade e zelo
As funções de Sargento do Exército
Lingando-me ao Oficial pela lealdade
Afetividade e respeito
Ao Soldado pelo exemplo
Pela aptidão
Firmeza de atitude e amizade
E aos meus companheiros
Pela sã camaradagem
Tudo fazendo
Pela eficácia e grandeza
Do Exército Brasileiro
Na Paz e na Guerra

OBRIGADO DEUS!
ATÉ AQUI O SENHOR NOS AJUDOU!

Brasília-DF, 26 Nov 2011

