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I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE OPERAÇÕES NA SELVA 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

1. FINALIDADE 
 

1.1 Permitir a divulgação de aspectos doutrinários relativos ao emprego de tropa nas 
operações em ambiente de selva, criando oportunidades para a difusão, entre os países 
participantes, de aspectos considerados como Melhores Práticas ou Lições Aprendidas. 
1.2 Estreitar os laços de camaradagem e cooperação com as Nações Amigas, 
particularmente aquelas possuidoras de militares especializados em Operações na Selva 
no Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS). 
 
2. CONCEPÇÃO GERAL 
 

2.1 A atividade doutrinária será desenvolvida em três jornadas, no período de 17 a 19 
de novembro de 2015, na cidade de Manaus, Amazonas, Brasil. 
2.2 Em duas jornadas (17 e 18 de novembro), será realizado um Seminário, com o fim 
de proporcionar condições para a divulgação de aspectos doutrinários atinentes ao tema, 
criando condições para a difusão de Melhores Práticas e Lições Aprendidas. 
2.3 Paralelamente ao Seminário, e se estendendo por mais uma jornada (19 de 
novembro), será realizada uma Exposição de Material por parte de empresas brasileiras 
e estrangeiras interessadas em mostrar soluções para os problemas vividos com logística 
e infraestrutura em ambiente de selva.    
 
3. PAÍSES CONVIDADOS 
 

    - África do Sul; Angola; Alemanha; Argentina; Austrália; Bélgica; Bolívia; 
Camarões; Canadá; Chile; China; Colômbia; Coreia do Sul; Egito; El Salvador; 
Equador; Espanha; Etiópia; Estados Unidos; França; Guatemala; Guiana; Holanda; 
Honduras; Índia; Indonésia; Inglaterra; Irã; Israel; Itália; Japão; Líbano; México; 
Moçambique; Namíbia; Nigéria; Nicarágua; Paquistão; Paraguai; Peru; Polônia; 
Portugal; República Dominicana; Rússia; Senegal; Sérvia; Suécia; Suriname; Uruguai; 
Venezuela; Tailândia; Trinidad e Tobago;Turquia; Sri Lanka; Vietnã; Ucrânia. 
 
4. INFORMAÇÕES DE CARÁTER ADMINISTRATIVO 
 

4.1 O Exército Brasileiro não arcará com os gastos referentes às passagens e 
hospedagens, os quais serão de responsabilidade de cada participante. 
4.2 Aspectos referentes à alimentação: 



4.2.1 o almoço e os lanches (coffee break na parte da manhã e na parte da tarde) nos 
dias do evento serão oferecidos pela Organização do Seminário; 
4.2.2 o café da manhã não será oferecido pela Organização do Seminário, depende do 
hotel onde a comitiva estiver hospedada; e 
4.2.3 o jantar não será oferecido pela Organização do Seminário. Os participantes serão 
convidados a participar de um Jantar Temático no dia 17NOV, no Hotel Tropical, 
mediante o pagamento da taxa individual cobrada pelo hotel. 
4.3 Aspectos referentes à hospedagem: 
4.3.1 a Organização do Seminário não oferecerá hospedagem para os participantes; 
4.3.2 serão indicados alguns hotéis, já contatados pela Organização do Seminário, que 
cobrarão tarifa diferenciada e estarão localizados numa rota de transporte para o local da 
atividade, nos dias de evento; e 
4.3.3 a escolha do local de hospedagem da comitiva é livre, mas para outros hotéis, 
além dos indicados pela Organização do Seminário, não haverá tarifa especial e não 
haverá transporte para o local do evento. 
4.4 Aspectos referentes ao transporte na cidade de Manaus: 
4.4.1 a Organização do Seminário será responsável pelo traslado nos itinerários 
aeroporto-hotel e hotel-aeroporto, para qualquer hotel escolhido pela comitiva; e 
4.4.2 nos dias de evento, a Organização do Seminário fará o transporte dos participantes 
para o local da atividade, segundo uma rota pré-estabelecida, passando por todos os 
hotéis com os quais foram negociadas tarifas diferenciadas. 
 
5. INSCRIÇÕES 
 

5.1 Solicita-se que os interessados em participar do Seminário realizem a inscrição, de 
forma individual, informando os  dados solicitados para o e-mail a seguir:  
5.1.1 dados necessários para a inscrição:  
         - nome completo; 
         - posto/graduação; 
         - instituição/País de origem; e 
         - número do documento oficial (passaporte para os estrangeiros) ou número da 
identidade (para os brasileiros); 
5.1.2 e-mail para inscrição no Seminário Internacional de Operações na Selva: 
semintopselva@cma.eb.mil.br 
 
6. OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

6.1 Seção de Doutrina e Lições Aprendidas do Centro de Operações do Comando 
Militar da Amazônia 
      - (05592) 3659-1008; e 
      - e-mail: copsdla@cma.eb.mil.br 
6.2 Seção de Comunicação Social do Comando Militar da Amazônia 
     - (05592) 3659-1150; e 
     - e-mail: comsoccma@gmail.com 

 

 
 
 
 

Sejam bem vindos! 

SELVA! 


