Mensagem nº 10, de 4 MAIO 18.

MENSAGEM Nº 010
Brasília, 4 de maio de 2018
Meus amigos da Reserva Pró-Ativa,
Passadas as primeiras semanas de intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de
Janeiro, diversos números já refletem os primeiros resultados positivos. Estamos focados em contribuir
com o Interventor Federal na reestruturação e no fortalecimento dos Órgãos de Segurança Pública do
estado, permitindo que o Gen Braga Netto e toda a sua equipe possam conduzir esse complexo processo.
O emprego de tropas altamente preparadas, oriundas também de outros estados da federação, tem mantido
a conhecida excelência em cada uma das difíceis operações que vêm sendo conduzidas.
O caminho a ser percorrido é longo e necessita da coesão e da disciplina de todos os integrantes do
glorioso Exército de Caxias. Concito cada um dos integrantes da Reserva Pró-Ativa a que, ombreando-se
com nossos soldados, mantenha-se firmemente convicto nos valores que são os pilares de sustentação da
nossa Força. Só assim, teremos a certeza de que a missão será muito bem cumprida.
Na próxima semana, teremos a 318ª Reunião do Alto Comando do Exército. Será mais uma
oportunidade de, pessoalmente, tratarmos de assuntos de interesse da Força. Ressalto que nossos órgãos
competentes estão trabalhando para que o processo da conversão das licenças especiais não gozadas em
pecúnia possa ser rapidamente definido. Fiquem tranquilos que, em breve, normas reguladoras trarão com
clareza todos os procedimentos a tomar, apontando quem, quando e como poderá requerer o direito.
Gostaria, mais uma vez, de externar meus sinceros agradecimentos pelas diversas manifestações
otimistas sobre minha recuperação, após ser submetido a um procedimento cirúrgico na semana passada.
Sigo confiante e grato pela oportunidade de conduzir homens e mulheres que, a cada dia, ratificam seus
compromissos de soldado com a Instituição e com o Brasil.
Fiquem com Deus!
Gen Ex Villas Bôas
Comandante do Exército
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