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Prazo para o alistamento obrigatório no serviço militar 2019 termina dia 30 de junho 
Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2019 devem se se apresentar a Junta de Serviço Militar 
mais próxima de casa até 30 de junho ou se inscrever pelo site 
 
Conforme estabelece a Constituição Federal, o alistamento é obrigatório 
e o jovem em situação irregular com o Serviço Militar fica impedido de 
tirar passaporte ou assumir cargos no serviço público, por exemplo. Além 
de estar sujeito ao pagamento de multa – cujo valor varia de acordo com 
a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar. Para isso é 
necessário comparecer em uma Junta Militar mais próxima da residência. 
https://www.otaboanense.com.br/prazo-para-o-alistamento-
obrigatorio-no-servico-militar-2019-termina-dia-30-de-junho/ 
 
MPF quer afrouxar regra para dispensa do serviço militar 
Cidadão que alegar vínculo a entidade religiosa, política ou filosófica precisa apresentar declaração assinada por 
dirigente da entidade (27/05/2019) 
https://veja.abril.com.br/brasil/mpf-quer-afrouxar-regra-para-dispensa-do-servico-militar/ 
 
3.jun.2019 à 1h59 

Guedes aventa suplementar orçamento das Forças para ampliar serviço militar obrigatório 
Farda para todos  

O ministro Paulo Guedes (economia) aventou em reuniões a ideia de suplementar o orçamento das Forças 
para que elas possam ampliar o serviço militar obrigatório. Como a atividade é remunerada, seria, na visão 
dele, um alívio a famílias assoladas pelo desemprego. 
https://painel.blogfolha.uol.com.br/2019/06/03/guedes-aventa-suplementar-orcamento-das-forcas-para-ampliar-servico-
militar-obrigatorio/ 

 
Aumento significativo do nível de escolaridade 
Sob o ponto de vista do nível de escolaridade, é possível perceber melhora significativa. Na década de 1980, mais 
de 75% dos jovens possuía somente o ensino fundamental. Hoje, esse percentual representa quem possui o 
ensino médio, dos quais 20% têm esse curso concluído. 
Outro dado relevante é que, em 1980, apenas 2% cursavam ou iniciavam o ensino superior ao se alistarem; hoje, 
são quase 10%. Esses dados demonstram que o ingresso no ensino médio, nas últimas décadas, ficou mais acessível. 
Com isso, chegam às nossas fileiras jovens mais bem escolarizados, que, incorporados, tornam-se militares 
potencialmente esclarecidos e capacitados a ler e entender instruções complexas, além de poderem usar material 
bélico avançado. http://eblog.eb.mil.br/index.php/menu-easyblog/jovem-do-servico-militar-novo-perfil-1.html 

 
Salário Em tempos de crise, o exército pode se uma boa opção para o jovem que quer tirar uma renda. O recruta 
recebe cerca de 1 salário mínimo (um pouco menos, na verdade, R$ 769 em 2017) durante o seu período no 
exército. Se decidir seguir carreira, sua renda pode ser tornar uma dessas aí:  
Soldado de 1ª Classe: R$1.149,00  
Suboficiais e Subtenentes Graduados: R$4.284,00  
Oficiais Subalternos: R$6.027,00  
Oficiais Intermediários: R$6.363,00  
Oficiais Superiores: R$8.391,00  
Oficiais Generais: R$9.924,00 
https://manualdohomemmoderno.com.br/comportamento/alistamento-militar-vale-pena-servir-o-exercito-
naodaprafugir 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa 
sobre o tema    A OBRIGATORIEDADE DA PRESTAÇÃO AO SERVIÇO MILITAR NO BRASIL 

Apresente proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, 
de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
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