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Mensagem do Comandante
Bom Dia!
Estamos iniciando a produção do Informativo do BPEB, onde pretendemos
divulgar nossas principais atividades. Nessa primeira edição apresentamos um
breve resumo do primeiro semestre de 2014. Com essa iniciativa, pretendemos
reconhecer o importante trabalho de cada integrante do Batalhão Brasília no
cumprimento de nossas missões. Nossa força está no valor profissional de cada
militar que porta nosso braçal e na capacidade de trabalharmos em equipe.
Boa leitura! Uma vez PE, sempre PE!.

Incorporação 2014
No dia 1° de março de 2014 incorporaram ao Exército Brasileiro no
BPEB, 411 jovens cidadãos para prestarem o serviço militar obrigatório. Em
uma formatura que contou com grande presença de familiares, nossos novos
recrutas deram o primeiro passo em sua carreira militar. Cientes dos desafios
e das responsabilidades que tinham pela frente, demonstraram vibração e
entusiasmo em poder fazer parte do BPEB.

Entrega do Braçal
Após dois meses de instrução, os novos soldados incorporados em 2014
conquistaram o direito de ostentarem o nosso braçal. Em 09 de maio, foi
realizada no Pátio Marechal Zenóbio da Costa a formatura de entrega do
Braçal, símbolo de nossas tradições e da certeza de uma missão bem
cumprida.
Em uma solenidade que contou novamente com a presença de muitos
familiares, os novos policiais do Exército prestaram o compromisso de seguir
fielmente o código de honra do PE e sempre manter uma conduta que sirva de
exemplo a todos os militares do Exército.
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Aniversário da Tomada de Monte Castelo
Abrindo as atividades do ano em que se comemora os 70 anos do embarque da Força Expedicionária
Brasileira para combater na Segunda Guerra Mundial, o BPEB sediou, em 21 de fevereiro, a formatura
comemorativa do Aniversário da Tomada de Monte Castelo. O evento contou com a presença do Ministro da
Defesa, Embaixador Celso Amorim, do Comandante do Exército, General de Exército Enzo Martins Peri, de
Oficiais Generais integrantes do Alto Comando do Exército, autoridades militares e civis, além da presença
de ex-combatentes da FEB.
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Aniversário do BPEB
Em 13 de maio de 2014, o Batalhão de
Polícia do Exército de Brasília comemorou seus 54
anos de existência. Ao longo da semana foram
realizadas as competições de cabo-de-guerra e
corrida de revezamento com escudo e cassetete,
além de um almoço comemorativo de oficiais e
sargentos no recanto PE, que contou com a
participação dos antigos Comandantes, que
lideraram o BPEB na construção de nossa história
e tradições.
A formatura de aniversário foi presidida
pelo Exmo Sr Ministro -Chefe do Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da
República, General de Exército José Elito Carvalho Siqueira, contando com a presença de Oficiais Generais
integrantes do Alto Comando do Exército, do Comandante Militar do Planalto e de autoridades militares e
civis, além da marcante presença dos eternos Veteranos PE.
Por ocasião da formatura, os Veteranos PE desfilaram ostentando o Braçal PE, e a ‘‘Pirâmide
Humana’’ fez mais uma apresentação de perícia e arrojo.
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Visita do Comandante do CMP
No dia 09 de junho, o novo Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Racine Bezerra Lima
Filho, realizou sua primeira visita oficial ao Batalhão Brasília. Na ocasião foi recebido com uma Guarda
de Honra e presidiu a Formatura do Batalhão . O Comandante do CMP teve oportunidade ainda de
conhecer as instalações do BPEB e de realizar uma reunião com os oficiais e sargentos da Unidade,
emitindo suas diretrizes de Comando.

Estágio de Cooperação de Instrução para Autoridades
Durante o Primeiro semestre o BPEB realizou
diversos estágios de cooperação de instrução

para

integrantes do Ministério Público Militar, Procuradoria
Geral União e Escola Nacional de Formação e
Aperfeiçoamento de Magistrados. Em oportunidades
distintas, juízes, desembargadores, auditores,
procuradores e promotores receberam

instruções de

segurança pessoal, tiro, direção defensiva, defesa
pessoal, dentre outras. Dessa forma, o BPEB colabora com
essas importantes instruções no aperfeiçoamento e na segurança de seus membros.
As instruções foram conduzidas pelo Núcleo de Ensino, caracterizando-se sempre pela
predominância de atividades essencialmente práticas. As técnicas ministradas visavam desenvolver nos
instruendos a mentalidade de segurança e defesa contra atentados e emboscadas.
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Estágios de Instrução
Nos meses que antecederam à realização da Copa do Mundo e como parte da preparação para evento,
o BPEB conduziu os Estágios de Proteção e Segurança de Autoridades, Adestrador de Cães de Guerra,
Combate Corpo a Corpo e Armamento e Munição Não Letal.
Os estágios foram coordenados pelo Núcleo de Ensino do BPEB e tiveram como instruendos , além de
integrantes do BPEB, militares do CMP, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e de Orgãos de
Segurança e Ordem Pública. O Estágio de Segurança de Autoridades contou ainda com a presença de militares
estrangeiros da Segurança do Chefe de Estado da Namíbia.
A excelência das instruções garantiu o adequado preparo dos militares para as missões subsequentes e
contribuiu decisivamente para o êxito das ações de Defesa durante a Copa do Mundo 2014.

Banda de Música
No ano em que comemora 25 anos de sua criação, a Banda de Música do BPEB permanece
engrandecendo nossas formaturas e solenidades com seus acordes marcantes e seu garbo, marcialidade e
cadência impecável.
Nesse primeiro semestre, nossa Banda de Música ainda abrilhantou diversos eventos externos, como a
troca da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes, a formatura comemorativa dos 70 anos do embarque
da FEB, apresentações nas Embaixadas da Santa Sé, da Namíbia e do Peru e apresentação em escolas e
shoppings.
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