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Mensagem do Comandante

Bandeirão
 No dia 01 de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília participou da Solenidade de 
Substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes. Na organização da cerimônia, mais uma vez 
o BPEB atuou de forma eficaz no controle de trânsito e estacionamentos, assim como garantiu a segurança 
do evento e das autoridades presentes. O BPEB participou ainda da exposição temática organizada pelo 
Comando Militar do Planalto. Nessa atividade, a equipe da 3a Cia PE, chefiada pelo Asp Bochini, apresentou 
aos visitantes os valores militares, dentro do tema: “A participação do Exército Brasileiro no desenvolvimento 
nacional”.  Por meio de uma exposição de uniformes, foi feita uma associação da participação do Exército 
em importantes períodos da História do Brasil.

 Bom dia!
 Fevereiro foi um mês de grandes atividades e 
solenidades importantes! Iniciamos com o momento cívico 
do Bandeirão, passando pela Passagem de Comando do 
Exército e culminando com a formatura dos 70 anos da 
Tomada de Monte Castelo onde reverenciamos os 
verdadeiros heróis brasileiros. 
 Ao mesmo tempo, o BPEB recebeu seus novos 
Oficiais e Sargentos e preparou-se para receber a nova 
turma de incorporação 2015. Acompanhe os nossos 
artigos! 
Boa leitura!
Uma Vez PE, Sempre PE!
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TFM CENTRALIZADO
 No dia 02 de fevereiro, o BPEB realizou o primeiro TFM Centralizado de 2015. Retomando as 
atividades centralizadas após as férias de fim de ano, os militares realizaram alongamento, aquecimento e, 
em seguida uma corrida de 6 km. O treinamento físico desenvolvido no Batalhão tem por objetivo aprimorar 
o condicionamento físico do militar para aumentar sua prontidão para o cumprimento de suas missões, bem 
como desenvolver o espírito de corpo e camaradagem.

ESCOLTA DO PRESIDENTE DO CONGRESSO NACIONAL
 No dia 02 de fevereiro, os Batedores Motociclistas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, 
realizaram a escolta do Presidente do Congresso Nacional – Senador Renan Calheiros – de sua 
residência até o parlamento, onde foi recepcionado pela Guarda de Honra da Bandeira Nacional, para  
presidir a sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2015.
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PASSAGEM DE COMANDO DO EXÉRCITO
 No dia 5 de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília teve importantes missões na 
Passagem de Comando do Exército Brasileiro. Em cerimônia realizada no Clube do Exército, o BPEB 
participou com uma representação da OM e também realizou o controle de trânsito e estacionamentos. 
Coube aos Motociclistas Batedores realizarem a primeira escolta do novo Comandante do Exército, 
General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, assim como a última escolta do Comandante 
sucedido, General de Exército Enzo Martins Peri. Na ocasião, o Gen Ex Enzo, além de agradecer por 
terem realizado mais uma escolta em segurança, elogiou o empenho e dedicação do trabalho dos 
Batedores durante todos os anos em que esteve no Comando.
 A Banda de Música do BPEB também teve oportunidade de prestar uma última homenagem ao Gen 
Ex Enzo durante o almoço de despedida do Gabinete do Comandante do Exército. Na ocasião, o Gen Enzo 
cumprimentou o regente Cap Oscar e parabenizou a todos os integrantes da Banda pela excelência em 
cada missão.
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VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICA
 No dia 11 de fevereiro, o Exmo Sr Gen Div Lourival Carvalho Silva, Diretora da DETMil realizou uma 
Visita de Orientação Técnico-Pedagógica ao BPEB com a finalidade de avaliar o desenvolvimento do 
plano geral de ensino, observar a aplicação das normas e diretrizes vigentes, apoiar a busca do 
aprimoramento permanente do corpo docente e o atendimento das expectativas dos discentes em seu 
desenvolvimento profissional. A comitiva foi recepcionada no salão de honra pelos oficiais do BPEB e em 
seguida o TC Felipe, Cmt BPEB, fez uma exposição sobre os cursos e estágios desenvolvidos no Batalhão 
e a condução do ensino. Ao final, foi realizada uma visita às instalações dos alojamentos do Núcleo de 
Ensino, a Seção de Cães de Guerra e o Pelotão de Escolta. 

ESTÁGIO DO BRAÇAL
 Os novos Sargentos e Oficiais recém-chegados ao BPEB realizaram, entre os dias 09 a 13 de 
fevereiro, o Estágio do Braçal. Durante a semana tiveram instruções peculiares sobre a Polícia do Exército e 
o emprego do Batalhão, onde foi possível verificar as particularidades da OM e suas principais missões. Ao 
receberem o Braçal de Policial do Exército, passam integrar efetivamente a equipe do BPEB 2015. O Braçal 
é o símbolo de missão bem cumprida e representa a Disciplina, Atitude, Iniciativa e Coragem que marcam a 
Polícia do Exército de Brasília.
Uma vez PE! Sempre PE!
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FORMATURA DA TOMADA DE MONTE CASTELO
 No dia 20 de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou a cerimônia 
comemorativa dos 70 anos da Tomada de Monte Castelo pelos integrantes da Força Expedicionária 
Brasileira. A formatura foi presidida pelo Comandante do Exército, Gen Ex Villas Boas, que ressaltou que 
“Feliz é o Exército que possui heróis para reverenciar”.  Estavam presentes os ex-combatentes senhor 
Coronel Nestor da Silva, Tenente Coronel Mário Raphael Vannutelli, Capitão Vasco Duarte Ferreira, Capitão 
Severino Francisco de Oliveira e 1º Tenente Vinícius Vênus Gomes da Silva, que receberam a continência da 
tropa por ocasião do desfile. 

Ch 5ª Seção: 2° Ten Clarissa
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Avenida Duque de Caxias, s/n, BPEB, SMU
Telefones: (61) 3415-7141

E-mail: batalhaobrasilia@gmail.com

ORIENTAR O RESPONSÁVEL,

CORRIGIR O IRRESPONSÁVEL,

PRENDER O INCORRIGÍVEL.

Uma vez PE!
Sempre PE!
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