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Operação Posse Presidencial
 Durante a Operação Posse Presidencial 2015, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB) 
cumpriu duas missões fundamentais: atuou na coordenação de segurança de área do evento e realizou a 
coordenação do emprego de batedores nas escoltas de dignitários que compareceram ao evento. 

Para colaborar na segurança do evento, o BPEB empregou 570 militares como agentes de segurança 
aproximada (ASA), empregados na Esplanada dos Ministérios, no Congresso Nacional, no Palácio do 
Planalto e no Palácio do Itamaraty. Com atenção constante, foco na missão, postura, atitude e iniciativa, os 
ASA foram fundamentais para a garantia da segurança presidencial.

A Central de Coordenação de Batedores foi instalada na sala de operações do BPEB, sendo integrada 
por representantes das três Forças Armadas, do Ministério das Relações Exteriores e das demais instituições 
que atuaram nas escoltas.
 No período de 28 de dezembro a 04 de janeiro, 214 motociclistas atuaram diuturnamente em mais de 
200 escoltas e acompanhamentos de Chefes de Estado, Chefes de Governo, Vice-chefes de Estado e de 
Governo, e Chanceleres de 48 delegações estrangeiras, desde sua chegada no aeroporto até sua saída do 
País, durante todos os eventos relativos à posse presidencial.

Licenciamento 
No dia 09 de Janeiro, foi realizada a primeira baixa dos militares que haviam incorporado no ano de 

2014. Após 10 meses de serviço e dedicação, 95 soldados foram licenciados, passando à situação de 
reservistas. O BPEB, o Exército Brasileiro e a Nação Brasileira agradecem pelo excelente trabalho e 
contribuição para o crescimento de nossas instituições e de nosso País. Missão Cumprida! 
Uma vez PE, sempre PE!
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Estágio de Patrulhamento com Motocicleta para membros do 

Durante o período de 12 a 23 de janeiro de 2015, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília ministrou 
o Estágio de Patrulhamento com Motocicleta para os servidores públicos do TRT 10ª Região encarregados da 
segurança dos membros daquele tribunal. O estágio envolveu instruções de manutenção das motocicletas, 
segurança, técnicas de pilotagem e patrulhamento ostensivo. O objetivo principal da atividade foi habilitar e 
capacitar os instruendos a realizarem patrulhamento com motocicleta, desenvolvendo técnicas e habilidades 
de pilotagem urbana e fora de estrada. 
  Ao término do estágio, os concludentes foram agraciados com o diploma de conclusão com 
aproveitamento pelo Tenente-Coronel Felipe, Comandante do BPEB, acompanhado pelo Desembargador 
Federal André Damasceno – Presidente do TRT 10ª Região.

Tribunal Regional do Trabalho - TRT 
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Seleção Complementar 2015
O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou 

entre os dias 19 de janeiro a 12 de fevereiro a Seleção 
Complementar 2015. Durante a seleção foram avaliados 941 
cidadãos, que passaram por entrevistas, inspeção médica e 
odontológica e testes de habilidades que permitiram à 
Comissão selecionar 388 conscritos para incorporar o efetivo 
do “Batalhão Brasília” em 2015.
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