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MENSAGEM DO COMANDANTE

PROMOÇÃO DE OFICIAIS E SARGENTOS
No dia 01 de junho de 2015, foi realizada a formatura alusiva à promoção de militares do Quadro 

Auxiliar de Oficiais e de Graduados. O Cel Felipe entregou a insígnia do novo posto ao Cap Adriano, que 
aピngiu o úlピmo posto como Oficial QAO; aos 2º Ten Pires e 2º Ten Mendes que ingressaram no 
oficialato; e aos seguintes graduados: 2º Sgt Messias Lima, 2º Sgt Máximo, 2º Sgt Cândido, 2º Sgt 
Valadares e 2º Sgt Costa. 
  Na oportunidade o Comandante do Batalhão destacou a importância do trabalho, dedicação e 
capacidade profissional de cada militar. Abrilhantando a formatura, amigos e familiares presピgiaram os 
militares, que receberam justo reconhecimento do Exército Brasileiro por seu esforço, abnegação e 
dedicação à Pátria.

o Na mesma formatura foi também destacado o regresso do 2  Ten Neto, promovido durante sua 
missão de paz no Haiピ, junto ao BRABAT -21. 

Cel João Felipe Dias Alves

Bom dia!
No mês de junho, prosseguimos em nossas missões com o mesmo 
espírito e vibração, iniciando com o reconhecimento pela promoção de 
militares do Batalhão. Posteriormente, fomos inspecionados na IIB pelo 
Comando Militar do Planalto e ピvemos o privilégio de apoiar a 
formação de oficiais combatentes temporários. Culminando nossas 
aピvidades, encerramos, no dia 30, nossas missões no contexto da Op 
São Francisco. Parabéns a todos pelo desempenho em todas as 
aピvidades!
Boa leitura!
Uma vez PE, sempre PE!



VISITA DOS NPOR - BGP E 36° B I MTZ
No mês de junho, o BPEB recebeu visita de alunos dos Núcleos de Preparação de Oficiais da 

Reserva (NPOR) do 36º Batalhão de Infantaria Motorizado e do Batalhão da Guarda Presidencial. Os 
alunos foram recebidos pelo Cel Felipe – Comandante BPEB – e realizaram uma visita ao Batalhão 
Brasília onde puderam conhecer as parピcularidades do preparo e emprego do Policial do Exército. Os 
alunos assisピram a uma palestra de apresentação da OM e visitaram as instalações do BPEB, com 
destaque para o Canil e o Pelotão de Motos. Como coroamento da aピvidade, assisピram a uma 
demonstração de Controle de Distúrbios, realizada pela 1º Cia PE.



INSPEÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL BÁSICA 
No dia 17 de junho, o Comandante Militar do Planalto, acompanhado por seu Estado-Maior, 

realizou a Inspeção da Fase de Instrução Individual Básica no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. 
A inspeção avaliou o nível de Instrução Individual dos soldados incorporados no corrente ano, bem 
como o estado moral e disciplinar da tropa.

Na ocasião, foi realizada uma formatura geral, onde foram observadas: a apresentação 
individual da tropa, ordem unida, marcialidade e canto das canções do CMP e do BPEB.  Em seguida, 
foram inspecionadas as oficinas de armamento, munição e ピro; treinamento isico militar; higiene e 
primeiros socorros; e observação e orientação.

Ao término da inspeção, o Gen Div Racine dirigiu a palavra a todos os oficiais e sargentos do 
Batalhão, explorando os resultados da inspeção e transmiピndo suas orientações e diretrizes.

DESPEDIDA DE OFICIAIS TEMPORÁRIOS

 No dia 19 de junho, foi realizada no Salão de Honra a 

despedida dos Oficiais Temporários 1º Ten Brandão, 1º Ten 

Vinicíus, 1º Ten Orピz e 1º Ten Brim, licenciados por término de 

tempo de serviço. De acordo com a tradição, os referidos 

militares foram agraciados com o Braçal PE, símbolo da 

responsabilidade e da eficiência no cumprimento das 

missões. 

 Desejamos os mais sinceros votos de felicidades e 

sucesso nesta nova fase de suas vidas.

Uma Vez PE! Sempre PE!



FORÇA DE PACIFICAÇÃO
Após 70 dias de missões no complexo de favelas da comunidade da Maré, no estado do Rio de 

Janeiro, os 65 militares do BPEB que compuseram a Força de Pacificação Planalto na Operação São 
Francisco VII, encerraram suas atividades operacionais em 30 de junho.

Durantes quase três meses de operações, as tropas realizaram missões de patrulhamento ostensivo, 
revistas e prisões em flagrante. Ações que contribuíram para estabilização da área e redução considerável 
da criminalidade local.

Os dois Pelotões de Pacificação eram compostos por 27 militares cada, sendo comandados pelos 1º 
Ten Joner e 1º Ten  Daniell, o BPEB participou ainda com um Grupo de Polícia do Exército, comandado 
pelo 3º Sgt Canelhas, que integrou o Pelotão PE da F Pac. 

A tropa demonstrou elevado preparo profissional, disciplina, espírito de cumprimento de missão, 
dedicação nas ações realizadas, responsabilidade e, principalmente, tato e urbanidade no trato com a 
população daquela localidade. Competências substanciais que agregaram para o bom desempenho de 
todos, ratificando o verdadeiro valor do militar PE.

Parabéns a todos os integrantes da Força de Pacificação!
Missão MUITO BEM CUMPRIDA!

Uma vez PE, sempre PE!
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12ª VOLTA DO LAGO O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília 
parピcipou no dia 14 de junho, da 12ª edição da 
ultramaratona de revezamento de corrida de rua, 
“Volta do Lago Caixa”. O Batalhão compeピu em duas 
categorias, octeto masculino e octeto misto militar. 
Percorrendo um total de 100 km, as equipes 
passaram por pontos turísピcos de Brasília e parques à 
beira do Lago Paranoá.
 Na categoria octeto masculino correram o Cap 
Wagner Bispo, Sgt Batalha, Cb De Souza, Sd Elias 
Jesus, Sd Vitalino, Sd Castro Moreira, Sd Baピsta e Sd 
Paulino, e alcançaram o 5º lugar. Já o octeto misto 
militar, contou com a parピcipação da Ten Manuela, 
Ten Roberta Rendy, Sgt Marlos, Sgt Bandeira, Cb 
Geraldo, Sd Tiodósio, Sd Tiago Silva e do Sd Ermínio, 
ficando em 8º lugar na corrida. Parabéns a todos pela 
demonstração de vigor isico, resistência e 
superação!

MOMENTO CÍVICO - BANDA DE MÚSICA 
Todos os meses, o Exército Brasileiro realiza o Momento Cívico em uma escola do DF. O 

projeto visa despertar o senピmento de amor à Pátria e sensibilizar os alunos para a importância do 
civismo. Em junho, a Rádio Verde Oliva FM, juntamente com o Batalhão de Polícia do Exército de 
Brasília visitaram a Escola Classe 403 de Samambaia para a realização do Momento Cívico.

Durante a cerimônia, os mais de 400 alunos ピveram a oportunidade de vivenciar a 
experiência de ser “Soldado por um dia”. As crianças aprenderam a marchar, a prestar conピnência e 
ainda assisピram a uma palestra sobre a importância do Hino Nacional Brasileiro e dos Símbolos 
Nacionais. Fechando o evento, professores e alunos assisピram a uma apresentação Banda de 
Música do BPEB.


