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Informativo Eletrônico do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília - Maio de 2015

MENSAGEM DO COMANDANTE

ENTREGA DO BRAÇAL

No	dia	06	de	maio,	o	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	realizou	 a	 formatura	 de	 entrega	 do	 Braçal,	 onde	 os	 soldados	incorporados	 em	 2015,	 após	 concluı́rem	 o	 perı́odo	 de	 instrução	individual	básica	receberam	a	boina	e	o	Braçal	PE.	Em	uma	cerimônia	marcante,	com	participação	maciça	de	familiares	e	amigos,	os	soldados	prestaram	o	compromisso	do	braçal,	tendo	agora	a	responsabilidade	de	seguir	sempre	o	Código	de	Honra	do	Policial	do	Exército.	Destacaram-se	 por	 seu	 elevado	 desempenho	 e	 dedicação	durante	 o	 perıódo	 de	 instrução,	 constituindo	 um	 exemplo	 para	 os	demais,	os	seguintes	soldados:	1ª	Cia	PE	–	Sd	Ricardo	Alves,	2ª	Cia	PE–	Sd	Luıś	Júnior,	3ª	Cia	PE–	Sd	Sávio	Santos,	CEG	–	Sd	Silva	Santos	e	da	CCSv	–	Sd	Lucas	Fernandes.	

	 Bom	dia!	 O	mês	de	maio	foi	marcado	por	datas	e	eventos	importantes	no	BPEB.	Primeiramente,	 após	 concluir	 sua	 formação	 inicial	 os	 novos	 soldados	receberam	 o	 Braçal	 PE,	 sıḿbolo	 maior	 de	 nossa	 disciplina	 e	 coesão.	 Em	seguida,	comemoramos	os	70	anos	da	Vitória	da	FEB	na	2ª	GM	com	os	nossos	valorosos	ex-combatentes.		 Sediamos	ainda	as	celebrações	da	Semana	da	Infantaria	e	com	grande	júbilo	 recebemos	 nossos	 veteranos	 para	 celebrar	 os	 55	 anos	 do	 Batalhão	Brasıĺia.		 Parabéns	a	todos	os	integrantes	do	BPEB!
Coronel João Felipe Dias Alves



DIA DA VITÓRIA - 70 ANOSO	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	participou	no	dia	8	de	maio,	da	comemoração	dos	70	anos	do	Dia	da	Vitória,	data	em	que	marcou	o	 im	da	2ª	Guerra	Mundial	na	Europa.	A	celebração	teve	por	objetivo	homenagear	os	integrantes	da	Força	Expedicionária	Brasileira,	que	combateram	nos	campos	da	Itália	e	com	seus	feitos	heróicos	ajudaram	a	livrar	o	mundo	da	ameaça	nazista.Os	pracinhas	foram	recebidos	pelo	Coronel	Felipe	no	Batalhão	Brasıĺia	e	em	seguida,	se	deslocaram	em	jipes	escoltados	pelos	Batedores	Motociclistas	da	PE	até	 o	Batalhão	da	Guarda	Presidencial	 onde	 foi	 realizada	uma	Formatura	alusiva	ao	Dia	da	Vitória,	presidida	pelo	General	de	Exército	Farias,	Comandante	Logıśtico.

BANDEIRÃO O	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	 participou	 no	 dia	 10	 de	 maio	 da	Cerimônia	 de	 Substituição	 da	 Bandeira	Nacional	 na	 Praça	 dos	 Três	 Poderes.	 A	solenidade	foi	presidida	pelo	Comandante	do	Exército	Brasileiro,	General	de	Exército	Eduardo	Dias	da	Costa	Villas	Bôas.	 A	 tropa	 em	 forma	 prestou	 o	 culto	solene	 ao	 Pavilhão	 Nacional, 	 sendo	comandada	pelo	Cel	Felipe,	Comandante	do	BPEB,	 e	 estava	 constituıd́a	 de	 frações	 do	BPEB,	 BGP	 e	 Batalhão	 de	 Ações	 de	Comandos.	 O	 Batalhão	 Brasıĺia	 executou,	ainda,	missões	no	balizamento	e	controle	de	trânsito	e	estacionamento,	no	policiamento	ostensivo,	no	isolamento	da	área	de	todo	o	even to 	 e 	 na 	 s egurança 	 ve l ada 	 de	autoridades.



55º ANIVERSÁRIO DO BATALHÃOO	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	comemorou	55	anos	de	existência.	Ao	longo	da	semana	de	11	a	15	de	maio	foram	realizadas	competições	esportivas	de	cabo-de-guerra,	corrida	de	revezamento	com	escudo	e	cassetete	e		futebol	entre	as	companhias,	visando	o	desenvolvimento	do	espıŕito	de	corpo.	No	dia	13	de	maio,	 foi	oferecido	um	almoço	no	Recanto	PE	aos	antigos	Comandantes	do	BPEB,	com	a	presença	dos	o iciais	e	sargentos	e	dos	Veteranos	da	Polıćia	do	Exército.	Durante	a	confraternização	o	veterano	do	o4 	BPEB,	Sr	Francisco	Miranda,	lançou	seu	livro	“Polıćia	do	Exército	–	Sua	História	e	seus	Valores”.A	formatura	de	aniversário	foi	realizada	no	dia	14	de	maio,	presidida	pelo	Exmo	Sr	Gen	Ex	José	Elito	Carvalho	Siqueira,	Ministro	Chefe	do	Gabinete	de	Segurança	Institucional	da	Presidência	da	República,	e	contou	com	a	participação	do	Comandante	Logıśtico,	Gen	Ex	Farias	e	do	Comandante	Militar	do	Planalto,	Gen	Div	Racine,	além	 de	 autoridades	 civis	 e	militares.	 Durante	 a	 solenidade,	mais	 de	 200	 veteranos	 PE	 de	 todas	 as	 épocas	des ilaram	em	continência	às	autoridades	presentes	em	uma	inequıv́oca	demonstração	de	amor	ao	Batalhão	e	aos	valores	 aqui	 cultuados.	 Encerrando	 a	 formatura,	 a	 tradicional	 “Pirâmide	 Humana”	 fez	 mais	 uma	 belıśsima	apresentação.
Eventos Esportivos 

Semana do Aniversário BPEB
Almoço oferecido aos antigos 

Comandantes

Formatura de Aniversário do Batalhão Brasília

CABO-DE-GUERRA REVEZAMENTO COM ESCUDO E CASSETETE

FUTEBOL



LEGIÃO DA INFANTARIAO	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	realizou,	no	dia	06	de	maio,	a	a	2 Pizza	da	Legião	da	Infantaria,	com	a	presença	do	Gen	Ex	Farias,	Presidente	da	 Legião	 da	 Infantaria	 de	 Brası́lia,	tendo	como	objetivo	a	confraternização	dos	infantes	da	Guarnição	e	divulgação	das	 atividades	 da	 programação	 da	Semana	da	Infantaria.	Iniciando	as	comemorações,	foi	rea l i zada 	 no 	 d ia 	 20 	 de 	 maio 	 a	compe t i ç ã o 	 de 	 t i ro 	 de 	 p i s to l a	Brigadeiro	Sampaio,	no	Estande	de	Tiro	Gen	Darcy	Lázaro,	 com	a	presença	de	O iciais	Generais	e	militares	da	ativa	e	da 	 reserva . 	 Sagrou-se 	 campeão	individual	o	Ten	Arana	(BGP);	 icando	em	2º	lugar	Cap	Moura	Alves	(BPEB)	e	em	3º	lugar	o	TC	Cunha	Neto	(BGP).	No	tiro	de	equipe,	o	BGP	 icou	em	1º	lugar	na	competição.No	dia	22	de	maio,	foi	realizada	a	tradicional	marcha	da	Infantaria,	com	a	presença	 do	 General	 de	 Exército	Francisco	 Carlos	 Modesto,	 Chefe	 do	Departamento	 Geral	 do	 Pessoal,	 do	Comandante	 Militar	 do	 Planalto,	 Gen	Div	Racine,	de	O iciais	Generais,	o iciais	e	praças	 infantes	da	ativa	e	reserva.	A	marcha	foi	iniciada	no	BGP	e	 inalizada	no	BPEB	e	contou	ainda	com	a	presença	de	jovens	alunos	do	Colégio	Militar	de	Brasıĺia.	Após	a	marcha	 foi	 realizada	no	BPEB	a	formatura	em	comemoração	ao	Dia	da	Arma	da	Infantaria.	A	tropa	em	forma	 era	 composta	 de	 frações	 do	BPEB,	 do	 BGP,	 do	 Grupamento	 de	Fuzileiros	 Navais	 e	 da	 Infantaria	 da	Aeronáutica.	 Em	 uma	 solenidade	vibrante,	presidida	pelo	Gen	Ex	Lúcio,	Ministro	do	STM,	foram	agraciados	com	o	 Medalhão	 de	 Ouro	 da	 Legião	 da	Infantaria	os	militares	com	mais	de	50	anos	dedicados	à	Rainha	das	Armas.Fechando	com	chave	de	ouro	as	comemorações,	 na	noite	do	dia	22	de	maio,	foi	realizado	o	Baile	da	Legião	da	Infantaria	nas	instalações	do	Comando	Militar	 do	 Planalto.	 Na	 oportunidade,	os	 infantes	da	Guarnição	de	Brasıĺia	e	s u a s 	 f a m ı́ l i a s 	 p u d e r a m 	 s e	confraternizar	 e	 dançar	 ao	 som	 da	Banda	de	Música	do	BPEB	e	do	conjunto	Les	Grenadier,	do	BGP.	

Pizza da Infantaria

Competição de Tiro

Marcha de 8 Km

Formatura

Baile da Infantaria



40 ANOS DO CANIL BATALHÃO BRASÍLIAO	Canil	do	Batalhão	de	Polıćia	do	Exército	de	Brasıĺia	foi	inaugurado	no	dia	30	de	abril	de	1975,	com	a	inalidade	de	apoiar	a	rotina	operacional	do	Batalhão	Brasıĺia,	em	particular,	o	controle	de	distúrbios	civis.													Completando	40	anos	de	existência	no	último	dia	30	de	abril,	o	Canil	do	Batalhão	Brasıĺia	desenvolveu-se	e	hoje	constitui-se	em	um	dos	vetores	de	excelência	do	BPEB	por	sua	e iciência	e	pro issionalismo	nas	missões	de	emprego	operacional;	formação	de	adestradores;	reprodução	canina;	hospital	veterinário	e	hotel	canino.												Na	formatura	comemorativa	realizada	no	dia	04	de	maio,	compareceram	muitos	ex-integrantes	do	Canil	do	Batalhão	 Brasıĺia	 que	 nesses	 40	 anos	 ajudaram	 a	 construir	 sua	 história.	 Parabéns	 integrantes	 do	 Canil	 pelo	pro isionalismo,	entusiasmo	e	e iciência	no	cumprimento	de	suas	missões!

ESTÁGIO DE ADESTRADOR DE CÃES DE GUERRANo	perıódo	de	16	de	março	até	18	de	maio	de	2015,	ocorreu	no	BPEB	o	Estágio	de	Adestrador	de	Cães	de	Guerra,	que	contou	 com	 a	 participação	 de	 dez	 estagiários,	 sendo	 7	(sete)	militares	do	BPEB	e	3	(três)	médicos	veterinários	servidores	 do	 Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	Abastecimento	(MAPA).												Os	militares	formados	atuarão	na	Seção	de	Cães	de	Guerra	do	BPEB	no	treinamento	de	cães	para	detecção	de	explosivos,	 entorpecentes	 e	 evidências,	 bem	 como	 para	atuação	em	atividades	de	controle	de	distúrbios.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Já	a	formação	dos	 iscais	agropecuários	marca	o	inıćio	de	uma	parceria	entre	o	Exército	Brasileiro	e	o	MAPA	que	tem	por	objetivo	implementar	um	serviço	de	detecção	de	 produtos	 de	 origem	 animal	 e	 vegetal,	 ilegalmente	introduzidos	 no	 paıś	 por	 meio	 de	 portos,	 aeroportos	 e	fronteiras	terrestres.	

Foto: Leandro (Fotógrafo BPEB)
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Avenida Duque de Caxias, s/n, BPEB, SMU
Telefones: (61) 3415-7121 / 7141

E-mail: batalhaobrasilia@gmail.com
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