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Mensagem do Comandante

CORRIDA DA PAZ 
No dia 01 de março, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília organizou a Corrida da Paz 2015 – CISM 
Day Run. O evento contou com mais de 3500 atletas militares e civis, com participação de representações do 
Exército, Marinha, Força Aérea e Órgãos de Segurança Pública. Em um ambiente de confraternização os 
corredores cumpriram um percurso de 4km ao longo do eixão Sul.
Realizada em diversos países desde 2006, a Corrida da Paz foi criada pelo Conselho Internacional do 
Esporte Militar (CISM) e tem por objetivo estimular a integração das Forças Armadas com a sociedade civil 
por intermédio do esporte, promover a paz, e incentivar o cuidado com a saúde por meio da prática esportiva. 
A organização da corrida, cuja responsabilidade coube à 1a Cia PE, foi elogiada por todos os participantes. O 
evento contou ainda com a participação de motociclistas batedores na largada e ao longo do percurso e 
culminou com uma apresentação da Banda de Música do BPEB.

 Bom dia!

 O mês de março foi marcado por intensas 

atividades para o nosso Batalhão, iniciando pela Corrida 

da Paz e cerimônia de incorporação dos novos soldados, 

passando pelo internato e culminando com as instruções 

e preparo da Força de Pacificação da Maré. Nesse mês 

iniciamos um novo ciclo de serviço militar com a 

incorporação de 398 militares e o Batalhão de Polícia do 

Exército de Brasília orgulha-se de seus novos soldados. 
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ESTÁGIO DE MOTO-PATRULHAMENTO

O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou no dia 02 de março, a Formatura de Incorporação 
dos novos soldados de 2015. A solenidade contou com maciça participação de amigos e familiares dos 
novos integrantes da família militar.

No período de 9 a 13 de março, o Pelotão de Escoltas da Companhia de Escolta e Guarda conduziu o Estágio 
de Patrulhamento com Motocicleta para 20 militares da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada  que irão integrar 
a Força de Pacificação na Operação São Francisco VII, no Complexo da Maré - RJ. As instruções, de cunho 
eminentemente prático, visaram fornecer aos instruendos conhecimentos relativos à mecânica, manutenção 
e pilotagem de motos, bem como técnicas de abordagem policial e patrulhamento ostensivo, contando ainda 
com o apoio do Batalhão de Policiamento de Choque da PMDF.

INCORPORAÇÃO 2015
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1ª PIZZA DA LEGIÃO DA INFANTARIA
Abrindo as atividades da Legião da Infantaria 
de Brasília em 2015, o Batalhão de Polícia do 
Exército de Brasília teve a honra de realizar, 
no dia 09 de março, a tradicional Pizza da 
Infantaria. Na ocasião foi realizada a 
passagem da Presidência da Legião da 
Infantaria do Exmo Sr Gen Ex Adhemar da 
Costa Machado Filho para o Exmo Sr Gen Ex 
Marco Antônio de Farias. A atividade foi 
m a r c a d a  p e l a  c o n f r a t e r n i z a ç ã o  e 
camaradagem, contando com a presença de 
infantes das diversas OM da Guarnição.

DESPEDIDA DO CAPITÃO OSCAR
 No dia 20 de março, o Batalhão Brasília realizou uma formatura em homenagem ao Cap Oscar 
Ferreira Gonzaga, por motivo de sua transferência para a reserva remunerada. A solenidade foi presidida 
pelo Comandante Militar do Planalto, Gen Div Racine Bezerra Lima Filho. Compareceram à cerimônia, a 
Embaixadora da Jamaica Sra Alison Elizabeth Stone Roof, o Gen Div Peixoto e muitos amigos e familiares. 
Após a formatura, foi realizada uma homenagem dos integrantes da Banda de Música e a inauguração do 
retrato do Cap Oscar na galeria dos antigos regentes. O Cap Oscar despediu-se do serviço ativo após mais 
de 37 anos de excelentes serviços prestados ao Exército Brasileiro. Servia no BPEB desde fevereiro de 
2011 e desempenhou com elevado profissionalismo a função de Regente da Banda de Música do BPEB, 
conduzindo-a com garbo e alegria em diversas apresentações em formaturas, solenidades, eventos cívicos 
e comemorativos. 

Cap Oscar, seja muito feliz! Missão Cumprida! 
Uma vez PE! Sempre PE!
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OPERAÇÃO MÃO AMIGA

MARCHA DE 8KM

O Comando Militar do Planalto, dentro de sua missão subsidiária de contribuir 
para o desenvolvimento nacional, o bem estar social e a defesa civil, apóia o 
Governo do Distrito Federal na força-tarefa empenhada em combater os focos 
do mosquito Aedes aegypti – vetor responsável por transmitir dengue e febre 
chikungunya. O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília participa da 
“Operação Mão Amiga”, com um Pelotão comandado pelo Ten Feitosa, com a 
missão de orientar os moradores das vilas militares e de diversas regiões 
administrativas do DF sobre como eliminar possíveis focos dos transmissores 
e combater sua proliferação.  

Ch 5ª Seção: 2° Ten Clarissa
Arte gráfica e diagramação: Sd Rafael
Fotografia: Leandro Coelho/CComSex/CMP/Sd Gleuton 

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

E-mail: batalhaobrasilia@gmail.com

COMUNICAÇÃO SOCIAL - BATALHÃO BRASÍLIA

No dia 31 de março, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou a 

marcha de 8km da Fase de Instrução Individual Básica, como preparação para o 

primeiro exercício no terreno do efetivo variável incorporado este ano.

ORIENTAR O RESPONSÁVEL,

CORRIGIR O IRRESPONSÁVEL,

PRENDER O INCORRIGÍVEL.

Uma vez PE, sempre PE!
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