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COMPROMISSO
Aprimoramento contínuo e excelência.

 Vamos buscar a perfeição, e vamos 
buscá-la de forma incessante, sempre 
sabendo que jamais poderemos atingi-la. 
No caminho, porém, alcançaremos a 
excelência. 

 O moral elevado sempre existirá, enquanto o soldado crer 

que seu Exército é o que tem de melhor, seu Batalhão, o melhor 

do mundo, sua Companhia, a melhor do Batalhão, seu Pelotão, 

o melhor da Companhia, e que ele próprio é o melhor soldado 

nisso tudo. 

"Vocês não adoram isso?" 



 Ao assumir o comando de um navio de guerra moderno, equipado com 

os sistemas mais avançados da atualidade, foi como se passasse a dirigir 

uma empresa com toda a tecnologia disponível, mas de baixa produtividade. 

 Consciente de sua responsabilidade, o 

Comandante compreendeu que precisava 

desenvolver sua própria capacidade de liderança 

antes de tentar aprimorar o navio. 

 Em poucos meses,  conseguiu  uma 

tripulação constituída de pessoas confiantes, 

motivadas a solucionar problemas e dispostas a 

tomar iniciativas e assumir a responsabilidade 

pelos seus atos. 

 O lema a bordo passou a ser "Este barco 

também é seu!" e, em pouco tempo, o navio foi 

reconhecido unanimemente e em todos os níveis 

hierárquicos da Marinha como um modelo de 

eficiência naval 
Dica de Leitura



M
IS

S
Ã

O

 Atuar como tropa de 

Polícia do Exército, a fim de 

cooperar com o CMP na 

Defesa da Pátria GLO, na , 

nas  e Atv Subsidiárias ficar 

E C D  p a r t i c i p a r  d e  O p 

Internacionais, de acordo 

com os interesses do País.



UMA VEZ PE! SEMPRE PE!



VISÃO
 Ser a Unidade de PE de  em referência

âmbito nacional e internacional, pela atitude 

militar entusiasmo espírito de corpo, ,  e 

preparo profissional de seus integrantes; 

pela ; e pela qualidade dos meios de dotação

excelência no cumprimento de cada missão.



PASSAGEM DE COMANDO

 No dia 24 de janeiro, o BPEB realizou sua passagem de comando do Coronel Inf Maurício de Souza Bezerra 

para o Tenente-Coronel Inf  Marcelo Massetti Pereira.     

 O evento iniciou com a inauguração do retrato da galeria dos antigos Comandantes, seguida de uma 

formatura militar presidida pelo Comandante Militar do Planalto, General Luiz Carlos Pereira Gomes, e contou com 

a presença do Deputado Federal Pastor Francisco Eurico da Silva, do Comandante Logístico, General de Exército 

Guilherme Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira do 

Estado-Maior do Exército, além de oficiais-generais da Ativa e da Reserva, Comandantes de Organizações 

Militares, antigos Comandantes e Ex-integrantes do Batalhão, autoridades da região e convidados.



DESPEDIDA DE OFICIAL

 Foi realizada, no dia 2 de fevereiro, as despedidas ao 2º Ten OMT Goulart, que deixou as ileiras do Exército 

Brasileiro, por ocasião de sua transferência para a reserva não remunerada. Durante a cerimônia, foi lido a referência 

elogiosa e entregue uma lembrança do BPEB. O Comandante ressaltou a relevância dos excelentes serviços 

prestados e desejou sucesso na nova etapa! Uma Vez PE! Sempre PE!



 No dia 4 de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília participou da cerimônia cívico-militar de 

Substituição da Bandeira Nacional, sob coordenação do Comando Militar do Planalto, na Praça dos Três Poderes.  

 A solenidade foi presidida pelo General de Exército Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, Chefe do 

Departamento Geral do Pessoal do Exército, acompanhado do General de Exército Cláudio Coscia Moura, Chefe do 

Departamento de Engenharia e Construção; do General de Divisão Márcio Roland Heise, 2º Subchefe do Estado-

Maior do Exército; do General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, Comandante Militar do Planalto; além de 

outras autoridades militares, embaixadores e adidos militares estrangeiros. 

 O ato solene foi iniciado com a apresentação do coral composto por alunos do Colégio Militar de Brasília. No 

momento do hasteamento da Bandeira, militares e civis cantaram o Hino Nacional, acompanhados da Salva de Gala 

de 21 tiros da Bateria Caiena. 

 O BPEB participou de forma eficaz no controle de trânsito e estacionamento, na segurança velada, no 

isolamento e no patrulhamento, garantindo a segurança e a perfeita execução do evento.

SUBSTITUIÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL



APRESENTAÇÃO DE MILITARES

 No dia 5 de fevereiro, durante a formatura, foram apresentados ao Batalhão os seguintes militares:

 -Asp Of Inf Pedroza e o Asp Of Inf Guilherme Henrique, oriundos da Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN); 

- 3º Sgt Inf Daniel Torres, 3º Sgt Inf Jorge, 3º Sgt Inf João Paulo, 3º Sgt Inf Coelho, 3º Sgt Inf Joel Victor, 3º 

Sgt Inf D Santos, 3º Sgt Inf Perez, 3º Sgt Inf Pedro Santos e 3º Sgt Com Rabelo, da Escola de Sargentos das 

Armas (EsSA); e 

- 3º Sgt Mnt Com Souza Junior, 3º Sgt Mnt Vtr Auto Mendes, 3º Sgt Int Pelisson, 3º Sgt Mus Daniel Jorge e 

3º Sgt Mus Cunha, da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog). 

 Na oportunidade o Ten Cel Inf Massetti, Cmt do BPEB, os cumprimentou, desejando sucesso em 

suas novas missões.



 O BPEB realizou, no dia 7 de fevereiro, a instrução sobre Tecnologia Menos Letal atendendo ao Pedido de 

Cooperação de Instrução (PCI), do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR). 

 A instrução aconteceu no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas e os novos agentes da Secretaria de 

Segurança e Coordenação Presidencial, que estão realizando o Estágio de Qualiicação de Segurança Pessoal, 

tiveram instruções de uso de granadas de mão lacrimogêneas, de pimenta, de impacto, de luz e som e de efeito 

moral, espargidores (sprays) de pimenta, dispositivos elétricos incapacitantes (taser), espingardas calibre .12 e 

lançadores.

INSTRUÇÃO DE ARMAMENTO 

E MUNIÇÃO MENOS LETAL 



2º LICENCIAMENTO DO EFETIVO 

VARIÁVEL DE 2017    

 Foi realizada, no dia 16 de fevereiro, a Formatura de despedida da 2ª Turma de militares do Efetivo 

Variável incorporados em 2017. Foram licenciados 109 militares que, após quase um ano de serviço 

militar obrigatório, retornam ao meio civil, levando consigo, como ideal, a força e a responsabilidade de 

ostentar um Braçal PE, símbolo da disciplina e do cumprimento das missões. 

 O BPEB agradece pelo excelente trabalho realizado e deseja a todos muito sucesso. Uma vez PE! 

Sempre PE!



ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO 

À POLÍCIA DO EXÉRCITO 

 No período de 19 a 23 de fevereiro, foi realizado o Estágio de Adaptação a Polícia do Exército para 

18(dezoito) Oiciais, Subtenentes e Sargentos recémchegados no BPEB. A atividade foi conduzida pelo 

Núcleo de Ensino, com apoios diversos das Subunidades e Seções do Batalhão Brasília.



CORRIDA DA PAZ 2018

 No dia 18 de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília participou da Corrida da Paz 2018. 

 O Eixão Sul, tradicional rua de lazer em Brasília (DF), ficou todo em verde e branco, cores da 13ª edição da 

Corrida para a Paz que teve a participação de 9 mil e 600 pessoas. Coordenado pelo Ministério da Defesa, com 

organização do Exército Brasileiro. 

 A Corrida da Paz foi criada pelo Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM) e tem por objetivo promover 

a prática do esporte no contexto militar, integrando as Forças Armadas com a sociedade. 

 O BPEB participou também de forma eicaz no controle de trânsito e na escolta da corrida, garantindo a segurança 

e a perfeita execução do evento.



73º ANIVERSÁRIO DA TOMADA

DE MONTE CASTELO 

 No dia 21 de fevereiro, em formatura realizada no Batalhão de Polícia do Exército 

de Brasília, o Comando Militar do Planalto comemorou o 73º aniversário de um dos 

maiores feitos do Exército Brasileiro durante a II Guerra Mundial – a Tomada de Monte 

Castelo, protagonizada pelos integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB).      

 Participaram da cerimônia os Ministros do Superior Tribunal Militar, General de 

Exército Luis Carlos Gomes Mattos e o Almirante de Esquadra Carlos Augusto de Souza, o 

Comandante Militar do Planalto, General de Divisão Luiz Carlos Pereira Gomes, o 

Arcebispo da arquidiocese Militar do Brasil Dom Fernando José Monteiro Guimarães, 

oiciais-generais e pelo veterano da 2ª Guerra Mundial, Coronel Nestor da Silva e por 

ilustres convidados.  

 Durante a atividade, a tropa adentrou ao Pátio Marechal Zenóbio da Costa, em 

homenagem aos heróis da Força Expedicionária Brasileira; foi cantada a canção do 

Expedicionário; e houve o desile de tropas com a incorporação do ''Febiano'', para 

homenagear os feitos dos soldados que lutaram nesse grande conlito mundial e reverenciar 

aqueles que tombaram em campo de batalha, em defesa da democracia.



LICENCIAMENTO DO EFETIVO PROFISSIONAL

 No dia 28 de fevereiro, o Batalhão De Polícia do Exército de 

Brasília realizou uma solenidade militar, tendo por objetivo prestar a 

merecida homenagem aos militares do efetivo profissional que foram 

licenciados. 

 Na oportunidade, o Comandante do BPEB cumprimentou os 

militares que foram licenciados, desejando sucesso na nova 

empreitada aos agora “Veteranos PE”, na certeza de que adquiriram 

conhecimentos profissionais e valores morais como patriotismo, 

disciplina e, acima de tudo ética, pilares básicos de um cidadão pleno. 

 Finalizando a atividade, os “Veteranos PE”, marcharam pela 

última vez pelo Portão das Armas do Quartel, com o sentimento de 

missão cumprida! A cerimônia contou com a presença dos familiares 

e amigos dos licenciados.



ENTREGA DO BRAÇAL PE

 Em 26 de fevereiro, no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, foi realizada a solenidade de entrega do Braçal PE aos 

militares recém-chegados ao Batalhão Brasília e que concluíram o Estágio de Adaptação a Polícia do Exército (EAPE) 

2018: Asp Inf Pedroza, Asp Inf Guilherme Henrique, STen Inf Coutinho, 2º Sgt QE Prado, 3º Sgt Inf Coelho , 3º Sgt Inf 

Daniel Torres, 3º Sgt Inf D Santos, 3º Sgt Inf João Paulo, 3º Sgt Inf Joel Victor, 3º Sgt Inf Jorge, 3º Sgt Inf Perez, 3º Sgt 

Inf Pedro Santos, 3º Sgt Int Pelisson, 3º Sgt COM Rabelo, 3º Sgt Mnt Com Souza Junior, 3º Sgt MB Mendes Silva, 3º Sgt 

Mus Daniel Jorge e 3º Sgt Mus Cunha. 

 Na oportunidade, foi ressaltado o peso de se ostentar um Braçal PE, que representa, antes de tudo, o dever de 

cumprir e fazer cumprir as normas com SERENO RIGOR, FIRMEZA, EDUCAÇÃO, CORAGEM, DISCIPLINA e 

ENERGIA. UMA VEZ PE, SEMPRE PE!



MANUTENÇÃO DO BPEB

 No mês de fevereiro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília implantou medidas com o intuito de 
atender todas as demandas do escalão superior e gerar boas práticas, se empenhando em ações sistemáticas de 
controle e monitoramento, a fim de reduzir ou impedir falhas no desempenho de equipamentos e materiais, tudo 
por meio de manutenções preventivas, preditivas e corretivas. 

POR QUE? 
- AUMENTA A CONFIABILIDADE: 
 A boa manutenção gera menos paradas de máquinas. 
- MELHORA A QUALIDADE: 
 Máquinas e equipamentos mal ajustados têm mais probabilidade de causar erros ou baixo desempenho e 
podem causar problemas de qualidade. 
- DIMINUI OS CUSTOS: Quando bem cuidados, os equipamentos funcionam com maior eficiência. 
- AUMENTA A VIDA ÚTIL: 
 Cuidados simples, como limpeza e lubrificação, garantem a durabilidade da máquina, reduzindo os 
pequenos problemas que podem causar desgaste ou deterioração. 
- MELHORA A SEGURANÇA: 
 Máquinas e equipamentos bem mantidos têm menos chance de se comportar de forma não previsível ou 
não padronizada, evitando assim, possíveis riscos ao militar



DIA INTERNACIONAL DA MULHER

 Em 8 de março, o BPEB prestou homenagem ao segmento feminino, em comemoração ao Dia 

Internacional da Mulher. Durante a atividade, o Ten Cel Massetti, nosso Comandante, ressaltou a 

importância da data, agradecendo a todas pela dedicação, entusiasmo e, em especial, pelo carinho com que 

realizam as missões. 

 Na ocasião, as integrantes do Batalhão receberam uma rosa e um cartão alusivo à data, gesto que 

materializou o reconhecimento e agradecimento ao convívio e trabalho harmoniosos.



INCORPORAÇÃO 2018

 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou, em 2 de março, a Formatura de Incorporação 

dos Recrutas de 2018. Apresentaram-se 333 jovens para cumprir o seu dever cívico de servir à Pátria.   

 A solenidade foi presidida pelo Ten Cel Inf Massetti, Cmt do BPEB e contou com maciça participação 

dos amigos e familiares dos novos integrantes.

  O Recruta Jonatas dos Santos Rodrigues, da 1ª Cia PE, Claviculário da Incorporação de 2018, 

realizou a Abertura Simbólica do Portão da Unidade juntamente com o Comandante do Batalhão. 

Sejam bem-vindos ao Batalhão Brasília!!!



APRESENTAÇÃO DE OFICIAIS

 Foi realizada, no dia 23 de março, a apresentação dos militares recém chegados ao Batalhão à saber: 

Asp Of OMT George Luiz Santos e Silva e Asp Of OMT Felipe Santos Motinha, oriundos do Batalhão de 

Guardas Presidencial.



ESTÁGIO DE  ÁREA DE COMBATE 

CORPO A CORPO

 Foi realizada no dia 26 de março, a formatura de encerramento do Estágio de Área de Combate Corpo a 

Corpo (ECCC), do Comando Militar do Planalto (CMP). 

 Durante o estágio os alunos foram capacitados a desempenhar as funções de instrutor/monitor e auxiliar e 

habilitados nas técnicas, táticas e procedimentos (TTP), utilizados no Combate Corpo a Corpo. 

 A solenidade foi presidida pelo Ten Cel Inf Massetti, Cmt do BPEB e contou com maciça participação dos 

amigos e familiares dos estagiários. 

 Parabenizamos a equipe de instrutores e monitores do Núcleo de Ensino, que souberam conduzir o 

Estágio com profissionalismo e segurança, assim como parabenizamos os concludentes, desejando sucesso em 

suas futuras missões!



HOMENAGEM E DESPEDIDA PARA O 

GEN EX THEOPHILO 

 O Batalhão Brasília teve a honra de realizar, em 2 de abril, a formatura 

de homenagem e despedida ao General de Exército Guilherme Cals 

THEOPHILO Gaspar de Oliveira, Comandante Logístico, em reconhecimento 

por tudo o que este militar de escol fez pelo Exército Brasileiro e pelo país. 

 Compareceram à formatura o Gen Div Pereira Gomes, nosso 

Comandante Militar do Planalto, Gen Bda R1 Barreto, chefe do Projeto 

Estratégico Astros 2020, além de amigos e familiares.  

 Durante a cerimônia, o Ten Cel Inf Massetti, Comandante do BPEB, 1º 

Ten Inf Neves, Comandante do Pelotão de Escolta e o Sd Henrique Santos, 

Praça Mais Distinta do Ano 2017, realizaram a entrega de lembranças 

representativas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília ao Gen Ex 

Theophilo.



PRIMEIRA CONTINÊNCIA

 Mantendo a tradição, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou, no dia 3 de abril, a primeira 

continência da tropa aos oficiais generais recém-promovidos: Gen Bda Carlos Duarte Pontual de Lemos (eterno 

Cmt BPEB), nomeado para o Cmt 10ª Bda Inf Mtz, Gen Bda Otávio Rodrigues de Miranda Filho (eterno Cmt 3º 

BPE), nomeado para o Cmt GUEs e 9ª Bda Inf Mtz e o Gen Bda Carlos Augusto Fecury Sydrião Ferreira (eterno 

Cmt BPEB), nomeado para o Cmt 7ª Bda Inf Mtz. 

 Na oportunidade, os Generais receberam a apresentação da Guarda de honra e, na sequência, participaram 

da formatura no Pátio Marechal Zenóbio da Costa. 

 Durante a cerimônia, o Ten Cel Inf Massetti, Comandante do BPEB, realizou a entrega de lembranças 

representativas do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, aos generais recém-promovidos.



ACAMPAMENTO DA FASE

DE INSTRUÇÃO INDIVIDUAL   

 No período de 4 a 8 de abril, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou o Exercício no Terreno

da Fase de Instrução Individual Básica, na área do Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), para

os soldados do efetivo variável.

 O exercício, além de ter transmitido conhecimentos fundamentais para o combatente básico, possibilitou 

a cada um de nossos soldados PE o desenvolvimento de atributos e valores tão caros e respeitados por nós 

militares como: espírito de corpo, disciplina , iniciativa, tenacidade, coragem e determinação no cumprimento de 

missão.



ESTÁGIO DE ÁREA DE TECNOLOGIA

MENOS LETAL  

 No período de 9 a 13 de abril, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, realizou o Estágio de Área de 

Tecnologia Menos Letal (ETML) do Comando Militar do Planalto. 

 Os estagiários foram instruídos no emprego de granadas de mão lacrimogêneas, de pimenta, de impacto 

de luz, espingardas calibre .12, lançadores, tonfas-projetoras, entre outros procedimentos fundamentais para as 

Operações de Garantia da Lei e da Ordem.



ESTÁGIO SETORIAL DE INSTRUTOR

E MONITOR DE TIRO   

 O Batalhão Brasília realizou, no período de 02 a 06 de abril, o Estágio Setorial de Instrutor e Monitor de 

Tiro, do Comando de Operações Terrestres (COTER), conduzido pelo Núcleo de Ensino do BPEB. 

 O Estágio proporcionou aos Oficiais e Sargentos, requalificar e homogeneizar os conhecimentos técnicos, 

táticos e implementações introduzidas nas Instruções Gerais de Tiro com o Armamento do Exército (IGTAEx) e 

Instruções Reguladoras de Tiro com o Armamento do Exército (IRTAEx), preparando os militares para o 

desempenho, orientação e divulgação para as OM sobre a correta execução dos tiros com os diversos armamentos 

da Força Terrestre.



ENTREGA DE BRAÇAL PE AOS 

RECRUTAS DE 2018  

 Foi realizada no dia 27 de abril, no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, a solenidade de entrega do Braçal PE 

aos soldados incorporados no ano de 2018. Após o término da Fase de Instrução Individual Básica, os militares 

receberam a Boina e o autêntico Braçal do Policial do Exército.

 A cerimônia contou com a participação de familiares e amigos. Os soldados prestaram o “Compromisso do 

Braçal”, assumindo a responsabilidade no cumprimento das missões da Polícia do Exército, sempre com muita 

iniciativa, coragem e disciplina.

 Destacaram-se, pelo elevado desempenho durante o período de instrução, os seguintes militares: Sd Fideles 

(2ª Cia PE), Sd P. Sergio (CEG), Sd Fernandes (1ª Cia PE), demonstrando, com excelência, que servir em uma 

Unidade de PE é um privilégio reservado para poucos.



DESPEDIDAS, ENTREGA DE DIVISAS DE CABO E 

DESTAQUE DO CAMPO INSTRUÇÃO 2018    

 No dia 2 de maio, o BPEB realizou uma solenidade composta de 3 (três) atividades em destaque:

- homenagem aos militares do Quadro Especial que se despediram do serviço ativo: 2º Sgt Ronaldo e o 2º Sgt Sgt 

Andretta;

- entrega de divisas aos recém promovidos a graduação de Cabo: Sd Ramos Silva, Sd Gleidson, Sd De Morais, Sd 

Santana Oliveira, Sd Rafael Marcos, Sd Jean Gomes, Sd Brenndo, Sd Wedilei, Sd Walesson, Sd Rafael Santos, Sd 

Samuel, Sd Bessa, Sd Amorin, Sd Junio, Sd José Alves, Sd Yasuma, Sd Barros, Sd Neto, Sd Carvalho, Sd Raineres, 

Sd Gustavo Souza, Sd Santiago, Sd Edilson, Sd Odair, Sd Willian Vieira, Sd Marcos Vinicius, Sd Alexandre 

Gonçalves, Sd Oliveira Vale, Sd Prestes e Sd Sérgio Junio; e

- cumprimento ao Soldado do Efetivo Variável Tiago FIDELIS Morais, da 2ª Cia PE, por ter se destacado no Campo 

de Instrução de 2018.



ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO

DO ANIVERSÁRIO DO BPEB 

 Em 9 de maio, foi realizado no Recanto PE o tradicional almoço de confraternização com os eternos 

Comandantes e os Veteranos PE. A atividade contou com a presença do Gen Div Uchôa, autor da canção do Batalhão 

Brasília, dos Eternos Cmt BPEB Gen Div Beust, Gen Bda Morosini, Cel Felipe, Cel Mauricio de Souza, Cel De 

Simone, além de diversos veteranos que muito nos honraram com suas presenças.



FORMATURA ALUSIVA AO 

ANIVERSÁRIO DO BPEB

 Em 10 de maio, por meio de uma marcante Formatura no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, o BPEB realizou 

a comemoração alusiva aos seus 58 anos. 

 A solenidade contou com a presença do Exmo Sr Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz, do General de 

Divisão Pereira Gomes, nosso Comandante Militar do Planalto, dos antigos Comandantes do BPEB e de autoridades 

civis e militares. 

 Prestigiando a atividade, compareceram os autênticos Veteranos PE de todo o País que, com muita energia, 

alegria, vibração e emoção, desfilaram em continência às autoridades presentes. 

 Encerrando a cerimônia, o Pelotão de Motos realizou uma belíssima apresentação da Pirâmide Humana, 

sendo aplaudida por todos os convidados presentes.



VISITA DE ORIENTAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICA     

 Em 10 de maio, por meio de uma marcante Formatura no Pátio Marechal 

Zenóbio da Costa, o BPEB realizou a comemoração alusiva aos seus 58 anos. 

 A solenidade contou com a presença do Exmo Sr Ministro Péricles 

Aurélio Lima de Queiroz, do General de Divisão Pereira Gomes, nosso 

Comandante Militar do Planalto, dos antigos Comandantes do BPEB e de 

autoridades civis e militares. 

 Prestigiando a atividade, compareceram os autênticos Veteranos PE de 

todo o País que, com muita energia, alegria, vibração e emoção, desfilaram em 

continência às autoridades presentes. 

 Encerrando a cerimônia, o Pelotão de Motos realizou uma belíssima 

apresentação da Pirâmide Humana, sendo aplaudida por todos os convidados 

presentes.



ENVIO DE TROPAS AO ESTADO DE TOCANTINS 

 Em 2 de junho, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília atuou em operação de Garantia de Votação e 

Apuração, enviando militares para atuar na segurança das eleições suplementares para Governador do Estado de 

Tocantins. 

 A 1ª Cia PE, com apoio de elementos da Seção de Cães de Guerra, foi escoltada por equipe de motociclistas 

do Batalhão Brasília e transportada por aeronave da Força Aérea Brasileira.



PROMOÇÃO DE MILITARES

 No dia 6 de junho, em formatura do BPEB, os 

militares recém promovidos foram homenageados 

em posição de destaque.

 Na ocasião, o comandante do Batalhão 

Brasília realizou a entrega das insígnias aos 

promovidos: 1° Ten QAO Alexandre, 1° Ten QAO 

Cantanhede, 2º Ten QAO Marques, 1° Sgt Inf Castro 

Alves, 1° Sgt Mus Nascimento e 1° Sgt Mus Ferreira.



FESTA JUNINA

 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília participou da Festa Junina do Clube do Exército, no 

SMU, nos dias 8 e 9 de junho.

 Na oportunidade, diversos militares e visitantes tiveram a chance de apreciar a Barraca do 

Batalhão Brasília, cheia de atrações e comidas típicas das festividades juninas.

 Ao mesmo tempo, o BPEB participou ativamente na segurança, no policiamento e no balizamento 

do trânsito de toda a atividade, mantendo o ambiente seguro, agradável e familiar.



DESPEDIDA DE OFICIAL 

 No dia 8 de junho, o 

Batalhão Brasília realizou a 

despedida do 2º Ten Mus 

Valcir, por motivo de sua 

t r a n s f e r ê n c i a  p a r a  o  1 ° 

Regimento de Cavalaria de 

Guardas.



2º REUNIÃO DE COORDENAÇÃO 

 No período de 11 a 15 de junho, o 

Batalhão de Polícia do Exército de Brasília 

(BPEB), sediou a 2ª Reunião de Coordenação 

de Polícia do Exército, evento promovido 

pelo Centro de Doutrina do Exército (C Dout 

Ex) do Comando de Operações Terrestres 

(COTER).

 A abertura do evento foi realizada pelo 

Cel Cav Carlos Luiz Guedes Neto, do Centro 

de Doutrina do Exército, e contou com a 

p a r t i c i p a ç ã o  d o s  C o m a n d a n t e s  d a s 

Organizações Militares de Polícia do Exército 

(OMPE), níveis Unidade e Subunidade, de 

todo o Brasil. 

 O principal objetivo foi a finalização do Anteprojeto do 

Manual de Campanha POLÍCIA DO EXÉRCITO, visando a 

substituição do Manual de Campanha C 19-5 Polícia do 

Exército (1966). 

Outros temas também discutidos:

- desativação da Mtr M Beretta e possibilidades (sugestão de 

armamentos e calibres) para substituição;

- adicional de Compensação Orgânica para os motociclistas 

militares na função de batedor; e

- estudos para a montagem de projeto visando a sensibilização 

dos escalões superiores para a criação de um Centro de 

Instrução de PE.



ENTREGA DE BRAÇAL

 No dia 25 de junho, foi realizada a solenidade de entrega do Braçal PE aos militares recém-chegados Asp 

Of OCT Inf Samuel de Vasconcelos Morato e Asp Of OCT Inf Joseph Rafael Rodrigues Fernandes.

 O Comandante ressaltou a responsabilidade e a honra de ostentar o Braçal PE, já que representa, antes de 

tudo, o dever de cumprir e fazer cumprir as normas com firmeza, educação, coragem, disciplina e energia. 



PAB GLO

 No período de 4 a 21 de junho, foi realizado o Exercício do Período de Adestramento Básico em Operações 

de Garantia da Lei e da Ordem - PAB GLO.

 O exercício visou adestrar as frações do BPEB, nível Pelotão e Subunidade, por meio da execução de 

Postos de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE), Postos de Segurança Estático (PSE) e com a participação em 

Operações de Controle de Distúrbios (OCD), juntamente com a tropa do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas.



TÉRMINO DE ESTÁGIO 

 No dia 13 de julho foi realizada a solenidade de encerramento do Estágio de Área de Adestrador de Cães de 

Guerra (EAACG).

 A atividade, chefiada pelo Major Veterinário De Paula, Chefe da Seção de Cães de Guerra (SCG), e 

coordenada pelo Major de Infantaria Venâncio, Chefe do Núcleo de Ensino do BPEB, teve os seguintes objetivos:

Ÿ capacitar os concludentes para executar o adestramento de cães de guerra;

Ÿ desenvolver as habilidades e atributos necessários à atividade militar; e

Ÿ atuar na detecção de explosivos e entorpecentes e no emprego das missões operacionais



VISITA DE ORIENTAÇÃO

 No dia 17 de julho, o BPEB recebeu a comitiva da 11ª Região Militar em Visita de Orientação Logística e 

Administrativa.

 O foco da atividade foi verificar quais as principais demandas do Batalhão, tudo com a finalidade de prestar 

o apoio adequado e oportuno para manter o melhor ambiente, qualidade e operacionalidade desta Unidade 

Dinâmica.


