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Editorial

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA

Ten Cel Inf Massetti
Comandante do BPEB

 O BPEB, confirmando sua aptidão eclética e dinâmica, atuou em diversas 

atividades nos meses de julho e agosto:

Ÿ Estágio de Área de Adestrador de Cães de Guerra;

Ÿ Curso de Polícia do Exército;

Ÿ Visita de Orientação Logística e Administrativa da 11ª Região Militar (VOLA 

11ª RM);

Ÿ Visita de Orientação Técnica do Comando Militar do Planalto (VOT CMP);

Ÿ Término Curso de Formação de Cabos (CFC 2018);

Ÿ Despedida de oficial por término de tempo de serviço;

Ÿ Cerimônia de Juramento à Bandeira para os incorporados no corrente ano;

Ÿ Visita ao Hospital da Criança;

Ÿ Dia do Soldado (Solenidade Militar e demais atividades no decorrer da 

semana); e

Ÿ Visita ao Grupo de Apoio de Brasília (GAP-BR) da Força Aérea Brasileira.

 Mais uma vez, é justo e merecido reconhecer o esforço e dedicação dos nossos militares do Batalhão Brasília em 

prol do cumprimento das missões, resultando na excelência da qualidade em todas elas. Assim, é com orgulho e 

tranquilidade que que este comandante pode afirmar que seus atuais integrantes estão honrando, e com louvor, o nome 

desta Unidade especial.

Fazer, querendo fazer bem feito!

Uma vez PE, sempre PE!



Estágio de Área de Adestrador de Cães de Guerra 

Curso de Polícia do Exército

 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.

 Foi realizada, no dia 16 de julho, a Formatura de Encerramento do Curso de Polícia do Exército para Oficias e 

Sargentos – 2018. O curso, que teve a duração aproximada de dois meses, proporcionou aos concludentes a 

capacidade de desempenhar atividades típicas de um Policial do Exército, como a Coordenação de Segurança de 

Área, controle de trânsito, policiamento ostensivo, patrulhamento, segurança de autoridades, defesa pessoal e 

controle de distúrbios.

Parabenizamos a todos os concludentes e desejamos sucesso em suas futuras missões!



Visita de Orientação

Visita de Orientaçaõ  Tećnica do CMP

 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.

 O BPEB recebeu, em 24 de julho, a ilustre Visita de Orientação Técnica do Comandante Militar do Planalto, 

Gen Div Sérgio da Costa Negraes (eterno Comandante desta OM) e comitiva

 Na ocasião, as principais atividades desenvolvidas foram: escolta de batedores, guarda de honra, formatura, 

apresentação de oficiais, palestra deste Comandante, almoço e despedidas.

 O Batalhão Brasília agradeceu a oportunidade de apresentar suas demandas e colher as orientações precisas e 

oportunas do CMP.

Uma vez PE, sempre PE!



Término CFC 2018

Despedida de Oficial

 Em 26 de julho, o BPEB realizou uma vibrante formatura para o encerramento do Curso de Formação de 

Cabos (CFC) 2018.

 Os seguintes militares, destaques do CFC, foram homenageados: Sd Jhonatas Matheus Ferreira da Silva, do 

BPEB (2ª Cia PE), Sd Pedro Henrique dos Santos Silva, também do BPEB (CEG), e o Sd Dennis Roger da Silva 

Martins, do Gab Cmt Ex.

 O Batalhão Brasília parabeniza a todos pelo esforço e dedicação!

 A solenidade contou com a presença de vários amigos e familiares.

Uma vez PE, sempre PE!

 Em 3 de agosto, durante a reunião de oficiais do 

BPEB, foi realizada a despedida do 1º Ten OCT Rafael 

Santana Bezerra e do 1º Ten Estefan Santiago Zborowski.

 O Ten Santana, por conclusão de seu tempo de serviço 

e consequente reserva não remunerada.

 O Ten Zborowski, por sua transferência, por 

necessidade do serviço, para o Batalhão de Ação de 

Comandos (Goiânia/GO).

 Durante a cerimônia, foram lidas as referências 

elogiosas e entregue lembranças do BPEB.

 O Comandante ressaltou a relevância dos excelentes 

serviços prestados por ambos os militares, desejando sorte, 

que considera a soma do preparo com a oportunidade, e 

sucesso na nova etapa!



Juramento à Bandeira

Visita ao Hospital da Criança

 No dia 17 de Agosto, os soldados incorporados em 2018 participaram da formatura para prestar o juramento à 

Bandeira Nacional.

 Em mais uma formatura marcada pela vibração e entusiasmo da tropa, selaram o compromisso de dedicação 

integral ao serviço da Pátria.

 A solenidade contou com a presença de amigos e familiares dos soldados .

 A Banda de Música do Batalhão Brasília visitou, em 22 de agosto, o Hospital da Criança de Brasília (Hospital 

José Alencar).

 O Hospital oferece tratamento para câncer infantil e pediatria especializada.

 Os músicos do BPEB contribuem na humanização do atendimento e levam alegria para a vida das crianças e 

adolescentes que estão em tratamento.

Parabéns a todos!



Dia do Soldado

Visita ao GAP-BR

 No dia 24 de agosto, o Batalhão Brasília participou da cerimônia em comemoração ao Dia do Soldado, 

realizada no Quartel-General do Exército.

 Durante a solenidade, militares e civis foram homenageados com a Medalha do Pacificador, entre eles o 

Maj QCO DE PAULA e o 1˚Sgt Mus TÚLIO do BPEB. Parabenizamos nossos militares por receberem o 

reconhecimento do Exército por seus relevantes serviços prestados e pela missão bem cumprida.

 Ao mesmo tempo, o BPEB participou ativamente do desfile, das seguranças ostensiva e velada, do 

policiamento e no controle e balizamento de trânsito de todo evento.

 Em 27 de agosto, uma comitiva do BPEB visitou o Grupo de Apoio de Brasília (GAP-BR), Unidade da 

Força Aérea Brasileira, sediada na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

Os objetivos da visita foram:

- estreitar o relacionamento entre as Unidades;

- visitar as instalações do aprovisionamento e refeitórios da Unidade; e

- acompanhar as atividades dos militares do Rancho do BPEB que estão à disposição do GAP-BR, para realizar 

cursos na área de alimentação.

 Na oportunidade, a comitiva foi recepcionada pelo comandante do GAP, o Cel Int ALEX ORÇAY 

REIS, que acompanhou a visita às instalações e o trabalhos desenvolvidos, encerrando com almoço.
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Semana do Dia do Soldado

 No dia 30 de agosto, o BPEB participou das 

atividades em comemoração a Semana do Dia do 

Soldado no Palácio do Planalto, realizando exposição 

de equipamentos, viaturas e armamentos.

 O evento contou também com a participação 

do Conjunto Musical do BPEB (The Police Band) 

que realizou apresentações musicais para todos os 

participantes.

 No dia 03 de Janeiro de 2002, um grupamento 

composto por 66 militares do Batalhão de Polícia do Exército 

de Brasília , partiu para o TIMOR LESTE, a fim de compor a 

Força de Manutenção de Paz.

Vamos buscar a Perfeição, e vamos buscá-la 
de forma incessante, sempre sabendo 

Que Jamais poderemos atingi-la.

No Caminho, porém, 
alcançaremos 
a Excelência.


