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Editorial

BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA

Ten Cel Massetti
Comandante do BPEB

 Os meses de setembro e outubro foram marcados por intensa 

participação do BPEB em destacadas atividades internas e externas.

 Nesse período, conquistamos diversos objetivos importantes: desfile do 

Dia da Independência; apoio à Operação Dínamo VI; visita de veteranos PE; 

estágio de capacitação em viatura militar; estágio de retenção e contra retenção; 

estágio de cinegrafia; estágio de motociclista militar e batedor; estágio de 

segurança e proteção de autoridades; Motocão; Jogos Desportivos do Exército; 

exercícios de adestramento; apoio ao 2º turno das eleições; coordenações de 

segurança de área; divulgação de superação de desafios pessoais; entra tantas 

outras atividades desta dinâmica Organização Militar de Polícia do Exército.

  O fim do ano já se aproxima, mas ainda há muito que fazer. Os integrantes do Batalhão Brasília permanecem unidos 

pelo mesmo propósito, motivados pela qualidade de nosso pessoal e determinados pela perfeita noção da importância de 

nosso papel como Policiais do Exército inseridos na Capital Federal.

Fazer, querendo fazer bem feito!

Uma vez PE, sempre PE!



Formatura do Batalhão

 Em 3 de setembro, o BPEB realizou uma solenidade composta de 3 (três) atividades em destaque:

 - Realizar o juramento dos promovidos ao primeiro posto do oficialato, firmando, perante a Bandeira do Brasil, o 

compromisso com a Pátria: 2º Ten QAO Cláudio César Marques Simões, 2º Ten Inf Guilherme Henrique Gomes 

Guimarães, 2º Ten Inf Maurício Pedroza Barreto Santos, 2º Ten OCT Joseph Rafael Rodrigues Fernandes, 2º Ten OCT 

Samuel de Vasconcelos Morato, 2º Ten OMT George Luiz Santos e Silva e 2º Ten OMT Felipe Santos Motinha;

 - Destacar os demais promovidos: a 1º Ten OVT Fernanda Maria Ozelim da Pádua Alamy Martins, 1º Ten OCT 

Márcio Sena Magalhães e 1º Ten OCT Michael Douglas de Souza Macário; e

 - Celebrar o Dia do Uniforme, um dos principais símbolos que representam a carreira das armas. Na oportunidade, 

a tropa PE se apresentou trajando o uniforme 8º B1.

Desfile 7 de Setembro 

 O BPEB participou, em 7 de setembro, do Desfile Cívico Militar que ocorreu na Esplanada dos Ministérios em 

comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil.

 O Batalhão atuou de forma brilhante na Coordenação de Segurança de Área, no controle de trânsito e dos 

estacionamentos, no policiamento, no isolamento da área e na segurança das autoridades presentes.

 Durante o desfile, a Banda de música do BPEB realizou, de forma vibrante, uma belíssima apresentação e, 

fechando a parada militar com chave de ouro, a “Pirâmide Humana”, uma das atrações mais esperadas, impressionou a 

todos os presentes ao se apresentar com mais 30 militares sobre uma motocicleta.

 Parabenizamos a todos pela excelência no desempenho e comprometimento no cumprimento da missão.



Semana da Pátria

 Em 10 de setembro, cumprindo demandas em prol da Semana da Pátria, a Banda de Música do BPEB participou de 

programação promovida pelo Colégio Visão, localizado em Águas Claras/DF, abrilhantando as atividades daquele 

Estabelecimento de Ensino.

Operação DÍNAMO VI

 Em 11 de setembro, uma equipe da Seção de Cães de Guerra do BPEB, coordenada pelo Maj De Paula, participou 

da Operação DÍNAMO VI, na Rodovia BR 020, em Formosa/GO, em apoio ao Serviço e Fiscalização de Produtos 

Controlados (SFPC), da 11ª Região Militar, empregando cães especializados em faro de explosivos e armamentos.

Estágio de Capacitação

 Em 10 de Setembro, o 3º Sgt W Mendes apresentou-se no Centro de Treinamento da Empresa AGRALE, 

localizado em Caxias do Sul/RS, a fim de participar do Estágio de Manutenção e Operação em VTNE Agrale Marruá, ¾ 

Ton, Euro III – 2º Nível.

 O objetivo do Estágio é capacitar mecânicos e motoristas visando proporcionar o aumento da disponibilidade, 

confiabilidade e do ciclo de vida da viatura Marruá, estimulando-os, ainda, a serem vetores de propagação da manutenção 

preventiva em suas OM.



Visita de Veteranos

 No dia 14 de setembro, o BPEB realizou uma formatura para receber a visita de 30 reservistas, veteranos de 

Unidades da Guarnição de Brasília, em sua maioria, oriundos do Estado do Paraná, conhecidos como “Os Catarinas”.

 A visita foi uma excelente oportunidade de estreitar o relacionamento dos militares do BPEB com as gerações de 

ex-integrantes e manter um frequente convívio com o pessoal da reserva, aproveitando suas experiências de caserna e de 

exemplos de vida, além de manter e divulgar as tradições do Exército Brasileiro para a Reserva Ativa.

Retenção e Contra Retenção

 Nos dias 14 e 15 de setembro, militares do Pelotão de Investigações Criminais (PIC) participaram do Curso de 

Retenção e Contra Retenção, ministrado pelo Sr Luiz Charneski.

 A atividade proporcionou o aprimoramento do nosso pessoal em técnicas de proteção do armamento durante o 

emprego da força, aumentando o preparo para o desempenho na atuação de rotina de um Policial do Exército.

Promoção de Militares

 Em 14 de setembro, o BPEB realizou uma formatura para 

destacar os promovidos à sargento temporário de infantaria, por 

término do CFST 2018: 3º Sgt Rafael Marcos da Silva Santos e 3º 

Sgt Matheus Freitas de Jesus Morais.

 O evento contou com a presença de amigos e familiares dos 

promovidos.

 Parabéns aos novos Sargentos do Exército Brasileiro!!



Estágio de Cinegrafia

 Em 17 de setembro, o 2º Ten Cláudio Cesar Marques Simões, Chefe da Seção de Comunicação Social do BPEB, 

apresentou-se na Escola de Comunicações do Exército ( ESCOM), a fim de participar do Estágio de Cinegrafia, 

promovido pelo Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx).

 O objetivo do referido Estágio é capacitar militares para atuar como cinegrafistas nas atividades das OM do CMP 

e colaborar com a produção de material institucional do EB.

 Nosso reconhecimento ao Ten Marques, por estar representando o BPEB de forma brilhante!

Cerimônia Fuzileiros Navais

 Na manhã de 12 de setembro, o Comandante do BPEB, Ten Cel Marcelo Massetti Pereira, participou da 

Cerimônia alusiva ao 57° aniversário de criação do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília (GptFNB).

 Na oportunidade, nosso Comandante foi agraciado com o Diploma “Amigo do Grupamento de Fuzileiros Navais 

de Brasília”, que é destinado a agraciar militares e civis que contribuíram para a consecução das atividades operativas e 

administrativas afetas ao GptFNB, ou colaboraram para elevar o nome da Instituição nos locais onde servem e ao público 

em geral.

 O Comandante do 7º Distrito Naval, Vice-Almirante Sérgio Nathan Marinho Goldstein, realizou a entrega do 

referido diploma ao Comandante do BPEB.



Motocão 2018
 Em 29 de setembro, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília promoveu o 14º Encontro Motociclístico - 

MOTOCÃO 2018.

 O evento reuniu cerca de 800 motociclistas, com participação de integrantes dos diversos motoclubes existentes 

no DF e entorno, além de militares e civis amantes do motociclismo.

 Para realização do passeio, contamos com a parceria especial dos batedores do Exército (BPEB e BGP), da 

Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Estradas de Rodagem 

do Distrito Federal, do DETRAN-DF, da PMDF e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

 Durante a concentração, o evento pode contar a marcante apresentação da Banda Marcial do BGP e com 

exposições de materiais de Comunicações e Guerra Eletrônica, Artilharia, Cavalaria Mecanizada, viaturas policiais, 

motocicletas e equipamentos e cães da Seção de Cães de Guerra BPEB, pista de habilidades em pilotagem, além de 

sorteio de brindes.

 Um helicóptero da Divisão de Operações Aéreas da Policia Civil do Distrito Federal, em estreita ligação com o 

Motocão, realizou sobrevoos durante todo o passeio.

 Os participantes puderam contribuir com a campanha de solidariedade, doando 2 kg de alimentos não perecíveis, 

que serão distribuídos para Instituições de caridade.

 Antes da partida para o Passeio, o capelão militar do CMP realizou a benção dos motociclistas e o Comandante do 

Batalhão Brasília agradeceu a todos pela presença.

 O encerramento do evento (chegada do Passeio) ocorreu na Feira de Artesanato da Torre de TV, no centro da 

capital, com a apresentação da Banda BENEFISONGS.

 O BPEB agradece a POUPEX e as empresas Info Trilhas, Old Bikers, Versatium e Alfaiataria Padrão Oficial, por 

participarem do evento como patrocinadores. 



 No período de 13 a 21 de outubro de 2018, o BPEB teve 

significativa participação nos Jogos Desportivos do Exército 2018, que 

ocorreu na guarnição de Brasília/DF.

 Além de participar das competições, com um atleta no Judô, um 

no tiro, um no Pentatlo militar e outro na modalidade orientação, o BPEB 

teve representatividade direta em apoio as 8 modalidades esportivas dos 

JDE, hospedando delegações e com militares atuando como oficial de 

ligação, comunicação social, alimentação, saúde, transporte, auxiliar de 

arbitragens, segurança e som, colaborando sobremaneira para o sucesso 

do maior evento desportivo militar do país.

Jogos Desportivos do Exército

Estágio Batedor 2018

 Em 23 de outubro, o BPEB iniciou o Estágio de Motociclista Militar e Batedor da Guarnição do Comando Militar 

do Planalto.

 No Estágio, com duração de 6 semanas e, neste período, os militares aprovados no teste inicial, passaram por 

instruções teóricas e práticas de mecânica de motocicletas, primeiros socorros, legislação de trânsito, técnicas de 

pilotagem e de escoltas de autoridades, além de conhecimentos básicos indispensáveis ao desempenho da função 

específica.

 O Ten Cel Massetti, Comandante do BPEB, realizou a aula inaugural para os estagiários matriculados.

Formatura do Batalhão

 Na formatura de 24 de outubro, o Comandante do 

BPEB apresentou os cumprimentos ao 3° Sgt Joel Victor 

Felipe Saldanha, em reconhecimento por ter concluído 

com aproveitamento o Curso de Especialização Básica 

para Sargentos, realizado no Departamento de Educação e 

Cultura do Exército (DECEx), obtendo o primeiro lugar.



Exercício de Progressão

 Nos dias 24 e 25 de outubro, a 2ª Cia PE deslocou-se para o Matadouro localizado em Sobradinho/DF, a fim de 

intensificar o preparo da tropa para o emprego e progressão em ambiente urbano.A atividade consistiu em um exercício 

dupla ação com um Pelotão atacando a localidade e um Pelotão figurando moradores, com Agentes Perturbadores da 

Ordem Pública (APOP) defendendo e retardando a progressão na área edificada.

Desafio Soldado Choque

 No dia 25 de outubro, o BPEB realizou, pela 1ª vez, a competição denominada SOLDADO CHOQUE, com o 

objetivo de distinguir entre os militares da incorporação de 2018 o melhor Combatente Choque.

 As oficinas foram montadas com obstáculos típicos de missões comuns ao combatente PE, valorizando a 

atividade onde os soldados têm a oportunidade de desenvolver atributos como coragem, rusticidade, perseverança, 

iniciativa e resiliência.

 A Classificação da prova, na competição entre os destaques das Subunidades, ficou assim:

Em 1º Lugar, o Sd Wiliosmar, da CEG;

Em 2º Lugar, o Sd Yuri Santos, da CCSv; e

Em 3º Lugar, o Sd Oliveira Marques, da CEG.



Apoio ao 2° Turno 2018

 Em 26 de outubro de 2018, um Pelotão da 2ª Cia PE deslocou-se para a cidade de Palmas/TO, a fim de constituir a 

Subunidade de Garantia da Lei e da Ordem do CMP que foi formada para participar da Operação de Garantia da Votação e 

Apuração (Op GVA) do pleito eleitoral no Estado de Tocantins, conforme prevê a Constituição Federal.

 A operação ocorreu em integração com os órgãos de segurança pública e em colaboração ao Tribunal Regional 

Eleitoral, para a garantia da votação e a apuração dos votos.

 Os militares trabalharam em ligação direta com os Juízes Eleitorais e com autoridades policiais militares e civís, 

permitindo a proteção e o livre acesso aos locais de votação, além da segurança da apuração.

Encerramento do ESPA - 2018

 No dia 19 de outubro, foi realizada a solenidade de encerramento do Estágio de Segurança e Proteção de 

Autoridades - 2018.

 Coordenado pelo Núcleo de Ensino, foram ministradas instruções de organização para operações de segurança 

de autoridade, defesa pessoal, vistorias e varreduras, ações contra atentados, armamento e munição não-letal, condução 

de presos, intervenção carcerária, primeiros socorros, trato com a imprensa, deslocamentos motorizados, direção evasiva 

e gerenciamento de crise.

 Parabenizamos a todos os militares e desejamos sucesso em suas futuras missões! Parabéns, também, à equipe de 

instrutores e monitores, principalmente ao Núcleo de Ensino do BPEB, que soube conduzir o Estágio com 

profissionalismo e segurança.



Atividades Desportivas

 Nos dias 8 e 9 de setembro, o 1º Ten FIGUEREDO, mestre da 

Banda de Música do BPEB, participou da 6ª CORRIDA 24 HORAS DE 

BRASÍLIA – ULTRAMARATONA 24 HORAS DE BRASÍLIA.

 O evento ocorreu no Parque da Cidade de Brasília, com largada às 

07:00h do dia 8 de setembro e término 24 horas depois, às 07:00h do dia 9 

de setembro.

 No total, foram 130 km percorridos pelo 1º Ten FIGUEREDO, 

que conseguiu completar a prova em 5º lugar no geral e em 1º lugar na sua 

categoria.

 Completar uma maratona como esta é o que muitos atletas 

almejam, mas este sonho requer muita dedicação, treinos exaustivos e 

elevada preparação física e psicológica. E foi assim que o Ten 

FIGUEIREDO conseguiu vencer os desafios que este tipo de prova exige.

 Ao Ten FIGUEIREDO, os sinceros cumprimentos em nome do 

BPEB, pelo brilhante resultado e superação. Seu exemplo nos enche de 

orgulho e, com plena certeza, motivará tantos outros militares a enfrentar 

os desafios propostos.

... E que venham outros desafios!

 Em 16 de setembro, o Cap Thiago Oliveira, nosso 

Comandante da Companhia de Escolta e Guarda, conquistou o 3º 

lugar na categoria Adulto (Faixa Branca) até 85kg, na competição do 

campeonato Brasília International Pro Jiu-Jitsu Chamoionship.

 Esta competição faz parte do ranking mundial da UAEJJF 

(United Arab Emirates Jiu Jitsu Federation) e Abu Dhabi World 

Professional Jiu-Jitsu Qualifying Series, e a etapa Brasília 

classificava os competidores para o Abu Dhabi Grand Slam Jiu-Jitsu 

World Tour 2018-2019 etapa Brasil, que acontecerá na cidade do Rio 

de Janeiro nos dias 16 a 18 de Novembro do corrente ano.

 O BPEB reconhece o esforço e dedicação do Cap Thiago 

Oliveira, além de um exemplo para todos nós!

Uma vez PE, sempre PE!

Competição de Jiu-Jitsu

6ª Corrida 24 Horas
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 No dia 01 de Outubro de 1974, o Ministro do 

Exército, acolhendo proposta da Secretaria-Geral do 

Exército, resolve dar ao BPEB a Denominação 

Histórica de ‘‘Batalhão Brasília’’.

Onde quer que a ameaça da paz
Ou da ordem perturbe a nação

Surge o vulto imponente e capaz
Do Soldado PE em ação.


