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Polícia do Exército, a fim de 
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UMA VEZ PE! SEMPRE PE!
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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.



 Em 1º de janeiro de 2019, um dia histórico para o país, o BPEB participou da posse do 38º presidente da República 

do Brasil. Com efetivo distribuído em diversos pontos da Esplanada dos Ministérios, o Batalhão Brasília colaborou com o 

Gabinete de Segurança Institucional na Coordenação de Segurança de Área, no controle de trânsito e nas escoltas de 

chefes de Estados de diferentes países que vieram prestigiar o evento.

 Após vários dias de treinamentos e ensaios, a missão foi conduzida com extremo profissionalismo e motivação por 

parte todos, o que contribuiu para o êxito e sucesso da Operação Posse Presidencial.

 Mais uma vez, o BPEB confirmou a máxima de FAZER, QUERENDO FAZER BEM FEITO!

 Uma vez PE, sempre PE!.

POSSE PRESIDENCIAL 2019



1º LICENCIAMENTO 2019 

 No dia 10 de janeiro, foi realizada a formatura da 1ª baixa do Efetivo Variável incorporado em 2018, por conclusão 

do período de serviço militar obrigatório.

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

 Os soldados licenciados desfilaram pela última vez no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, marcando assim a 

despedida do convívio na caserna e o retorno à vida civil.



BPEB NA OPERAÇÃO ACOLHIDA

 Um Pelotão de Polícia do Exército do BPEB se prepara para o cumprimento de missões de Garantia da Lei e da 

Ordem, nas localidades de Boa Vista e Pacaraima, ambas no Estado de Roraima, tudo no contexto da Operação Acolhida.

 As principais atividades a serem realizadas pelo Pel PE são: segurança dos abrigos, patrulhamento, escolta de 

comboios, desobstrução de vias e ficar em condicões de atuar com uma fração no Controle de Distúrbios.



Palestra Sobre Doação de Sangue e Medula Óssea

 No dia 21 de janeiro, foi realizada no BPEB uma palestra sobre Doação de Sangue e de Medula Óssea.

 O assunto foi abordado pela Sra Kelly Barbie, Assistente Social do Hemocentro de Brasília e teve como objetivo 

apresentar os métodos de doações de sangue e transplantes de medula óssea realizados pelo Sistema Público de Saúde, em 

todo o território nacional. Teve, também, como objetivo esclarecer e conscientizar os nossos militares e familiares sobre a 

importância do cadastramento para a doação aos pacientes que se encontram em situação de risco. Salientou, ainda, que a 

doação além de um gesto de caridade, poderá corroborar para um possível alcance de cura de diversas outras patologias.

 Ao término da palestra, foi franqueado aos militares a oportunidade realizarem o cadastramento no Banco 

Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea e de sangue por meio do Hemocentro de Brasília.



Despedida do 1º Ten Renato Silva
 Em 1º de fevereiro, durante a reunião de oficiais do BPEB, foi realizada a despedida do 1º Ten Renato Barbosa 

Silva, da Seção de Cães de Guerra, por conclusão de seu tempo de serviço e consequente reserva não remunerada.

 Durante a cerimônia, foi lida a referência elogiosa e entregue lembrança do BPEB ao 1º Ten Renato Silva.

 O Comandante ressaltou a relevância dos excelentes serviços prestados pelo militar, desejando sorte, que 

considera a soma do preparo com a oportunidade, e sucesso na nova etapa!

 Ao final, o 1º Ten Renato Silva recebeu as despedidas dos oficiais, na saída do salão de honra.

Uma Vez PE! Sempre PE!



Serviço Militar/2019 no BPEB - Seleção Complementar

 Em 4 de fevereiro, o BPEB iniciou os trabalhos de Seleção Complementar dos jovens que foram designados para 

prestar o Serviço Militar Obrigatório.

 Os jovens foram recebidos pela Comissão de Seleção, que passou as orientações quanto às datas para a realização 

das entrevistas e demais procedimentos, tudo visando o cumprimento das etapas necessárias, antes do ingresso no serviço 

militar obrigatório de 2019.



Apresentação de Novos Integrantes

 Em 08 de fevereiro, foi realizada no Salão de honra a apresentação dos oficiais recém transferidos para o BPEB.

 Apresentaram-se pronto para o serviço os seguintes militares:

-   Maj Inf Tiago Fantini Felicetti;

-   1º Ten Inf Luís Alexandre Braga Ruzene; e

-   Asp Of Inf Isaac Silva dos Santos.

 Na oportunidade, o Comandante do BPEB deu as boas vindas da Unidade aos novos integrantes.



Visita do CComSex
 Em 13 Fevereiro, recebemos uma equipe do 

CComSEx para a gravação de vídeos das principais 

atividades realizadas pelo BPEB. A intenção é fazer 

parte do quadro denominado “Armado e Equipado”, 

que será divulgado pelas redes sociais do Exército 

Brasileiro.



Estágio de Adaptação PE
 Em 18 de fevereiro, o Batalhão Brasília deu início ao Estágio de Adaptação à Polícia do Exército, o "Estágio do 

Braçal", com o objetivo de adaptar os oficiais, subtenentes e sargentos recém apresentados para as características das 

missões inerentes à Polícia do Exército, em especial no contexto desta Guarnição como Capital Federal.

 Durante o Estágio, os militares irão conhecer os uniformes típicos da Unidade e receberão instruções de 

armamento, munição, tiro, amparo jurídico e procedimentos em operações tipo polícia, de forma a capacitá-los a agir 

como Policial do Exército.



2ª Baixa do Efetivo Variável

 Em 20 de fevereiro, o BPEB realizou a formatura da 

2ª baixa do Efetivo Variável incorporado em 2018, por 

conclusão do período de serviço militar obrigatório.

 Os soldados licenciados desfilaram pela última vez 

no Pátio Marechal Zenóbio da Costa, marcando a despedida 

do convívio na caserna, levando consigo muito mais do que 

amizades e lembranças, mas um legado moral e cívico que os 

acompanhará no restante de suas caminhadas junto à 

sociedade brasileira.

 O Batalhão Brasília devolve ao convívio de seus 

pares e familiares, cidadãos que aprenderam sobre a 

disciplina, hierarquia, abnegação, espírito de corpo, 

camaradagem e a zelar por sua Pátria e por seus entes 

queridos.



Formatura em Homenagem à Tomada de Monte Castelo

 No dia 21 de fevereiro, o BPEB sediou , sob a coordenação o 

Comando Militar do Planalto junto com suas Organizações Militares 

sediadas na guarnição de Brasília, a solenidade em comemoração a 

campanha vitoriosa da Força Expedicionária Brasileira da Tomada 

de Monte Castelo (FEB) durante a Segunda Guerra Mundial e, 

também, em respeito àqueles que, com sacrifício, bravura e coragem, 

souberam defender a honra da Pátria e os ideais de liberdade e 

democracia.

 A solenidade foi presidida pelo Comandante Militar do 

Planalto, General-de-Divisão Sérgio da Costa Negraes e contou com 

a presença do General-de-Divisão R/1 Paulo Roberto Yog de 

Miranda Uchôa, do Vice-Governador do Distrito Federal, Marcus 

Vinicius Britto, do Comandante da 11ª Região Militar, General-de-

Brigada João Denison Maia Correia, do Diretor de Gestão 

Orçamentária, General-de-Brigada João Alberto Redondo Santana, 

do General-de-Brigada Pedro Carvalho de Araújo, General-de-

Brigada, Luiz Eduardo Rocha Paiva e do Comandante do Batalhão 

de Polícia do Exército, Tenente-Coronel Marcelo Massetti Pereira.

 A atividade contou, também, com a presença do Coronel 

Nestor da Silva, veterano da Força Expedicionária Brasileira, que foi 

saudado e homenageado pelos militares e convidados presentes, que 

hoje se inspiram em seus ideais.



Entrega de Braçal

 Em 25 de fevereiro, o Batalhão Brasília realizou a formatura 

de encerramento do Estágio de Adaptação à Polícia do Exército, o 

"Estágio do Braçal", para Oficiais, Subtenentes e Sargentos recém 

apresentados ao BPEB.

 O TC Marcelo Massetti Pereira, Comandante do BPEB e o 

TC Glauber Silva da Paz, Subcomandante do BPEB realizaram a 

entrega dos braçais aos novos integrantes.

 Durante o Estágio, os militares conheceram os uniformes 

típicos da Unidade e receberam instruções de armamento, munição, 

tiro, amparo jurídico e procedimentos em operações tipo polícia, 

estando capacitados, à partir de agora, a agir e cumprir missões 

inerentes à Polícia do Exército, em especial no contexto desta 

Guarnição como Capital Federal.



Incorporação dos Recrutas de 2019

 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou, no dia 6 de março, a solenidade de Incorporação dos 

Recrutas de 2019, com a presença de seus familiares e convidados. Apresentaram-se 409 novos recrutas às fileiras do 

Exército Brasileiro, para cumprir o seu dever cívico de servir à Pátria.

 Presidida pelo Ten Cel Inf Marcelo Massetti Pereira, Cmt do BPEB, a formatura teve inicio com o soldado 

claviculário da incorporação 2019, RAFAEL COSTA RIBEIRO, realizando a abertura do portão do Batalhão, por 

onde fizeram a entrada simbólica e já tradicional de todos os anos no quartel.

Sejam bem-vindos ao Batalhão Brasília!!!



Dia Internacional da Mulher

 Na manhã de 8 de março, o BPEB 

comemorou o Dia Internacional da Mulher com 

um café da manhã especial em homenagem ao 

segmento feminino.

 Na ocasião, o Comandante do BPEB, 

TC Marcelo Massetti Pereira, cumprimentou as 

integrantes do Batalhão Brasília e destacou a 

grandeza do trabalho das mulheres nos diversos 

setores da Instituição.



Apoio ao CComSEx
 Nos dias 11 e 12 de março, o BPEB prestou apoio 

ao Centro de Comunicação Social do Exército 

(CComSEx), disponibilizando dois Tenentes, um 

Sargento e um Soldado para participação na produção de 

imagens e vídeos das propagandas de ingresso na Força, 

pelas escolas militares (EsPCEx/ESA), que serão 

amplamente divulgadas pelas redes sociais do Exército 

Brasileiro.



Operação Acolhida
 Em 04 de março de 2019, o Pelotão de Polícia do Exército do BPEB na Operação Acolhida realizou a segurança 

do perímetro dos abrigos na Cidade de Boa Vista, por ocasião das comemorações do carnaval na capital de Roraima, em 

apoio aos Órgãos de Segurança do Estado.

 Em 08 de março de 2019, o Pel PE BPEB realizou operação de varredura em busca de ilícitos em um abrigo na 

cidade de Boa Vista.



Estágio de Área de Combate Corpo a Corpo

 No dia 11 de março, o BPEB iniciou a condução do Estágio de Área de Combate Corpo a Corpo (ECCC) do 

Comando Militar do Planalto (CMP).

 O ECCC é dividido em dois turnos, sendo o primeiro para Cabos e Soldados e o 2º Turno para Oficiais, 

Subtenentes e Sargentos. Estão matriculados 35 (trinta e cinco) militares de diferentes OM da Guarnição de Brasília, 

subordinadas ao CMP.

 O Objetivo do estágio é habilitar os militares a desenvolver as funções de instrutor, monitor e auxiliar do 

monitor nas técnicas, táticas e procedimentos (TTP) utilizados no Combate Corpo a Corpo, sendo multiplicadores 

de conhecimentos em suas respectivas OM.



Visita ao Hospital da Criança

 Em 20 de março, a Banda de Música do Batalhão Brasília realizou mais 

uma apresentação musical no Hospital da Criança de Brasília José Alencar.

 Desta vez, as atividades foram abrilhantadas com o reforço da presença 

de uma motocicleta do Pelotão de Escolta do BPEB, modelo Harley Davidson 

1690 cc e do cão pastor alemão Hulk.

 O cão Hulk foi conduzido ao setor de internação, interagindo com as 

crianças, trabalhando o estímulo, a socialização, aliviando sobremaneira o 

estado de depressão das crianças.

 De uma forma especial, bastante profissional e descontraída, os 

músicos do BPEB realizaram apresentações musicais e interagiram com todos 

os presentes, contribuindo no processo de tratamento e recuperação daquelas 

crianças.

 Órgãos da imprensa como a Rede Globo de Televisão e a TV BAND 

realizaram a cobertura do evento, divulgando amplamente em seus noticiários.

 Parabéns à todos os integrantes do BPEB que se envolveram nesta 

nobre missão, pelo padrão no cumprimento da atividade: "Uma verdadeira 

missão de grandeza!"



Visita de Orientação Técnica

 Em 21 de março, o General-de-Divisão Sérgio da Costa Negraes, Comandante Militar do Planalto, 

acompanhado de comitiva, realizou uma Visita de Orientação Técnica (VOT) ao BPEB.

 As atividades realizadas na VOT foram: honras militares, formatura do Batalhão, apresentação de oficiais, 

apresentação do Comandante do BPEB, almoço, visitas às instalações e despedidas.

 O BPEB agradece a presença do Comandante Militar do Planalto e Comitiva que, com orientações precisas e 

manifestações de interesse em apoiar, deram a oportunidade para que o nosso Batalhão mostrasse suas características, 

peculiaridades, possibilidades, limitações e demandas.



 Em 22 de março, foi realizada a apresentação de 
militares recém transferidos para o BPEB:

- Asp Of Méd Felipe Alencar Monteiro Borges

- Asp Of Méd Guilherme Miguel Thomé de Carvalho; e

- Asp Of Méd Vet Leonardo Matos de Barros Correia.

 Na ocasião foi também realizada a despedida 
dos 6 (seis) Cadetes da AMAN por término do Estágio 
Básico de Corpo de Tropa (EBCT):

- Cad GUSTAVO SCHMIDT GAUDÊNCIO;

- Cad GERALDO FEITOSA LESSA;

- Cad BRENDO DA COSTA SANTOS FERNANDO;

- Cad FILLIP GONÇALVES DOS SANTOS;

- Cad CUSTÓDIO APOLÔNIO SANTOS DA SILVA 
JUNIOR; e

- Cad MATHEUS VIEIRA FERNANDES DE 
ABREU.

Apresentação de Oficiais e Despedidas de Cadetes da AMAN



Reflorestamento do BPEB

 O Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, sempre atento às 

necessidades do meio ambiente, está promovendo em toda a área do 

seu aquartelamento o replantio de árvores nativas da flora brasileira, 

tanto frutíferas quanto não frutíferas. São espécies como, Pau Brasil, 

Cajá Mirim, Sapucaia e Imburana, dentre outras.

 Além de embelezar, o replantio de árvores contribui para a 

melhoria do bem-estar das pessoas que habitam o espaço, diminuindo 

a temperatura, melhorando a qualidade do ar e atraindo animais da 

fauna silvestres como os pássaros.

 O processo de reflorestamento garante a preservação de 

lençóis freáticos, do solo, da qualidade do ar, além de diversos outros 

benefícios ambientais.

 Promover o reflorestamento é contribuir para o resgate de 

áreas devastadas e melhorar a qualidade de vida local.

 

 A consciência ambiental é inerente à cultura militar.

 Preserve o meio ambiente, essa árvore também é sua!



1º Encontro da Infantaria - 2019
 Em 22 de março, a Legião da Infantaria se reuniu no BPEB para divulgar o cronograma das atividades 

comemorativas da Infantaria em 2019.

 O evento contou com a presença das seguintes autoridades: Exmo Sr Gen Ex Marco Antônio de Farias, Ministro 

do Superior Tribunal Militar, Exmo Sr Gen Div Sérgio da Costa Negraes, Comandante Militar do Planalto, Exmo Sr Gen 

Div Luiz Carlos Pereira Gomes, Vice-Chefe do Departamento Geral de Pessoal, Exmo Sr Gen Div R/1 Nelson Beust, 

oficiais integrantes da família Silva Néto, Comandante do BPEB, TC Marcelo Massetti Pereira, Comandante do BGP, TC 

Pedro Aires da Silva Junior, e Oficiais e Praças do QGEx e das OM de Infantaria da Guarnição de Brasília (BPEB e BGP).

 Durante o evento, o Gen Ex Farias ressaltou as atividades realizadas pela Legião no corrente ano, sob a 

responsabilidade do BPEB, destacando a importância da manutenção do espírito de congregação entre os infantes de hoje 

e de ontem e incentivou quanto a participação de cada Oficial e Praça em eventos onde haja a exaltação à Infantaria.

 A canção da Infantaria foi entoada e, na sequência, foi servido um saboroso “costelão”.

 A Legião da Infantaria - Legião General Silva Néto - tem o objetivo de manter aceso os valores do soldado da 

Rainha das Armas, promovendo a sã camaradagem e a integração de seus legionários.



Homenagem ao Ten Cel Nestor
 No dia 27 de março, na sala de música da Banda do BPEB, foi realizada uma homenagem ao Tenente Coronel 

Nestor da Silva para celebrar a entrega de um dobrado com o seu nome.

 Estiveram presentes o Ten Cel Massetti, Comandante do Batalhão, o Cel R1 Auzemyr, o Cel Nestor (filho), o 1º 

Ten Figueiredo, regente da Banda do BPEB, além de familiares do agraciado e integrantes do Estado-Maior do BPEB.

 O dobrado é de autoria do 3º Sgt Mus Luan Pirajá da Silva Santos, que serviu no Batalhão até o ano de 2018.

 Na ocasião, foi apresentada uma mensagem de vídeo do 3º Sgt Pirajá ao homenageado e, na sequência, a Banda de 

Música do BPEB apresentou o dobrado ao Ten Cel Nestor.

 Na oportunidade, o ilustre veterano da Força Expedicionária Brasileira, militar que arriscou sua vida nos campos 

de batalha da 2ª Guerra Mundial para defender e honrar o nome do Brasil, fez a entrega da Medalha Marechal 

Mascarenhas de Moraes à Banda de Música do BPEB, em reconhecimento aos excelentes serviços prestados na área do 

Comando Militar do Planalto.

 Mais uma vez, é uma honra para o Batalhão Brasília poder receber e homenagear o TC Nestor que, do alto de seus 

mais de 101 anos, continua nos agraciando com uma mensagem que traduz o sentimento de amor pela profissão, 

entusiasmo, motivação profissional, dedicação, espírito de sacrifício e satisfação do dever cumprido, inspirando a todos.



 Entre 27 e 29 de março, o 2º Ten Cláudio César Marques Simões participou do Simpósio de Comunicação Social 

para os Oficiais integrantes do Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx), promovido pelo CCOMSEx 

no Quartel General do Exército.

 A sua participação no Simpósio colaborou, sobremaneira, para o seu aperfeiçoamento no desempenho da função 

como Oficial de Comunicação Social do BPEB, permitindo-lhe ampliar a integração entre componentes do 

SISCOMSEx, compartilhar conhecimentos no campo da Comunicação Social, discutir aspectos do trabalho diário da 

Comunicação Social, inteirar-se com as atividades desenvolvidas pela Comunicação Social na Força Terrestre, além ter 

sido uma grande oportunidade de estreitar os laços institucionais com jornalistas e com Seções de Comunicação Social 

dos Grandes Comandos Militares de Área.

Simpósio de ComSoc



Aniversário de Ceilândia

 No dia 30 de março, uma 

série de atrações artísticas e culturais 

celebraram o aniversário de 48 anos 

de Ceilândia no último fim de 

semana. Entre as festividades 

organizadas pela administração de 

Ceilândia, o Pelotão de Escolta do 

BPEB esteve presente e realizou um 

passeio motociclístico pela cidade 

que contou com aproximadamente 

200 motos.

 Os militares do Batalhão 

Brasília abriram o desfile passando 

pe lo  cen t ro  da  c idade ,  onde 

população teve a oportunidade de 

assistir e tirar fotos com nossos 

batedores.



Novos Integrantes

 Em 8 de abril, foi realizada uma formatura para 

apresentar os militares recém chegados ao BPEB:

- 2º Sgt Inf SINDOVALDO PEREIRA DA SILVA, oriundo 

do 61º BIS, Cruzeiro do Sul;

- 2º Sgt Inf PAOLO GUIMARÃES DE OLIVEIRA, 

oriundo do Ministério da Defesa; e

- 2º Sgt QE JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, oriundo do 

Ministério da Defesa.

 Na oportunidade, o Comandante do BPEB deu as 

boas vindas da Unidade aos novos integrantes, desejando 

uma rápida integração e que a nova fase seja repleta de 

sucessos e felicidade.



Combate a Dengue

 Desde o dia 8 de abril, um Pelotão do BPEB, reforçado por integrantes do 11º GAAAe e do 16º B Log, está 

participando do contingente formado por tropas subordinadas ao CMP, para o apoio ao Governo do Distrito Federal nas 

ações de esforço de combate ao mosquito Aedes aegypti.

 A missão consiste em unir os esforços para eliminar os focos do mosquito da dengue nas regiões administrativas 

do DF que registraram a maior incidência de casos prováveis de dengue, e ainda, conscientizar a população sobre como 

evitar a proliferação do inseto.



Despedida de Militar
 No dia 10 de abril, o BPEB realizou uma formatura para apresentar as despedidas formais ao 2º Sgt QE Agnaldo 

Alves Gondim, que se despediu do serviço ativo do Exército Brasileiro, para a reserva remunerada.

 Na ocasião, o 2º Sgt Gondim, ao fazer o uso da palavra, agradeceu ao Comandante e a todos os integrantes do 

BPEB pelo convívio, apoio, aprendizado e momentos vividos no Batalhão.

 Após a leitura de sua referência elogiosa, o comandante do BPEB agradeceu ao 2º Sgt Gondim pelos excelentes 

serviços prestados durante a sua trajetória na caserna, enfatizando o reconhecimento e agradecimento pelos trabalhos 

desenvolvidos junto ao BPEB e ao Exército Brasileiro.

 O BPEB permanece de portas abertas ao Sgt Gondim que, agora, independente de usar a farda, mantém o sangue 

“verde oliva” circulando nas veias, sendo considerado o nosso eterno integrante. 



Formatura de término do Estágio Básico de Sargento Técnico Temporário

 No dia 11 de abril, foi realizada no 1º RCGd - Regimento Dragões da 

Independência, uma formatura de término do Estágio Básico de Sargento 

Técnico Temporário (EBSTT- 2019).

 A solenidade foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior da 11ª Região 

Militar, Cel Alexandre Oliveira Cantanhede e contou com a presença do 

Comandante do BPEB, TC Marcelo Massetti Pereira, do Comandante do 1º 

RCGd - Regimento Dragões da Independência, TC Flávio Benzi Braga e do 

Procurador do Estado de Pernambuco Sr. Donizete Aparecido Gomes de 

Oliveira, além de instrutores do Estágio, representações de OM da Guarnição e 

familiares dos formandos.

 O Estágio, que teve início no dia 7 de março, capacitou os Sargentos 

Técnicos Temporários à vida militar e à aquisição de conhecimentos, habilidades 

e destrezas, indispensáveis para o exercício das funções na vida castrense.

 Durante a adaptação, os estagiários participaram de instruções de tiro, 

continências e sinais de respeito, Estatuto dos Militares, Regulamento Interno 

dos Serviços Gerais, marcha, valores cultivados pela Instituição, ordem unida e 

treinamento físico militar, finalizando com o acampamento e a formatura, o que 

os tornam, a partir de agora, aptos a aplicar os conhecimentos adquiridos em suas 

respectivas Unidades de destino.

 Os integrantes do BPEB parabenizam os novos Sargentos e aos seus 

familiares pela etapa vencida, resultado que foi alcançado, fruto do esforço e 

dedicação de todos.



 No período de 21 de abril a 3 de maio, no Campo de Instrução 
de Formosa, foi realizado o Acampamento da Fase Individual Básica 
para o Efetivo Variável incorporado no corrente ano, da seguinte 
forma: 3ª Cia PE, no período de 21 a 25 de abril, e 2ª Cia PE, no 
período de 28 de abril a 3 de maio.
 Na oportunidade, os militares participaram de instruções 
diurnas e noturnas, as quais tinham por objetivos, além de praticar os 
conhecimentos e as diversas técnicas de combate obtidas nas 
instruções no aquartelamento, desenvolver atributos da área afetiva, 
cognitiva e psicomotora, colaborando para a consolidação dos 
valores militares na formação do combatente de Infantaria.
 A preparação para o campo iniciou com um Apronto 
Operacional no Pátio Marechal Zenóbio da Costa.
 As atividades realizadas no período foram: marcha à pé de 12 
km, progressão no terreno, orientação diurna e noturna, 
sobrevivência, nós e amarrações, condução e algemamento, 
silenciamento de sentinela, comunicações, técnicas de transposição 
de obstáculos, profilaxia, higiene e primeiros socorros, pista do 
mensageiro e bivaque.
 Esse exercício de campo permitiu desenvolver atributos 
fundamentais como o espírito de corpo, abnegação e camaradagem, 
além de exigir resistência, rusticidade, iniciativa e o espírito de 
cumprimento de missão.

Uma vez PE, sempre PE!

Acampamento da Fase Individual Básica



 

 

 

 

 ONa manhã do dia 08 de maio, o BPEB recebeu a visita de alunos, pais e professores da Escola Classe do 

Setor Militar Urbano.

 Durante a visita, os visitantes tiveram a oportunidade de assistir uma apresentação da “Pirâmide Humana” 

realizada pelo Pelotão de Escolta, uma demonstração de faro com cães da Seção de Cães de Guerra, e ainda, participar 

de uma apresentação musical com os integrantes da Banda de Música do BPEB, encerrando as atividades com um 

percorrido pelas instalações da Unidade.

 A visita foi uma solicitação da própria Escola e impactou de forma positiva a visão dos estudantes acerca das 

atividades do BPEB, demonstrando, assim, o interesse da comunidade local em conhecer mais sobre o Exército 

Brasileiro.

 Foi uma excelente oportunidade de estreitar os laços e contribuir para o desenvolvimento de valores cívicos 

com os estudantes, pais e professores, além de divulgar a imagem institucional.

Visita da Escola Classe SMU



 

 

 

 Em 6 de maio, foi realizada a formatura de conclusão da 1ª fase do Curso de Formação de Sargentos 

Temporários (CFST) 2019.

 O Curso contou com a participação de 36 alunos. No período, foram aplicadas instruções necessárias à 

formação básica dos 3º Sargentos Temporários que, à partir de agora, estão aptos a comandar pequenas frações e a 

ocupar cargos de Comandante de Grupo na frações das Subunidades, exercendo e desenvolvendo em seus 

subordinados a liderança, iniciativa, responsabilidade, dentre outros tantos atributos da área afetiva.

 Durante a cerimônia, os alunos destaques receberam lembranças entregues pelo Comandante do BPEB. 

Familiares e amigos dos alunos, entendendo a importância e simbolismo da atividade, prestigiaram o evento com 

suas presenças.

Termino do CFST



Almoço com os Antigos Comandantes
 Em 10 de maio, foi realizado no Recanto PE o almoço com os Antigos Comandantes do BPEB.

 Prestigiaram o evento os seguintes Antigos comandantes: Gen Div Sérgio da Costa Negraes, Comandante Militar 

do Planalto, Gen Div R1 Luiz Guilherme Paul Cruz, Gen Bda R1 Dyonélio Francisco Morosini, Cel João Felipe Dias 

Alves, do Estado-Maior do Exército, Cel Maurício de Souza Bezerra, Comandante da Base Administrativa do QGEX, Cel 

R1 Adair Luiz Pereira, Cel R1 José Luiz D'ávila Fernandes, Cel R1 José Carlos Machado De Simone e o TC Rafael Novaes 

da Conceição, Comandante nomeado do BPEB para o biênio 2020-2021.

 O tradicional evento, além de estreitar os laços entre os Antigos Comandantes e a geração que atualmente serve no 

BPEB, é uma forma de externar a gratidão pelos trabalhos e contribuições deixados pelos que estiveram a frente desta OM 

de Elite, valorizando e enaltecendo assim, importantes momentos do passado que refletem em positividade no presente.

Uma vez PE, sempre PE!



59º Aniversário do BPEB

 Em 13 de maio, uma marcante formatura no Pátio Marechal Zenóbio da Costa foi 

realizada em comemoração ao aniversário de 59 anos de criação do BPEB.

 Prestigiaram o evento: Gen Ex R1 Ferrarezi, Gen Ex R1 Araken - Presidente do 

FHE/POUPEx, Gen Div Nolasco - Vice-Chefe do Estado-Maior do Exército, Gen Div 

Negraes - Comandante Militar do Planalto, Gen Div R1 Uchoa, Gen Bda Denison - 

Comandante da 11ª Região Militar, entre outras autoridades civis e militares e amigos do 

Batalhão.

 Os Eternos Comandantes do BPEB também marcaram suas presenças: Gen Div 

Negraes, Gen Div R1 Beust, Gen Div R1 Paul Cruz, Gen Bda R1 Morosini, Cel R1 D' ávila, 

Cel R1 De Simone, Cel Felipe e Cel Maurício de Souza.

 O Ten Cel Novaes, nomeado para o Comando do BPEB no biênio 2020-2021, também 

se fez presente integrando-se com clima do Batalhão Brasília.

 Os autênticos Veteranos PE, oriundos de diversas regiões do País, também 

prestigiaram mais uma vez a solenidade, demonstrando elevado garbo, energia, alegria e alta 

vibração, durante todo o tempo, com destaque para o desfile dos Eternos PE.

 O desfile da tropa do BPEB despertou elevada emoção à plateia.

 Finalizando a solenidade, a Pirâmide Humana do Pelotão de Escolta emocionou a 

todos com mais uma brilhante apresentação.

 O BPEB, mais uma vez, demonstrou sua vocação dinâmica, intensa e de qualidade, o 

que refletiu em diversos elogios pelo elevado padrão da Formatura!

Uma vez PE, sempre PE!



Pista de Orientação

 Na manhã do dia 17 de maio de 2019, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília preparou uma pista de 

orientação como parte das atividades da Semana da Infantaria. A pista foi montada no Parque da Cidade e contou com 

diferentes Unidades da guarnição que puderam percorrer umas das quatro opções de percurso.

 Ao fim da manhã os participantes puderam aproveitar um carreteiro preparado pelo aprovisionamento e celebraram 

o espírito e os valores do Infante, que tem como característica essencial a aptidão para combater a pé, em todos os tipos de 

terreno e sob quaisquer condições meteorológicas onde uma de suas missões é conquistar e manter o terreno.



 Como parte das atividades da Semana da Infantaria, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou, no dia 

21 de maio, um treinamento físico militar centralizado com a corrida da Infantaria, com representações das tropas de 

infantaria da guarnição de Brasília.

 O evento contou com a presença do Gen Div Negraes, Comandante Militar do Planalto, do Gen Bda Denison, 

Comandante da 11ª Região Militar, do Gen Bda Montenegro, Secretário-geral do Exército, Cel Massetti, Comandante do 

BPEB e Tenente-Coronel Aires, Comandante do BGP.

 Na oportunidade os integrantes da Arma dos bravos, ao ritmo de canções vibrantes e características, percorreram o 

trajeto passando pela Vila Militar, Avenida do Exército e Praça dos Cristais, reforçando que o infante é o combatente do 

qual são exigidos grande versatilidade, destacada iniciativa e rigorosa disciplina em suas ações, tudo aliado ao seu 

invejável vigor físico.

Corrida dos Infantes



Happy Hour da Infantaria

 Na noite de 23 de maio, no contexto das comemorações da Semana da Infantaria, o BPEB organizou um         

Happy Hour, no Clube do Exército do SMU.

 Em um clima bastante descontraído e agradável de congraçamento, infantes, familiares e convidados puderam 

desfrutar de bons momentos e boa música ao vivo, celebrando em grande estilo o nascimento do Brigadeiro Sampaio, tudo 

à altura do brilho e do entusiasmo tradicional da Rainha das Armas.

 A iniciativa do Happy Hour tornou-se um sucesso, o que despertou pedidos visando a manutenção da atividade 

para o próximo ano.



Palestra sobre a Campanha da FEB na 2ª Guerra Mundial

 Em 22 de maio, como parte das comemorações referentes ao Dia da Infantaria, o BPEB organizou uma palestra 

sobre o tema “A Campanha da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária (1ª DIE) no Teatro de Operações Europeu”, tendo 

como palestrante o General de Brigada Luiz Eduardo Rocha Paiva e como convidado especial o Tenente-Coronel Nestor 

da Silva, ex-integrante da Força Expedicionária Brasileira e atualmente com 101 anos de idade, um legítimo herói 

nacional, que tomou parte dos feitos memoráveis da FEB em terras italianas.

 O evento contou com a presença do Diretor de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social, General De 

Brigada Edson Skora Rosty, Comandante da 11ª Região Militar, General de Brigada João Denison Maia Correia, Coronel 

Marcelo Massetti Pereira, Comandante do BPEB e Tenente-Coronel Pedro Aires Pereira Júnior, Comandante do BGP..

 A participação do "infante no terreno" foi decisiva para a definição da vitória nos conflitos armados ao longo da 

História, e é um papel que continuará a ser insubstituível, a despeito de todo o avanço tecnológico dos campos de batalha 

contemporâneos.

 



Formatura do Dia da Infantaria
 No dia 24 de maio, foi realizada no BPEB a cerimônia alusiva ao Dia da 
Arma de Infantaria, reverenciando o Brigadeiro Antônio de Sampaio, Patrono da 
Rainha das Armas.
 A cerimônia contou com a participação da Banda Marcial do Batalhão da 
Guarda Presidencial realizando uma impecável apresentação.
 As seguintes autoridades prestigiaram a solenidade: Gen Ex R1 Eduardo 
Dias da Costa Villas Bôas, Gen Ex Marco Antônio de Farias, Gen Ex José Luiz 
Dias Freitas, Dr Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Gen Div Gláucio Lucas Alves, 
Gen Div Henrique Martins Nolasco Sobrinho, Gen Div Luiz Carlos Pereira 
Gomes, Gen Div Angelo Kawakami Okamura, Gen Div Sérgio da Costa Negraes, 
Gen Div Antonio César Alves Rocha, Gen Div Antonio Manoel De Barros, Gen 
Div Richard Fernandez Nunes, Gen Div Jorge Cardoso Martins, Gen Div R1 Luiz 
Henrique Moura. Barreto, Gen Bda Edson Skora Rosty, Gen Bda João Denison 
Maia Correia, Gen Bda R1 Luiz Roberto Fragoso Peret Antunes, Gen Bda R1 
Antônio Marcos Moreira Santos.
 A tropa em forma foi composta por infantes do Batalhão da Guarda 
Presidencial (BGP), do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (BPEB), da 
Companhia de Guarda da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do 
Planalto, do Batalhão de Infantaria da Aeronáutica Especial de Brasília.
 A formatura foi um momento de grande emoção, pois Soldados de 
diferentes tropas de Infantaria adentraram ao Pátio marechal Zenóbio da Costa 
com garbo e altivez, demonstrando elevada vibração, seguindo o exemplo de seu 
Patrono, o Brigadeiro Antônio de Sampaio e, ao final, realizaram um desfile 
impecável.
 Parabéns a todos os Infantes da guarnição de Brasília!



Curso de Polícia do Exército

 Em 28 de maio, deu início no 

BPEB o Curso de Polícia do Exército 

para Oficiais e Sargentos, coordenado 

pelo Núcleo de Ensino.

 O Curso, que possui a duração 2 

(dois) meses, tem como objetivo 

capacitar os militares para 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.



Visita de Universitários

 Em 29 de maio, o Batalhão Brasília recebeu a visita de comitiva composta por alunos e docentes Universidade do 

Vale do Itajaí (UNIDAVI).

 Na oportunidade, os estudantes puderam assistir a uma palestra realizada pelo Cel Massetti, Comandante do 

BPEB, mostrando as principais atividades do BPEB realizadas na Guarnição de Brasília e outra, ministrada pelo 1º Ten 

Amaral, a respeito dos aspectos jurídicos no emprego da tropa em ações de Garantia da Lei e da Ordem.

 Na sequência, os universitários tiveram a oportunidade de conhecer melhor o emprego do BPEB, por meio de 

uma apresentação de faro realizado pela Seção de Cães de Guerra, uma demonstração da ação do Pelotão Choque em 

situações de Garantia da Lei e da Ordem, uma exposição de materiais e armamentos típicos da Polícia do Exército e visita 

às instalações da Seção de Cães de Guerra, encerrando as atividades com um almoço de confraternização.



Curso de Formação de Cabos

 Em 6 de maio de 2019, os soldados do efetivo profissional das turmas de 2016 a 2018, selecionados por critérios 

cognitivos, psicomotores e afetivos, ou seja, por méritos físicos, intelectuais (provas de conhecimentos militares e gerais) 

e de conceituação (atributos da área afetiva), iniciaram o Curso de Formação de Cabos (CFC/2019).

 O principal objetivo do CFC é habilitar o militar a ocupar cargos previstos e existentes à graduação de cabo 

combatente, exercendo a liderança a partir do comando de pequenas frações.



 No dia 7 de Junho, o BPEB recebeu a visita de 

orientação técnica e Pedagógica do Diretor de 

Educação Técnica Militar, Gen Bda Vinicius Ferreira 

Martinelli.

 Após a recepção no Corpo da Guarda, 

formatura da tropa e apresentação de oficiais, o Gen 

Martinelli assistiu uma palestra sobre as atividades de 

ensino coordenadas no Batalhão, por meio do seu 

Núcleo de Ensino, percorrendo, na sequência, as 

instalações da Unidade.

 Ao final da visita, o Gen Martinelli 

manifestou sua satisfação para com as instalações e a 

q u a l i d a d e  d o  e n s i n o ,  e v i d e n c i a n d o  o 

profissionalismo e o entusiasmo da Unidade, o que 

confirma o alto nível de especialização de seus 

integrantes.

Visita de Orientação Técnico Pedagógica da DETMil



Motocão 2019
 Em 15 de junho, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília promoveu o 15º Encontro Motociclístico                  
“ MOTOCÃO 2019”
 O evento, considerado um dos mais tradicionais encontros de motociclistas do Brasil, contou com a participação 
de entusiastas da atividade, de integrantes dos diversos motoclubes existentes no DF e entorno, além de militares, 
familiares 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, da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) e do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal.
 Na concentração, houve exposições de materiais de Comunicações e Guerra Eletrônica, Artilharia, Cavalaria 
Mecanizada, viaturas policiais, motocicletas, equipamentos de PE 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.
 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.
 A chegada do passeio ocorreu no “GALPÃO 17 “, tradicional local de reunião de motociclistas no DF, com música 
ao vivo, variedade de opções de alimentação e um ambiente diferenciado.
 O BPEB agradece a POUPEX e as empresas Info Trilhas, Old Bikers, Mecânica Tech, Alfaiataria Padrão Oficial, 
Galpão 17 e Auto- Escola Baluarte por apostarem no sucesso do evento participando como patrocinadores e 
incentivadores.



Dia da Medicina Veterinária
 Em 17 de junho, foi realizado no BPEB a solenidade de comemoração ao Dia da Medicina Veterinária Militar, em 
homenagem ao seu patrono militar, o Tenente Coronel Médico João Muniz Barreto de Aragão.
 A solenidade, que foi presidida pelo Sr. Gen Bda João Denison Maia Correia, Comandante da 11ª Região militar, 
contou com a presença do Cel Alexandre Oliveira Catanhêde, Chefe do Estado-Maior da 11ª Região Militar, do Cel 
Marcus Alexandre Fernandes de Araújo, Chefe do Estado-Maior do CMP, do Cel Marcelo Massetti Pereira, Comandante 
do BPEB, dos Comandantes das Organizações Militares da Guarnição de Brasília, além de Oficiais Médico-veterinários e 
militares representantes, Policiais Federais, Policiais Rodoviários Federais, Polícia Civil do Distrito Federal, de 
representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária, da Associação Brasileira de Medicina Veterinária e das 
ilustres presenças de médicos veterinários ex-integrantes do BPEB.
 Na formatura, foi lido um alusivo ao patrono da Veterinária militar, o Tenente Coronel Médico João Muniz 
Barreto de Aragão, contando a sua trajetória na vida militar, com destaque para as ações de proteção de saúde da Força e 
biossegurança exercidas pelos Médicos Veterinários militares e, em seguida, um grupamento formado por veterinários 
militares e ex-militares desfilou em homenagem ao seu patrono.
 A tropa composta por militares do BPEB cantou, de forma vibrante, a canção da Veterinária.
 A solenidade encerrou com o desfile da tropa em continência ao Comandante da 11ª Região Militar, quando o 
Batalhão Brasília pôde demonstrar, mais uma vez, sua elevada vibração, garbo e altivez.



Doação de Sangue BPEB

 Na semana de 10 a 14 de junho, militares do 

BPEB participaram da Campanha de Doação de Sangue 

na Guarnição de Brasília.

 A ação, em colaboração com a campanha nacional 

de doação de sangue, contribuiu para abastecer os 

estoques de sangue da Hemoclínica de Brasília, que é 

responsável pela coleta, armazenamento, processamento, 

transfusão e distribuição de sangue para hospitais e 

clínicas das redes pública e privada da Capital Federal.

 É Soldado do BPEB, compartilhando a esperança 

e o espírito de solidariedade para salvar vidas! Uma vez 

PE, sempre PE



Visita em Emissora de TV
 Em 18 de junho de 2019, a equipe da Seção de 

Comunicação Social do BPEB realizou uma visita técnica 

monitorada nas dependências da TV Record de Brasília, onde 

tiveram a oportunidade de conhecer as tecnologias envolvidas 

para edição e produção de matérias e interagir com os 

profissionais da redação de jornalismo que operam 

equipamentos e apresentam os produtos daquela emissora.

 A visita foi uma excelente oportunidade para os militares 

do BPEB conhecerem um pouco a respeito da realidade do 

funcionamento e da rotina de uma renomada emissora de 

televisão, além de agregar conhecimentos essenciais para o 

aprimoramento dos produtos de divulgação preparados na nossa 

Seção de Comunicação Social.



Visita dos Cadetes dos EUA
 Em 27 de junho de 2019, uma comitiva composta por seis cadetes e um instrutor do Exército americano visitou o 

BPEB.

 Os militares estrangeiros assistiram a uma palestra realizada pelo Comandante do BPEB, uma apresentação prática 

do emprego da tropa do BPEB e visitaram uma exposição de armamentos e equipamentos de Polícia do Exército, quando 

puderam conhecer um pouco sobre as principais atividades do Batalhão.

 A visita foi planejada pela Aditância Militar dos Estados Unidos no Brasil em conjunto com o Estado-Maior do 

Exército (EME), como parte do Programa de Entendimento Cultural e de Proficiência Linguística (CULP) e teve como 

objetivos fornecer informações sobre a atividade de Polícia do Exército e colaborar para o fortalecimento dos laços de união e 

cooperação entre os Exércitos do Brasil e dos EUA.



Exercício em Presídio Federal 

 Em 26 de junho de 2019, visando a cooperação de instrução e a troca de experiências na área de segurança pública 

e de treinamentos para os Agentes Federais de Execução Penal da penitenciária federal em Brasília, o BPEB participou do 

exercício de prática de segurança conjunta, realizado no perímetro externo da penitenciária federal em Brasília.

 O exercício foi organizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) em parceria com o Ministério 

da Defesa (MD), por intermédio do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e do Exército Brasileiro.
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