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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 junho de 2019, foi realizada no Salão de Honra a apresentação e despedidas de militares do BPEB:

 Despediu-se, por motivo de movimentação para a Base de Administração do QGEx, o 2º Ten Leandro de Souza 

Rodrigues, da 3ª Cia PE e apresentou-se, por motivo de classificação após a conclusão do Estágio de Instrução e de 

Preparação de Oficiais Temporários (EIPOT), o Asp Of Leonardo Gonçalves de Almeida, oriundo do Batalhão da Guarda 

Presidencial (BGP).

Apresentação e Despedida de Militares



Simpósio de Karatê 

 No período de 24 a 28 de junho, o Cap Thiago Menezes de Oliveira participou do I Simpósio de Karatê do Exército, 

realizado no Centro de Capacitação Física do Exército (CCFEx), por intermédio da Comissão de Desportos do Exército 

(CDE).

  O evento, que contou com a participação de representantes de todos os Comandos Militares de Área, praticantes de 

Karatê, teve por finalidade fomentar a modalidade na vertente corpo de tropa do desporto militar e contribuir na 

preparação das equipes de Karatê dos oito Comandos Militares de Área para os Jogos Desportivos do Exército (JDE) 

2020.



Policiamento Ostensivo

 Na manhã do dia 11 de julho de 2019, visando a manutenção da disciplina, o BPEB realizou ações na área do Setor 

Militar Urbano, atuando com policiamento ostensivo, abordagens para checagem de documentação de veículos e 

pedestres, retirada de veículos estacionados em locais proibidos, conferência da apresentação individual dos uniformes e 

da postura dos militares.

 A ação, que foi comandada pelo TC Glauber, Subcomandante do BPEB, contou com o emprego de 30 militares, 02 

cães de guerra, 05 viaturas policiais e 06 motocicletas. Os militares exerceram suas respectivas atribuições com a 

serenidade necessária e com rigor devido a cada situação específica, obtendo resultados positivos.

 Orientar o responsável, corrigir o irresponsável e prender o incorrigível.

Uma vez PE, Sempre PE.



Instrução de Busca e Apreensão para o CFC
 O Curso de Formação de Cabos do BPEB teve, no 

dia 17 de julho, instruções práticas sobre Operações de 

Busca e Apreensão (OBA) no Clube Esportivo de 

Sobradinho.

 Na oportunidade, foram evidenciados valores 

típicos e próprios da atividade de polícia do exército, bem 

como diversos Atributos da Área Afetiva que certamente 

serão necessários nas missões deste Batalhão.



Apresentação e Despedida de Militares
 No período de 8 a 19 de julho, Cadetes do 4º ano da AMAN realizaram 1a fase do Estágio Preparatório do Corpo de 

Tropa (EPCT) no Batalhão de Policia do Exército de Brasília.

 O estágio teve por objetivo estimular os militares a desempenhar as funções de oficial subalterno nas missões que 

são inerentes a este cargo, identificar procedimentos, atividades comuns e peculiares exercidas pelo oficial de Infantaria, 

incluindo as de cunho social.

 No BPEB puderam conhecer a rotina diária das diversas seções e participar de atividades operacionais como o 

policiamento no Setor Militar Urbano, o controle de trânsito e a coordenação de segurança de área (CSA) em eventos com a 

presença do Presidente da República.

 Na despedida dos Cadetes, o Cel MASSETTI, em reunião de oficiais, comentou sobre a importância, o dinamismo 

e as características e peculiaridades de uma Organização Militar de PE, em especial as que distinguem o BPEB.

 Na ocasião, uma lembrança foi entrega a cada um dos Cadetes, juntamente com o braçal PE, símbolo que tão bem 

identifica o Policial do Exército.



Lançamento de Manual Nacional de Polícia Judiciária Militar

 A 1º Tenente Juliana da Silveira Camillo, do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, fez parte grupo de estudo 

de unificação dos procedimentos de Polícia Judiciária Militar que confeccionou o Manual Nacional de Polícia Judiciária 

Militar, e teve seu lançamento no período de 4 a 6 de junho, no Auditório da Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em 

Brasília.

 O objetivo desse manual é padronizar os procedimentos para investigação criminal militar no âmbito das três 

Forças Armadas, realizar a profilaxia da atividade de polícia judiciária militar e realizar a aproximação do MPM com a 

Polícia Judiciária.

 U m a  v e r s ã o  d o  r e f e r i d o  M a n u a l  p o d e  s e r  a c e s s a d a  p o r  m e i o  d o  l i n k 

www.mpm.mp.br/manualdepoliciajudiciariamilitar Solicita-se que as observações ou sugestões ao trabalho sejam 

remetidas para o e-mail: manualpjmspe@gmail.com.

 Os parabéns à Ten Juliana pelo excelente trabalho realizado, o que demostra e reforça sua capacidade e seu 

conhecimento e domínio do tema, como Chefe da Assessoria de Apoio para Assuntos Jurídicos do BPEB. Uma vez PE, 

sempre PE!



Despedida do S Ten Robson

 Na manhã de 31 de julho, foi realizada uma marcante despedida do S Ten Robson Rodrigues da Silva, que passou 

para a reserva remunerada, após 34 anos de efetivo serviço.

 Dentre os convidados, destacou-se a presença do Cel Maurício de Souza Bezerra, antigo Comandante desta 

Organização Militar e amigo pessoal do ST Robson.

 Durante as atividades, tanto o Cel Maurício de Souza, quanto o Cel Massetti , atual Comandante do BPEB, 

agradeceram o ST Robson e ressaltaram os relevantes serviços prestados por ele ao BPEB e ao Exército Brasileiro.

 O BPEB permanece de portas abertas ao ST Robson que, agora, independentemente de estar ou não usando a 

farda, mantém o sangue “verde oliva” circulando em suas veias, sendo considerado o nosso eterno integrante.

 Uma vez PE, sempre PE!



Despedida de Oficiais
 Em 31 de julho, foi realizada a despedida do serviço ativo de 3 (três) Oficiais do BPEB: 1º Tenente Ítalo          G u e r r a 

Rosa, 2º Tenente João Lucas dos Santos Neto e 2º Tenente Felipe Santos Motinha. Os oficiais foram licenciados por término 

de prorrogação do tempo de serviço ativo do Exército Brasileiro e passam a integrar, a partir de agora, a reserva não-

remunerada.

  Durante a atividade, os militares receberam uma placa de despedida e referência elogiosa, que ressaltaram os feitos 

por eles alcançados durante o tempo de atividade e votos de felicidades dos oficiais que integram o BPEB.

 Ao final, os oficiais licenciados receberam as despedidas dos oficiais, na saída do salão de honra.

 Uma vez PE, Sempre PE.



Primeira Continência a Oficial General
 Mantendo a tradição, o Batalhão de Polícia do Exército de Brasília realizou, no dia 1º de agosto, uma formatura 

com a finalidade de prestar a primeira continência da tropa ao recém-promovido General de Brigada Alexandre Oliveira 

Cantanhede Lago, nomeado para o Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada.

 Durante a cerimônia, o General de Brigada Alexandre Oliveira Cantanhede Lago recebeu uma lembrança 

representativa do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília.

 Desejamos votos de continuados êxitos em suas futuras missões!

 Uma vez PE, sempre PE!



Adestrador de Cães de Guerra
 Em 5 de Agosto, iniciou-se no BPEB o Estágio de 

Adestrador de Cães de Guerra (EACG),coordenado pelo Major 

Venâncio, Chefe do Núcleo de Ensino do BPEB, e conduzido pela 

Seção de Cães de Guerra, chefiada pelo Maj De Paula.

 O EACG tem por objetivo habilitar Oficiais e Praças do 

Exército Brasileiro e de outras instituições para o manejo de cães 

no emprego militar.

 Durante o Estágio, os participantes serão capacitados a 

executar o adestramento de Cães de Guerra, desenvolver as 

habilidades e atributos necessários à atividade militar e atuar na 

detecção de explosivos e entorpecentes e no emprego das missões 

operacionais.



Encerramento CPE 2019
 No dia 05 de agosto, foi realizada no BPEB a solenidade de encerramento do Curso de Polícia do Exército/2019. O 

curso proporcionou aos concludentes a capacidade de desempenhar funções típicas de um Policial do Exército, como a 

Coordenação de Segurança de Área, o Controle de Trânsito, o Policiamento Ostensivo, o Patrulhamento, a Segurança de 

Autoridades, o Tiro, a Defesa Pessoal e o Controle de Distúrbios.

 A cerimônia contou com a presença do Cel R1 Adriano Camargo Testone, Cel R1 Valdir Campelo Júnior, TC 

Luciano Rodrigues de Oliveira, Subcomandante do BGP, militares do BGP, além dos amigos e familiares convidados, que 

puderam comemorar mais essa conquista.

 Os destaques do Curso foram o Asp Of Isaac Silva dos Santos e o 2º Sgt Diego Bruno Azevedo Neves. O TC 

Glauber Silva da Paz, Subcomandante do Batalhão, acompanhado dos respectivos familiares, realizaram a brevetação e a 

entrega de lembranças aos alunos destaques do Curso.

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

Núcleo de Ensino do BPEB, que conduziu o curso com segurança e elevado profissionalismo.



Distribuição de Filhotes

 Conforme determinação da Diretoria de Abastecimento, o BPEB distribuiu, em 06 agosto de 2019, 7 (sete) 

filhotes de cães da raça Pastor Belga Malinois.

 Os animais, fruto de acasalamentos direcionados para o trabalho, seguiram para o 11º Depósito de 

Suprimento.

 Os caninos, desde o nascimento até o momento da entrega, foram identificados (microchip), vacinados, 

vermifugados e submetidos a treinamento inicial.

 O BPEB deseja sucesso aos futuros Cães de Guerra em suas missões.



Término do CFC/2019

 Em 9 de agosto de 2019, o BPEB realizou a cerimônia de encerramento do Curso de Formação de Cabos (CFC 

2019).

 Após três meses de dedicadas atividades, os alunos do CFC/2019 alcançaram seus objetivos e terminaram o curso 

com aproveitamento, estando aptos para o estabelecimento de vínculos de liderança entre comandantes e comandados, 

junto aos cabos e soldados.

 Durante a cerimônia, bastante prestigiada por familiares e amigos dos formandos, ficou evidente a satisfação e a 

emoção de todos pelo objetivo conquistado.

 Os integrantes do BPEB parabenizam os concludentes do CFC/2019, por esta merecida conquista!

 Uma vez PE, Sempre PE!



Juramento à Bandeira

 No dia 12 de agosto, foi realizada no BPEB a solenidade de juramento à Bandeira dos soldados incorporados no 

corrente ano.

 Na oportunidade, os soldados do Efetivo Variável realizaram o juramento perante o Estandarte Nacional, selando 

o compromisso solene de defender a Pátria, mesmo com o sacrifício da própria vida.

 A solenidade foi presidida pelo Comandante do BPEB, Cel Marcelo Massetti Pereira, que destacou a importância 

do ato e do compromisso firmado pelos militares para com a Pátria, desejando-lhes votos de pleno sucesso nas próximas 

fases de instrução.



VOLA da 11ª Região Militar
 Em 15 de agosto, o BPEB recebeu a Visita de Orientação Logística e Administrativa (VOLA), da comitiva da 11ª 

Região Militar, chefiada pelo Comandante da 11ª RM, Gen Bda João Denison Maia Correia, que esteve acompanhado pelo 

Gen Bda Luiz Gonzaga Viana Filho, Comandante nomeado da 11ª RM.

 As atividades ocorreram na seguinte sequência:

    - Formatura;

    - Apresentação de oficiais;

    - Palestra do Cmt OM;

    -Visita às instalações;

    -Almoço;

    -Análise Pós Ação;

    -Despedidas.



Estágio de Administração Carcerária
 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.



Banda de Música na Câmara dos Deputados

 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.



38° Troféu Brasil de Atletismo

 Em 1º de setembro de 2019, o Sd José Rodrigo Vieira da Silva, do 

BPEB e convocado para a Comissão de Desportos do Exército (CDE), 

conquistou a medalha de bronze nos 3.000 metros com obstáculos, no 38° 

Troféu Brasil de Atletismo, que ocorreu na cidade de Bragança Paulista/SP, 

com o excepcional tempo de 9’01.06”, o melhor de sua carreira.

 O BPEB se sente orgulhoso por esta conquista e parabeniza o Sd Vieira 

Silva, em nome de todos os integrantes, pelo excepcional resultado alcançado e 

por representar, de forma impecável, o Batalhão Brasília e a instituição 

Exército Brasileiro nesta competição.



 Promoção ao Posto Major:

- Cap Bruno Pimentel de Oliveira, do Estado-Maior.

Promoção ao Posto de 1º Tenente:

- 2º Ten ADRIANO ANTÔNIO OLIVEIRA AMORAS, da 1ª Cia PE;

- 2º Ten RAFAEL ANTUNES DOS SANTOS, da 1ª Cia PE; e

- 2º Ten FILIPE MENEZES CAVALCANTI, da CCSv;

- 2º Ten LUDMILA SILVA VICENTE SOBRINHO, da CEG; e

- 2º Ten VICTOR HUGO RIBEIRO SANTANA, da 3ª Cia.

 Promoção ao posto de 2º Tenente:

- Asp ISAAC SILVA DOS SANTOS, da 2ª Cia PE;

- Asp Of GUILHERME MIGUEL THOMÉ DE CARVALHO, da CCSv;

- Asp Of FELIPE ALENCAR MONTEIRO BORGES, da CCSv;

- Asp Of LEONARDO MATOS DE BARROS CORREIA, da CEG; e

- Asp Of LEONARDO GONÇALVES DE ALMEIDA, da 3ª Cia PE.

Promoção de Militares



Desfile de 7 de Setembro
 No dia 7 de setembro, data comemorativa da Independência do Brasil, o BPEB atuou, mais uma vez, de forma 

plena e marcante no tradicional Evento Cívico-Militar da Esplanada dos Ministérios, com militares engajados na 

Coordenação de Segurança de Área (CSA), no controle do trânsito e estacionamentos, no policiamento ostensivo, nas 

escoltas de comboios e de autoridades, no isolamento de pontos sensíveis e na segurança das autoridades presentes. A 

Banda de Música do BPEB realizou a abertura do desfile, a frente do Grupamento de boinas Azuis e a nossa “Pirâmide 

Humana”, composta por 30 militares sobre uma motocicleta, abriu o desfile motorizado desfilando com muita perícia, 

espírito de corpo, coragem, audácia e equilíbrio, impressionando a todos que assistiam.

 O segmento feminino do BPEB esteve representado por nossas militares no grupamento feminino do Comando 

Militar do Planalto.

 Parabenizamos a todos pela dedicação,empenho e comprometimento no cumprimento das diversas missões 

atribuídas ao BPEB nesta nobre missão. Nossa atuação foi decisiva para manutenção da ordem, calma e alegria na 

realização dessa festa histórica para o pais!

Uma vez PE, Sempre PE!



Compromisso ao Primeiro Posto

 Na manhã de 18 de setembro, durante Formatura no Pátio 
Marechal Zenóbio da Costa, 5 (cinco) oficiais recém-promovidos 
realizaram o Compromisso do Primeiro Posto, firmado perante a 
Bandeira do Brasil. Foram promovidos os seguintes militares:

- 2º Ten ISAAC SILVA DOS SANTOS, da 2ª Cia PE;

- 2º Ten GUILHERME MIGUEL THOMÉ DE CARVALHO, da 
CCSv;

- 2º Ten FELIPE ALENCAR MONTEIRO BORGES, da CCSv;

- 2º Ten LEONARDO MATOS DE BARROS CORREIA, da 
CEG; e

- 2º Ten LEONARDO GONÇALVES DE ALMEIDA, da 3ª Cia 
PE.



Hospital da Criança
 Em 18 de Setembro, a nossa Banda de Música realizou mais uma empolgante visita ao Hospital da Criança de 

Brasília.

 Na ocasião, a representação do BPEB tocou algumas musicas, buscando a interação de forma descontraída, e 

levando alegria para a vida das crianças e adolescentes que estão em tratamento.

 O Hospital da Criança de Brasília oferece tratamento para câncer infantil e pediatria especializada e, para nós do 

BPEB, é uma enorme satisfação poder colaborar.



Aniversário da Banda de Música
 Em 26 de setembro, foi realizado 1º Encontro dos Veteranos da Banda de Música do BPEB, junto com o 

aniversário de seus 30 anos de criação.

 A celebração iniciou com um café da manhã na Banda, seguido de um emocionante concerto musical no auditório 

do BPEB, de uma formatura, encerrando com um churrasco de confraternização.

 Ao longo dos seus 30 anos de criação, a Banda de Música cumpre diversas missões sob a égide do Comando 

Militar do Planalto, cultuando os valores cívicos e de respeito aos símbolos nacionais, além de levar cultura e recreação a 

hospitais e integrar o Exército à comunidade escolar, por meio da música, sendo importante instrumento de comunicação 

social da Força Terrestre.

 O BPEB parabeniza todos integrantes da Banda de Música pelo magnífico evento e por mais um ano de criação, 

sempre externados pelos excelentes trabalhos desenvolvidos na Guarnição de Brasília.

Uma vez PE, sempre PE!



Término do Estágio
 Em 26 de setembro, foi realizada a formatura de encerramento do Estágio de Adestrador de Cães de Trabalho 

Policial (EACTP/2019).

 O EACTP, chefiado pelo Maj De Paula e Coordenado pelo Núcleo de Ensino, formou 12 militares do Comando 

Militar do Planalto e 01 agente do Canil do Departamento da Polícia Federal em Brasília que, a partir de agora, estão 

capacitados ao manejo de cães no emprego militar, bem como executar o adestramento de cães de guerra, desenvolver as 

habilidades e atributos necessários à atividade militar e atuar na detecção de explosivos e entorpecentes e no emprego das 

missões operacionais.

 Os cumprimentos dos integrantes do BPEB aos concludentes do EACTP/2019.

      Uma Vez PE, sempre PE!



Estágio de Comunicação Social
 No período de 16 de setembro e 27 de setembro, o 2º Sgt PIRES, da Seção de Comunicação Social do BPEB, 

participou do Estágio para Auxiliar de Comunicação Social no Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx).

 Durante as instruções, o 2º Sgt PIRES aprendeu sobre as técnicas e os procedimentos mais comuns no cotidiano 

das atividades de Comunicação Social, tendo mais informações sobre o ambiente comunicacional a partir de palestras 

com profissionais que atuam na área, o que lhe conferiu a capacitação ao desempenho da função.

 Os diversos setores do CCOMSEx estiveram representados no Estágio onde os preletores abordaram temas 

como: as relações do Exército Brasileiro com a mídia, a atividade de produção e divulgação, as relações públicas no 

Exército, a comunicação em operações militares, a criação da Agência Verde-Oliva e o uso das Mídias Sociais no 

Exército.

 Os profissionais do CCOMSEx puderam compartilhar experiências e conhecimentos sobre a produção de vídeo e 

os principais conceitos de fotografia, além de realizar práticas e visita a veículo de comunicação.



Militares Recém Promovidos

 Em 9 de outubro, o BPEB realizou uma formatura para destacar os promovidos à sargento temporário de 
infantaria, por término do CFST 2019:

- 3º Sgt Igor Rafael Batista Santos

- 3º Sgt Gleidson Patrick Castelo Mendes

- 3º Sgt Waldemar Santana Oliveira

 Durante a formatura, o comandante ressaltou e valorizou a conquista de cada um em destaque, motivo de 
exemplo aos demais militares do Batalhão Brasília, e desejou pleno êxito e felicidade no cumprimento das mais 
diversas missões.

 Parabéns aos novos Sargentos do Exército Brasileiro!



Escola Soldadinho de Chumbo

 Na manhã de 9 de outubro, o BPEB recebeu a visita dos alunos e 

professores da Escola Creche Soldadinho de Chumbo, do Setor Militar 

Urbano.

 Durante a visita, todos tiveram a oportunidade de assistir uma 

demonstração de Operações de Controle de Distúrbio, realizar uma visita na 

Seção de Cães de Guerra, participar de uma apresentação musical com os 

integrantes da Banda de Música do BPEB, e ainda, assistir a uma Formatura 

do Batalhão.

 A atividade desenvolvida foi uma excelente oportunidade para o 

estreitamento dos laços e contribuição para o desenvolvimento de valores 

cívicos dos estudantes, pais e professores, além da divulgação da imagem 

institucional da Força.



Dobrado Comandante Massetti

Em 9 de outubro, durante a Formatura do Batalhão, foi realizada a entrega surpresa do Dobrado "Comandante Massetti", 

de autoria do 1º Sgt Daniel, da Banda de Música do BPEB, sob a regência do 1º Ten Figueiredo, com destaque para a 

presença da Sra Marlise Massetti e filhos, e dos amigos Cel César, Cmt 11º GAAAe e sua esposa Carla, e Cel Nixon.

 Na ocasião, o TC Glauber fez o uso da palavra onde evidenciou várias características do nosso Comandante 

através de uma mensagem que tratou sobre sua longa trajetória até o comando do Batalhão Brasília.

 Ainda neste mesmo dia, estiveram presentes em um almoço em homenagem ao Cel Massetti, o Gen Ex R1 

Guilherme Theophilo, atual Secretário Nacional de Segurança Pública, o Gen Div Negraes, Comandante Militar do 

Planalto e o Gen Div R1 Pereira Gomes, atual Diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação.

 O Dobrado militar é o um dos gêneros musicais mais executados no Exército Brasileiro. Na obra, o autor, 1º Sgt 

Daniel, faz a justa homenagem, por meio da notação musical, identificando características e virtudes marcantes da 

carreira do homenageado, Cel Massetti, e do período de seu comando, tais como perseverança, espirito altaneiro, 

patriotismo, ética, honestidade, simplicidade, comprometimento. Assim, o Dobrado Comandante Massetti sintetiza, de 

forma harmônica, todos estes valorosos elementos.



Palestra Motivacional

 No período de 15 a 17 de outubro, o Professor Jorge Neiman (Professor antena) realizou palestras 

motivacionais para os integrantes do BPEB.

 Na ocasião, com o tema “Pais e filhos, uma maneira que dá certo”, o Professor destacou a necessidade de 

pais e filhos serem mais próximos e buscarem soluções para o crescimento profissional e educacional.

 Para o BPEB, foi uma excelente oportunidade para seus integrantes aprenderem a melhorar a relação 

interpessoal, entre pais e filhos, além de trabalhar outros temas referentes à motivação contínua, a autoestima, entre 

outros assuntos.



Encerramento de Estágio
 Em 18 de outubro, foi realizada a formatura de encerramento do Estágio de Área de Motociclista e Batedor 

Militar, do Comando Militar do Planalto.

 O Estágio, com duração de 6 (seis) semanas, proporcionou aos alunos o conhecimento, por meio de 

instruções teóricas e práticas, de mecânica básica, técnica de pilotagem, primeiros socorros, técnicas de escoltas, 

técnicas de pilotagem, tiro instrumental básico e tiro embarcado.

 Parabenizamos a equipe de instrutores e monitores, que souberam conduzir o Estágio com profissionalismo 

e segurança, assim como os concludentes, desejando sucesso em suas futuras missões!

 Motociclista e Batedor Militar: vontade de muitos, coragem de alguns, audácia de poucos!



 

 

 

 

Desafio Napion

 Em 22 de outubro, o 16º Batalhão Logístico realizou diversas atividades em comemoração ao Dia do 
Material Bélico, que é comemorado oficialmente no dia 30 de outubro, data de nascimento do seu patrono Carlos 
Antônio Napion.
 O Batalhão Brasília foi convidado a participar do "Desafio Napion", representado pelo 3° W. Mendes, Cb 
Valdeir, Cb Warley, Cb Edson, Sd Moraes e Sd Dias Ferreira, todos sob o comando do 1º Sgt Cleison (técnico da 
equipe), conquistando o troféu de 3º colocado da competição.
 O Desafio consistia em uma corrida, intervalada com 4 oficinas de manutenção. As equipes eram compostas 
por 4 a 6 militares (dentre eles mecânicos de armamento e viatura), onde realizaram uma volta no circuito, com as 
oficinas de ferramental, montagem de pistola, montagem de fuzil e manutenção da viatura Agrale Marruá.



 

 

 

Visita de Magistrados no BPEB
 Em 22 de outubro, o BPEB recebeu a visita da de uma comitiva do Superior Tribunal Militar, composta pelas 

Exma. Senhoras Juízas Federais Substitutas da Justiça Militar da União, Dra. Denise de Melo Moreira e Dra. 

Patrícia Silva Gadelha, recém-empossadas na Justiça Militar da União, acompanhadas da Sra Gelva Carolina Piatti 

de Oliveira Doi, Coordenadora de Ensino da Escola Nacional de Formação de Magistrados da Justiça Militar da 

União (ENAJUM) e do Cap QAO Claiton da Silva Dias, Coordenador Pedagógico da ENAJUM.

 O objetivo da visita foi conhecer a estrutura e o trabalho do BPEB e de seu Pelotão de Investigações 

Criminais (PIC), com a finalidade de corroborar com o Curso de Formação Inicial para Magistrados da Justiça 

Militar da União (CFIMA) destinados a juízes federais substitutos, logo após a posse, integrando os conhecimentos 

jurídicos adquiridos na formação acadêmica com as competências profissionais necessárias para o início do 

exercício da magistratura federal na Justiça Militar da União (JMU).

 A visita constou de uma apresentação proferida pelo Cel Marcelo Massetti Pereira, Comandante do BPEB, 

seguida de uma palestra e visita nas instalações do PIC, onde os magistrados tiveram a oportunidade de conhecer o 

trabalho e a rotina daquele Pelotão.



Instrução de Armamento

 No período de 21 e 24 de outubro, o BPEB recebeu uma representação composta de 5 (cinco) agentes da 

CORPATRI/PCDF (Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais da Policia Civil do Distrito Federal), 

atendendo a um Pedido de Cooperação de Instrução (PCI), com a finalidade de ministrar instruções teóricas e 

práticas sobre o Fuzil 5,56mm IA-2 e ol FAL 7,62mm.

 A atividade foi conduzida pelo 1º Ten Diogo, que apresentou as técnicas, táticas e procedimentos dos 

armamentos, ocasião em que os agentes puderam empregar os conhecimentos adquiridos no estande de tiro, 

executando diversos exercícios que simulavam as inúmeras situações do cotidiano da atividade policial.



Despedida de Oficial

 Em 25 de outubro, o BPEB realizou a 

despedida do Cap Thiago Menezes de Oliveira, que 

foi transferido para a Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO), após cinco anos desempenhando 

suas atividades com elevada desenvoltura, 

compromisso e responsabilidade nesta Unidade.



Proteção de Autoridades

 Em 21 de outubro de 2019, iniciou-se o Estágio de Segurança e Proteção de Autoridades (ESPA/2019) do 

Comando Militar do Planalto, conduzido pelo Núcleo de Ensino do BPEB.

 O Estágio tem a finalidade de capacitar Oficiais, Subtenentes e Sargentos do Exército Brasileiro e 

integrantes de outras instituições a realizarem segurança e proteção de autoridades civis e militares.

 As matérias do Estágio que compõem a grade curricular são: Fundamentos Jurídicos, Armamento, Munição 

e Tiro, Eventos, Relacionamento com a Imprensa, Atividades de Inteligência, Escoltas, Prevenção contra Atentados 

e Ameaças, Combate a Incêndio, Defesa Pessoal e Doutrina de Segurança de Autoridades.



Prevenção de Acidentes

 Nos dias 25 e 26 de outubro, foi realizada no BPEB uma atividade visando a prevenção de acidentes de 
trânsito com motocicletas.

 O evento, realizado em parceria com diversos motoclubes do DF (BKR, Spectrum, Divas, Triarius e S1000 
RR), contou com a presença de integrantes da sociedade civil do Distrito Federal.

Durante a programação, foram desencadeadas atividades teóricas de prevenção aos acidentes, manutenção 
preventiva da motocicleta e checagem diária básica das condições de funcionamento das motos.

 Os obstáculos montados tinham os objetivos de preparar os pilotos para as surpresas do dia a dia no trânsito, 
controlar a motocicleta diante de situações inusitadas do trânsito e fornecer informações e práticas sobre como 
reagir diante da necessidade de frenagens em situações de paradas e mudanças de direção inopinadas.

 A atividade foi coroada de êxito quando, ao final, todos os participantes foram testados por meio de uma 
prova prática.

 O BPEB sentiu-se honrado em colaborar com o meio civil na busca da prevenção de acidentes de trânsito 
com motocicletas.



Jornalista em Cooperação

 Em 31 de outubro, o BPEB recebeu a 

visita do jornalista Fred Linhares, apresentador 

do programa Cidade Alerta, da Rede Record de 

Televisão, com o objetivo de contribuir para a 

instrução do Estágio de Segurança e Proteção de 

Autoridades (ESPA), na fase prática da 

instrução de Relacionamento com a Imprensa 

(media training).



 No período de 12 de agosto a 31 de outubro, o Maj VENÂNCIO, Chefe do Núcleo de Ensino do BPEB, 

participou do Curso de Planejamento de Guerra Eletrônica e Guerra Cibernética em Apoio às Operações no Centro 

de Instrução de Guerra Eletrônica (CIGE).
 O Curso, dividido em 2 (duas) fases, uma à distância e outra presencial, teve como objetivo qualificar 

militares para ocupar cargos e desempenhar funções que exijam conhecimentos e práticas especializadas de 

comando, de coordenação e de planejamento das operações de Guerra Eletrônica (GE) ou de                                   

Guerra Cibernética  (G Ciber).
 O Maj VENÂNCIO, por sua dedicação e profissionalismo, elevou o nome do BPEB no CIGE ao ter sido um 

dos destaques do referido curso, classificando-se em 2º Lugar dentre os concludentes.

Conclusão de Curso



Bandeirão 2019
 Em 3 de novembro, o BPEB participou da tradicional solenidade de substituição da Bandeira Nacional na Praça 

dos Três Poderes, sob coordenação do Comando Militar do Planalto, atuando de forma eficaz no controle e segurança de 

área, segurança velada, recepção de autoridades, controle de trânsito, policiamento ostensivo, varredura de explosivos e 

entorpecentes com emprego de cães, e ainda, na exposição de materiais de GLO, perícia criminal, trânsito, exposição de 

motocicleta e a Seção de Cães de Guerra, com a presença do cão Hulk, da raça pastor alemão.

 Para o BPEB, além da satisfação no cumprimento da missão foi mais uma oportunidade de difundir o trabalho da 

Polícia do Exército e de incentivar a população a cultivar o sentimento cívico e o culto aos símbolos nacionais.



BPEB Recebe o 36º BI Mec

 Em 6 de novembro, o BPEB recebeu 

integrantes do 36° Batalhão de Infantaria 

Mecanizado, de Uberlândia/MG, Organização 

Militar subordinada à 3ª Brigada de Infantaria 

Motorizada, que irá participar da segurança 

durante os dias dos eventos ligados a reunião de 

Cúpula dos BRICS (grupo de países formado por 

Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul), na 

Capital Federal.



Despedida de Oficial

 Em 08 de novembro, o BPEB realizou a despedida do 1º 

Ten Thiago Teixeira Cordeiro Mendes, que foi transferido para a 

7ª Companhia de Inteligência, após quatro anos desempenhando 

com dedicação, entusiasmo e profissionalismo as funções 

exercidas nesta Unidade.



Apronto Operacional BPEB
 Em 11 de novembro, o BPEB realizou o apronto operacional da tropa, visando o emprego na segurança 

durante os dias dos eventos que irão ocorrer em Brasília nesta semana, referentes à Reunião de Cúpula dos BRICS 

(grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul).

 Na oportunidade, foram verificados os padrões de operacionalidade da tropa, em caráter permanente de 

emprego, estando capacitada a apoiar a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada na manutenção da Garantia da Lei e da 

Ordem (GLO), a qualquer momento, na Capital federal.

BPEB, sempre pronto!



BPEB na Reunião dos BRICS
 Nos dias 13 e 14 de novembro, o BPEB apoiou a 3ª Brigada de Infantaria Motorizada na segurança dos eventos 

ligados a Reunião de Cúpula dos BRICS (grupo de países formado por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul), que 

ocorreu em Brasília.

  Com o efetivo distribuído em diversas missões, o Batalhão Brasília atuou neste importante evento, em coordenação 

com os diversos Órgãos de Segurança Pública, realizando escoltas de autoridades e de comboios com seus batedores, com 

oficiais de ligação na Central de Batedores e no Centro Integrado de Operações do GDF, no controle de trânsito, com uma 

Subunidade de Choque atuando como Reserva Forte, na Coordenação de Segurança de Área para o Presidente da República 

do Brasil, no patrulhamento e na Assistência Jurídica do CMP, além de prestar apoio em suas instalações para tropas de fora 

da Guarnição de Brasília, como 36º BI Mec e COpEsp ministrando instruções sobre detalhes das regras de engajamento e 

abordagem e condução de presos.

 As missões foram cumpridas com extremo profissionalismo, disciplina consciente e motivação por parte de todos, 

sempre dentro dos padrões e prazos previstos pelo Escalão Superior, o que contribuiu sobremaneira para o êxito e sucesso 

da segurança desse grande evento.

Mais uma vez, o BPEB confirmou a máxima de fazer, querendo fazer bem feito!

BPEB, SEMPRE PRONTO! UMA VEZ PE, SEMPRE PE!



Despedidas de Oficiais

 Em 20 de novembro, o BPEB realizou a 
despedida dos oficiais, abaixo relacionados, por 
motivo de movimentação:
    -Cap Raphael Chaves Gonçalves, que foi 
designado para missão no Timor Leste por 2 anos;
    -Cap Renato Melo de Paulo, Cap Alex Sousa 
Leite e Cap Éverton Daniell Dias de Oliveira, 
ambos para realizar o curso da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), Rio de 
Janeiro-RJ; e
   -1º Ten Diogo de Araújo Clementino, para 
realizar o curso de piloto de aeronaves, no Centro 
de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), 
Taubaté-SP.
 D u r a n t e  o  e v e n t o ,  o s  o fi c i a i s 
movimentados  receberam das  mãos  do 
Comandan t e  do  BPEB uma  l embrança 
insti tucional e uma referência elogiosa, 
ressaltando os feitos por eles alcançados durante o 
tempo dedicado nesta OMPE.

Ao final, os oficiais licenciados receberam as 

despedidas dos oficiais, na saída do salão de honra.



Homenagem do HCB

 Em 22 de novembro, a Banda de Música do BPEB foi homenageada no Hospital da Criança de 
Brasília José Alencar, durante a cerimônia de comemoração de oito anos de criação daquele hospital.
 Na ocasião, foi destacada a importância das apresentações da Banda de Música do BPEB, que 
contribui sobremaneira para levar alegria para a vida das crianças e adolescentes que estão em tratamento 
naquele hospital.
 Na oportunidade, o Maj Felicetti, representante do BPEB na solenidade, recebeu das mãos do 
superintendente executivo do HCB, Renilson Rehem, uma carta elaborada por uma criança em tratamento, 
agradecendo a participação da Banda de Música.
 O Hospital da Criança de Brasília oferece tratamento de câncer e outras doenças de média e alta 
complexidade e, regularmente, a Banda de Música do BPEB realiza apresentações musicais nos horários de 
visitas, socializando com as crianças e familiares, amenizando o sofrimento daqueles que estão em 
tratamento.
 Para nós do BPEB, é uma enorme satisfação poder colaborar no cumprimento dessa atividade: "Uma 
verdadeira missão de grandeza!"



Formatura do QAO
 Em 23 de novembro, foi realizada no BPEB uma formatura alusiva ao dia do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO).

 Participaram da formatura o Cel Itiro, Subprefeito Militar de Brasília, o Cel Bittencourt Barbosa, E3 do 

Comando Militar do Planalto, o Cel Vier, representante da 11ª Região Militar, o Cel Massetti, Comandante do BPEB, 

Comandantes de Organizações Militares e oficiais do QAO que servem na Guarnição de Brasília.

 Durante a formatura, foi ressaltado a importância do trabalho dos integrantes do QAO para o fortalecimento do 

Exército.

 O QAO foi criado em 1979, o que possibilitou às praças que honrosamente servem nas fileiras do Exército 

Brasileiro a ascensão ao oficialato. Tal distinção só se dá por merecimento, o que valoriza as qualidades demonstradas 

por subtenentes e sargentos ao longo da carreira.

 Os oficiais do QAO podem atingir até o posto de capitão e desempenham importantes funções, talhadas 

especialmente para aqueles que exibem uma combinação de vivência e experiência dentro da Força com o ímpeto de 

cumprimento de missão.

Parabéns ao QAO!



Confraternização do BPEB

 Em 23 de novembro, foi realizado no Recanto PE, um almoço de confraternização de final de ano entre as famílias 

de Oficiais, Subtenentes e Sargentos do BPEB.

 Na oportunidade, o Cel Massetti, nosso Comandante, destacou as principais realizações do BPEB no ano de 2019, 

agradeceu a todos os integrantes pela dedicação, profissionalismo e êxito no cumprimento das missões e desejou votos de 

boas festas e próspero ano novo para todos os integrantes da OM e digníssimos familiares.

 Foi mais uma oportunidade para a família BPEB estreitar os laços de amizade, de forma descontraída e saboreando 

uma cardápio de excelente qualidade preparado pela nossa competente equipe do aprovisionamento.

Uma vez PE, sempre PE!



Encerramento ESPA 2019
 Em 25 de novembro de 2019, foi realizada no BPEB a solenidade de encerramento do Estágio de Segurança e 

Proteção de Autoridades (ESPA) 2019.

 A solenidade foi prestigiada pelo Gen Ex R/1 Guilherme Cals Theophilo Gaspar De Oliveira, Secretário Nacional 

de Segurança Pública (SENASP) e representantes, da SENASP e do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, além de 

familiares e amigos dos concludentes.

 Coordenado pelo Núcleo de Ensino, os estagiários tiveram a oportunidade de adquirir conhecimentos sobre 

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, relacionamento com a 

imprensa, deslocamentos motorizados, direção evasiva e gerenciamento de crise.

 Parabenizamos a todos os concludentes 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.



Exercício SIMAD - Integrador 

 No período de 25 a 29 de novembro, uma equipe de militares do BPEB participou do Exercício de Estado-

Maior do Comando de Operações Terrestres (COTER), para adestramento do Sistema de Monitoramento e Apoio a 

Decisão (SIMAD-INTEGRADOR/2019).

 O exercício, que ocorreu nas instalações do 7º Centro de Telemática de Área, teve como objetivo capacitar os 

militares que exercerão a função de operadores do SIMAD, nivelar conhecimentos sobre as atuais e futuras 

capacidades do software INTEGRADOR em favor da tomada de decisão dos Comandantes e por um EM constituído, 

por intermédio do exercício de simulação construtiva e verificar a sua contribuição na consciência situacional no 

favorecimento do planejamento e na tomada de decisão de uma operação.

 Para o BPEB, foi mais uma oportunidade de adestramento e capacitação com sistemas operacionais que 

agregarão, sobremaneira, no cumprimento das missões desta OMPE.



VISITA DE MILITARES DA PM-RJ 

 Em 27 de novembro de 2019, o BPEB recebeu a visita 

de uma comitiva composta de 30 miliares do Batalhão de 

Ações com Cães, da Polícia Militar do Estado do Rio de 

Janeiro, alunos da 30ª turma do Curso de Ações com Cães para 

Emprego Policial, com a finalidade de conhecer as instalações 

da nossa Seção de Cães de Guerra.

 A visita foi conduzida pelo Maj De Paula, chefe da 

Seção de Cães de Guerra, que apresentou as instalações da 

Seção e do Centro de Reprodução e Distribuição de Caninos.

 Na oportunidade, foi realizada uma exposição dos 

materiais operacionais existentes. 

 Ao final, os alunos tiveram a oportunidade de assistir 

uma apresentação de faro.



Homenagem da FECONSEG 

 Em 5 de dezembro, o BPEB foi homenageado pela Federação 

dos Conselhos de Segurança do DF (FECONSEG/DF), durante um 

jantar que ocorreu no Restaurante SAN MARINO, na Asa Sul/DF.

 A homenagem foi devida a ação do Sd Ítalo Eduardo Silva 

Duarte, da 2ª Cia PE, por ter realizado, no dia 16 de setembro, na 

rodoviária do Plano Piloto, a prisão de um meliante armado que acabara 

de cometer um roubo a uma joalheria localizada no Centro Comercial 

CONIC.

 Na oportunidade, o TC Glauber Silva da Paz, Subcomandante do 

BPEB e o Sd Ítalo Eduardo Silva Duarte receberam uma placa pela ação 

meritória, entregue pelo Deputado Distrital Reginaldo Rocha Sardinha e 

pela Presidente da Federação dos Conselhos Comunitários de 

Segurança do DF (FECONSEG-DF), Sra. Flávia Portela de Carvalho.

 Os cumprimentos de todos integrantes do BPEB ao Sd Ítalo 

Eduardo Silva Duarte, por esta pronta ação corajosa e digna de 

reconhecimento.



Despedida de Oficial 

 Em 6 de dezembro, foi realizada a despedida formal do TC Alex Marcos Barbosa Santos, transferido do 

BPEB para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR).

 Na oportunidade, o TC Alex Marcos recebeu das mãos do Comandante do BPEB uma lembrança 

institucional e uma referência elogiosa, ressaltando seus feitos e sua dedicação ao Batalhão.

Uma vez PE, Sempre PE!



Despedida de Oficial 

 Em 20 de dezembro, foram realizadas as despedidas formal desta OMPE ao 1º Ten Thiago Miranda 

Granja e do 1º Ten Mauro Sérgio de Paula Santos, transferidos para a 3ª Companhia de Forças Especiais e 

Instituto Militar de Engenharia, respectivamente.

 Na oportunidade, foi feita a leitura da referência elogiosa consignadas pelo Comandante do BPEB e a 

entrega de uma lembrança institucional, ressaltando seus feitos e dedicação ao Batalhão.

Uma vez PE, Sempre PE!



Promoção de Oficiais 

   Em 24 de dezembro, em reunião de oficiais, foi realizada a entrega de divisas aos militares promovidos em 25 de 
dezembro de 2019.

 Os seguintes militares foram promovidos:

- Ao posto Major: o Cap Gerson Gomes de Oliveira Rocha;

- Ao posto de Capitão: o 1º Ten Luiz Alexandre BragaRuzene; e

- Ao posto de 1º Tenente: o 2º Ten Maurício Pedroza Barreto Santos e o 2º Ten Guilherme Henrique Gomes Guimarães.

  Na oportunidade, o Comandante do Batalhão, ao cumprimentá-los pela conquista, destacou a importância e o 
simbolismo do rito de promoção no âmbito do Exército.

Uma vez PE, sempre PE !



Ceia de Natal 

   Em 24 de dezembro de 2019, o BPEB realizou a "Ceia 

de Natal" para os militares da guarnição de serviço e familiares.

 Na ocasião, o Comandante do Batalhão e uma 

representação de oficiais, subtenentes e sargentos participaram 

da atividade, evidenciando o espírito natalino de convivência 

fraterna e de união da família militar e da equipe do BPEB.

Uma vez PE, sempre PE !



Ceia de Ano Novo do BPEB 

 No dia 31 de dezembro de 2019, véspera de Ano Novo, a guarnição de serviço pode desfrutar de uma Ceia com 

seus irmãos de farda com presença do Comandante e de alguns familiares.

 Ceiar juntos é uma tradição antiga e tem entre seus significados deixar as portas abertas para confraternizar em 

uma data tão simbólica para todos, encerrando um ano de tantos eventos e missões, prestes a começar um outro cheio de 

boas expectativas e muito trabalho.

 A equipe de Aprovisionamento do BPEB dedicou-se e brindou a todos presentes com um excelente jantar depois 

de breves palavras do Comandante.

Uma vez PE, sempre PE !




