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 Os dois últimos meses de 2019, como já era de se esperar, 
foram intensos de atividades:

Ÿ Bandeirão;
Ÿ Reunião dos BRICS;
Ÿ Despedidas de militares;
Ÿ Aprontos Operacionais;
Ÿ Homenagens ao Batalhão;
Ÿ Formaturas especiais;
Ÿ Confraternizações;
Ÿ Encerramento de Estágio;
Ÿ Participação em Exercício de Simulação- Integrador;
Ÿ Recepção a visitantes;
Ÿ Reconhecimento aos promovidos; e
Ÿ  Ceias de Natal e de Fim de Ano.

 O momento se fez ideal para refletirmos, sobre a vasta quantidade de missões realizadas durante o 
ano, o que nos remete a uma sensação de mais um ano consagrado de grandes realizações.
 Sendo este, o último Informativo sob a gerência deste Comandante, aproveito para agradecer a todos 
os integrantes do Batalhão Brasília pela competência, dedicação e profissionalismo. Tem sido uma honra 
caminhar com militares de tão elevada capacidade de trabalho e vontade de fazer.

Uma vez PE, sempre PE!



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

Apronto Operacional BPEB

 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.

 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 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!"

Homenagem do HCB

 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.



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.



VISITA DE MILITARES DA PM-RJ  

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.

 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.



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!

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.



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 !

Despedidas de Oficiais

 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!



Ceia de Ano Novo do BPEB

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 !

 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 !
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 No dia 10 de dezembro de 2010, o BPEB enviou 

o primeiro Pelotão de Polícia do Exército de Brasília ao 

HAITI, a fim de compor o BRABAT 2 do 13° 

Contingente da MINUSTAH (Missão das Nações 

Unidas de Estabilização do Haiti).

Orientar o responsável 
Corrigir o irresponsável  
Prender o  incorrigível


