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Caros leitores,

O Comandante do BGP e seus integrantes têm a honra de apresentar as principais atividades 
do quarto  trimestre de 2015. 

Boa leitura!

 

OO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, entre os dias 8 e 16 de 
outubro, exercícios de patrulha para os soldados do Grupamento Alfa na área de instrução do 1º Regimento 
de Cavalaria de Guardas (1º RCG). Os soldados tiveram a oportunidade de planejar e executar diversas 
missões de patrulha de reconhecimento e de combate, num cenário de defesa externa, e à luz do Manual C 
21-75 (Patrulhas).
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EXERCÍCIO DE PATRULHA DO GRUPAMENTO ALFA

A
n

o
 2

0
1

5
 - E

d
iç

ã
o

  N
° 0

4

''Batalhão Duque de Caxias'' 
Informativo do Batalhão da Guarda Presidencial

GranadeiroGranadeiro
Eventos significativos
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O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, no dia 8 de outubro, a 
primeira guarda de honra para o senhor José Aldo Rebelo Figueiredo, novo Ministro da Defesa.

GUARDA DE HONRA PARA O MINISTRO DA DEFESA 
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PROGRAMA FORÇAS NO ESPORTE 2015

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, no dia 8 de outubro, a 
solenidade de abertura para o Programa Forças no Esporte (PROFESP) 2015.

O Programa Forças no esporte é uma vertente do Programa do Governo Federal denominado 
´´Segundo Tempo``. O Segundo Tempo, como programa estratégico do governo federal, tem por objetivo 
democratizar o acesso à prática do esporte, para com isso promover o desenvolvimento integral de crianças 
e adolescentes nos aspectos ligados à cidadania e à melhoria da qualidade de vida. O PROFESP, por sua 
vez, diferencia-se por funcionar em organizações militares das Forças Armadas.

O Batalhão da Guarda Presidencial vem conduzindo o programa desde o ano de 2009, tendo logrado 
êxito no corrente ano graças ao apoio imprescindível da Federação das Indústrias de Brasília (FIBRA) e do 
SESI, apoio este intermediado pelo Deputado Distrital Joe Valle (oficial R/2 da arma de Artilharia) e pela 
professora Ana Beatriz. O transporte dos alunos constitui condição sinequanon para a materialização do 
PROFESP e, graças à parceria ´´FIBRA-BGP``, está sendo possível viabilizar o deslocamento destas 
crianças até o Batalhão.

Também cumpriram importante papel na consecução do PROFESP os profissionais do Centro de 
Ensino Fundamental 02, do Paranoá, escola contemplada por esta parceria cuja diretora, Michele Nacfur, e 
sua equipe, têm trabalhado incessantemente para garantir uma participação efetiva no programa.

Participarão do Programa Forças no Esporte no BGP um total de 100 crianças, meninos e meninas 
entre 12 e 14 anos de idade, provenientes do CEF 2 do Paranoá. Com uma frequência de 3 vezes por 
semana, no período vespertino, o PROFESP incluirá duas refeições diárias, atendimento médico e 
odontológico, momento cívico-militar, atividades lúdicas como iniciação musical, visitações, palestras e 
filmes educativos, bem como as atividades desportivas propriamente ditas, que constituem o objetivo-fim 
do programa.

A cerimônia contou ainda com a presença do Cel R1 Alan de Almeida Holanda Silva, Coordenador 
do PROFESP do Colégio Militar de Brasília, do Cap R1 José Evangelista Terrabuio, da Seção de Programas 
do Governo – CMP, do Sr Marlon Nascimento, Representante da Presidência da FIBRA e da senhora 
Cláudia Carvalho de Jesus Oliveira, Gerente de Qualidade de Vida do SESI.



No dia 13 de outubro, no contexto das comemorações do Dia do Professor, em solenidade realizada no 
Colégio Militar de Brasília, o comandante do BGP, Cel Cinelli, foi agraciado com a Medalha Marechal 
Trompowsky, em reconhecimento à sua contribuição ao ensino militar por quase uma década.

A Medalha Marechal Trompowsky foi criada e é concedida pelo Instituto dos Docentes do Magistério 
Militar (IDMM), conforme o Decreto nº 33.245, de 8 de julho de 1953. Essa condecoração é conferida aos 
membros do Magistério e também a Instituições ou personalidades que prestaram ou venham a prestar 
relevantes serviços ao Magistério do Exército, e traz o nome do seu patrono, o Marechal catarinense Roberto 
Trompowsky Leitão de Almeida.
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ENTREGA DA MEDALHA MARECHAL TROMPOWSKY
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CERTIFICADO DE QUALIDADE LOGÍSTICA

No dia 28 de outubro, durante as celebrações do Dia do Material Bélico no 16 B Log, o Batalhão da 
Guarda Presidencial - "Batalhão Duque de Caxias" foi certificado com o nível PLATINA, como resultado de 
inspeção sofrida em seu Pelotão de Manutenção e Transporte, no quesito Classe IX (manutenção de viaturas). 
Trata-se da certificação de nível mais alto, fruto de trabalho árduo, dedicado e profissional, além de acendrado 
espírito de manutenção. Após a solenidade o Comandante do BGP, Coronel Cinelli, passou às mãos do 
Comandante do Pelotão de Manutenção e Transporte do BGP, Ten Enes, o certificado recebido pelo Batalhão, 
como reconhecimento pela liderança daquele oficial à frente de sua fração. No quesito Classe V (armamento e 
munição), o resultado também foi excelente, tendo o Batalhão obtido a certificação OURO.
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COROAMENTO DO ANO DE INSTRUÇÃO: EXERCÍCIO DO NPOR NO TERRENO

Coroando o ano de instrução, o Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou 
entre os dias 3 e 5 de novembro o 3º Exercício de Longa Duração para os alunos do Núcleo de Preparação de 
Oficiais da Reserva (NPOR), no Campo de Instrução de Formosa – GO. Os alunos tiveram a oportunidade de 
planejar e executar diversas missões num contexto de operações ofensivas e defensivas, bem como executar o tiro 
das armas coletivas.
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DIA DA LEMBRANÇA (CANADÁ)

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” teve a honra de participar, com a sua 
Banda de Música, no dia 11 de novembro, da Cerimônia do Dia da Lembrança (Remembrance Day Ceremony), 
na Embaixada do Canadá.

A solenidade, que é realizada anualmente no dia 11 de novembro, às 11 horas e 11 minutos, destina-se a 
homenagear os mais de 112.000 soldados, marinheiros e aviadores canadenses que deram suas vidas a serviço do 
Canadá na Guerra dos Boers (África do Sul), na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na 
Guerra da Coreia, no conflito no Afeganistão e em Operações de Paz.
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DIA NACIONAL DO OFICIAL R/2 E INAUGURAÇÃO DO 
BOSQUE TENENTE-CORONEL CORREIA LIMA

No dia 11 de novembro O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou a formatura em 
comemoração ao Dia Nacional do Oficial R/2. Entre outras autoridades civis e militares, a solenidade contou com a presença 
do General Eduardo Dias da Costa VILLAS BÔAS, Comandante do Exército, do General de Exército Marco Antônio de 
FARIAS, Comandante Logístico, e do senhor Sérgio Pinto Monteiro, Presidente do Conselho Nacional dos Oficiais R/2. 
Participaram também cerca de 50 oficiais e ex-oficiais R/2, que desfilaram em continência ao Comandante do Exército. Na 
ocasião, o General VILLAS BÔAS foi agraciado, pelo Conselho Nacional dos Oficiais R/2, com a medalha Apollo Miguel 
Rezk. O Comandante do BGP, Cel Cinelli, aproveitou a ocasião para proceder à inauguração, de modo solene, do "Bosque 
Tenente-Coronel Correia Lima", Patrono dos Oficiais Temporários do Exército e idealizador dos Centros de Preparação de 
Oficias da Reserva. Foram plantadas seis mudas de palmeira imperial, simbolizando cada uma das seis turmas formadas pelo 
NPOR do BGP desde sua criação, em 2010. O Comandante do Exército e o Comandante Logístico estiveram entre os 
convidados ao plantio simbólico das mudas, tendo sido esta a primeira árvore plantada pelo General VILLAS BÔAS desde sua 
assunção do Comando do Exército.
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FESTIVAL DE BANDAS EM HOMENAGEM AO DIA DO MÚSICO

A semana de 9 a 14 de novembro foi marcada, no âmbito do Comando Militar do Planalto, pelas comemorações 
relativas ao Dia do Músico, que por sua vez homenageia o aniversário de Santa Cecília, padroeira dos músicos.

O planejamento e a condução dos eventos transcorridos na semana estiveram a cargo do Batalhão da Guarda 
Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias”, que organizou um Festival de Bandas de Música. As Bandas do 36º Batalhão de 
Infantaria Motorizado (Uberlândia), do Comando de Operações Especiais (Goiânia) e da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada 
(Cristalina) deslocaram-se para Brasília e juntaram-se, no período, às bandas do BGP, 1º RCGd e BPEB.

Foram dias de intenso e agradável convívio. Além dos ensaios e do compartilhamento de técnicas musicais, houve 
competição desportiva, passeio turístico e coquetel de confraternização, em ambiente de sadia camaradagem e troca de 
experiências.

Os eventos musicais propriamente ditos foram: apresentação temática das Bandas do CMP no dia 12 de novembro, no 
QG do CMP; e concerto com grande orquestra no dia 14, no Auditório Pedro Calmon, ocasião em que se juntaram às Bandas do 
CMP as respectivas da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Marinha do Brasil e Força Aérea Brasileira, além do Coral 
do Colégio Militar de Brasília.

Na apresentação temática do dia 12, cada uma das Bandas escolheu um tema que melhor representasse o espírito da sua 
Unidade, executando então 2 ou 3 músicas ligadas ao tema selecionado: BGP - "Marcialidade"; BPEB - "Segurança"; 1ºRCGd - 
"Tradição"; 36º BI Mtz - "70 Anos da FEB"; 3ª Bda Inf Mtz - "Mão Amiga no Planalto Central"; COpEsp - "Braço Forte no 
Planalto Central".

No dia 14, o Auditório Pedro Calmon recebeu um público de cerca de 800 pessoas, que se deleitaram com a grande 
orquestra composta por 150 músicos de 10 bandas militares diferentes. O repertório variado incluiu desde temas épicos, como 
"Game of Thrones", até preciosidades da MPB.

Diversas autoridades civis e militares prestigiaram os eventos, com destaque para o Gen Ex Farias, Comandante 
Logístico, que representou o Comandante do Exército.
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DIA DA BANDEIRA

No dia 19 de novembro o Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” esteve 
presente nas comemorações do Dia da Bandeira em duas solenidades distintas:

- no QGEx, com a participação da Banda de Música; e

- no quartel da OM, onde foi efetuada a entrega de condecorações, incineradas as bandeiras nacionais 
inservíveis e efetuado o hasteamento do Pavilhão Nacional pontualmente ao meio-dia, para que o esplendor da 
hora mais iluminada do dia pudesse direcionar seus feixes ao símbolo máximo da pátria.



GUARDA DE HONRA PARA O CHEFE DO EXÉRCITO DO PAQUISTÃO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, no dia 23 de novembro, 
guarda de honra para o senhor General Raheel Sharif, Chefe do Exército do Paquistão.
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ENCERRAMENTO DO PROJETO FORÇAS NO ESPORTE - PROFESP

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, no dia 26 de novembro de 
2015, a formatura de encerramento do Projeto Forças no Esporte/2015 (PROFESP/BGP). O PROFESP/BGP 
ocorreu no período de 8 de outubro a 26 de novembro, período durante o qual cerca de 100 crianças do Centro de 
Ensino Fundamental 02 Paranoá - DF realizaram diversas atividades recreativas e esportivas, além de 
receberem noções de civismo e iniciação musical. A aluna Laila brindou a todos com uma demonstração de seu 
talento com a flauta doce, despertado durante o PROFESP. Na ocasião, o Comandante do BGP, Cel Cinelli, 
ressaltou a importância de o Exército dar a sua parcela de contribuição para o engrandecimento daqueles que 
representam o futuro do Brasil, comprometendo-se a envidar todos os esforços para que o BGP possa dar 
continuidade ao projeto em 2016. Como maneira de desejar Boas Festas aos alunos, foi oferecido a cada um 
deles um panetone para complementar a ceia de Natal. Além disso, todos eles foram estimulados a escrever uma 
pequena carta na qual manifestassem o seu desejo de presente de Natal. As cartas serão distribuídas aos 
"granadeiros do bem", militares voluntários do BGP que decidiram proporcionar a algumas delas a 
possibilidade de ter seu pedido atendido.
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ASPIRANTADO NPOR/2015

Entre os dias 26 e 28 de novembro o Batalhão da Guarda Presidencial - "Batalhão Duque de Caxias" 
conduziu as atividades relativas ao encerramento do ano letivo do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva 
(NPOR).

Dia 26 foi inaugurada a placa da turma e, em seguida, realizada a cerimônia de colação de grau e entrega 
de prêmios aos alunos que mais se destacaram ao longo do ano. Nas suas palavras de cumprimentos aos 
aspirantes e seus familiares, o Comandante do BGP, Cel Cinelli, ressaltou a importância de que os valores 
militares incorporados ao longo do ano continuem a ser exercitados no convívio diário, tanto na vida militar 
quanto no seio da sociedade.

Dia 28 transcorreu a formatura de declaração dos 29 aspirantes-a-oficial da reserva, em bela solenidade 
presidida pelo Coronel Pedro Celso Coelho Montenegro, Chefe do Estado-Maior do Comando Militar do 
Planalto e eterno Comandante do BGP. Na ocasião, os primeiros colocados foram agraciados com a medalha 
Correia Lima e com o prêmio Tomás Coelho. O Comandante do BGP, Cel Cinelli, acompanhado da mãe do 
aspirante Andrei, entregou-lhe a espada de oficial, por ter sido o melhor classificado no Curso. Todas as 
cerimônias foram bastante prestigiadas pelos emocionados pais dos novos aspirantes, que também puderam 
celebrar sua conquista na mesma noite do dia 28, durante um agradável baile de encerramento no Clube do 
Exército (Sede do Lago).
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DESPEDIDA DO COMANDANTE MILITAR DO PLANALTO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” recebeu, no dia 3 de dezembro, pela 
última vez como Comandante Militar do Planalto, o General de Divisão Racine Bezerra Lima Filho, que findos 
mais de quarenta anos de devotados serviços ao Exército despede-se do serviço ativo. Após apresentação de 
oficiais onde lhe foi entregue a estatueta do Granadeiro, símbolo do soldado do BGP, o General Racine presidiu a 
formatura geral do Batalhão, durante a qual expressou seu orgulho e satisfação por ter tido os granadeiros como 
seus subordinados. Na ocasião, o Comandante do BGP, Cel Cinelli, manifestou seus agradecimentos pela forma 
segura, objetiva e cordata com que o General Racine pautou sua ação de comando e externou sua intenção, além 
da consideração que sempre demonstrou em relação ao trabalho do Batalhão e de seus integrantes. Na saída, uma 
ala composta pelos oficiais formou-se para que o General pudesse despedir-se individualmente de cada um.
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DESCERRAMENTO DE PLACA ALUSIVA AO ESTÁDIO TENENTE MÁRCIO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque 
de Caxias” realizou, no dia 4 de dezembro, uma solenidade para 
o descerramento de placa informativa alusiva à denominação do 
estádio desportivo do BGP, "Estádio Tenente Márcio". O Ten 
Márcio Antônio de Oliveira apresentou-se pronto para o serviço 
no Batalhão da Guarda Presidencial em 17 de abril de 1967, 
sendo designado para comandar o 1° Pelotão de 4ª Companhia. 
Após excepcionais serviços prestados ao BGP, em 12 de 
novembro de 1968 foi nomeado para exercer a nobre função de 
instrutor do curso Básico da Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) para o biênio 1969/1970, onde veio a falecer no 
cumprimento do dever, durante instrução militar. O Estádio 
havia recebido sua denominação nos idos do ano de 1984, mas 
não havia materialização sobre a razão e as circunstâncias da 
homenagem. Na ocasião, o Comandante do BGP, Coronel 
Cinelli, convidou a viúva do Ten Márcio para efetuar o 
descerramento, e entregou à família as alterações do militar 
registradas no Batalhão.



B G P

O Granadeiro - Ano 2015 - n° 04 - outubro, novembro e dezembro de 2015. Página  n° 16 

CERIMÔNIA DE SUBSTITUIÇÃO DA GUARDA DO PALÁCIO DO PLANALTO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” realizou, no dia 8 de dezembro, a 
cerimônia da troca da guarda do Palácio do Planalto e demais instalações a cargo das unidades de guarda de 
Brasília. O evento ocorre aproximadamente a cada seis meses. Na ocasião, o BGP passou ao 1° Regimento de 
Cavalaria de Guardas, "Dragões da Independência", a responsabilidade pela guarda dos Palácios do Planalto 
(sede do Poder Executivo) e do Jaburu (residência oficial do Vice-Presidente), tendo por sua vez assumido a 
guarda do Palácio da Alvorada (residência oficial da Presidente da República) e da Granja do Torto (residência 
oficial de veraneio mantida pela Presidência da República). A solenidade foi presidida pelo General de Divisão 
César Leme Justo, Comandante Militar do Planalto, caracterizando sua primeira cerimônia oficial após a 
assunção do comando, ocorrida em 4 dezembro.
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Num esforço humanitário visando ao aumento dos estoques dos bancos de sangue locais, entre os 
dias 21 e 29 de dezembro o Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” encaminhou 
ao Hemocentro São Lucas cerca de 150 militares voluntários à doação.

DOAÇÃO DE SANGUE
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COMBATE À DENGUE NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

O Batalhão da Guarda Presidencial – “Batalhão Duque de Caxias” deu início, no dia 23 de dezembro, 
às ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti, vetor de doenças como a dengue, febre chikungunya e zika. 
O Exército Brasileiro agirá de forma articulada com o Governo do Distrito Federal, por intermédio da 
Secretaria de Saúde. De 17 a 23 de dezembro houve a capacitação para o efetivo que participa da operação, 
com aulas teóricas e treinamento prático. O emprego da tropa será realizado de duas formas: visita domiciliar 
de conscientização e tratamento focal, esse último por meio da aplicação de inseticida em pó nos locais em 
que houver necessidade. A previsão é que os trabalhos perdurem por aproximadamente seis meses.
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