
Ágata 9: Ministro da Defesa fala dos objetivos da Operação
para a imprensa

Ministro concedeu entrevista à imprensa assim que desembarcou do Navio 

O   Ministro  da  Defesa,  Jaques  Wagner,  esteve  nos  municípios  de

Corumbá e Ladário nesta quarta-feira, 29 de julho para conhecer as atividades

desenvolvidas pelas Forças Armadas brasileiras durante a Operação Ágata 9,

iniciada em 22 de julho.

O ministro visitou as instalações do Exército Brasileiro em Corumbá,

embarcou  no  Navio  de  Transporte  Fluvial  “Almirante  Leverger”  (G16),  e

participou de Ação Cívico-Social na entrega das obras de reforma da escola

municipal Francisco Mendes Sampaio. 

No desembarque do Navio de Transporte Fluvial “Almirante Leverger”

(G16), no cais da Base Fluvial de Ladário, do Comando do 6º Distrito Naval o

ministro concedeu uma coletiva à imprensa e falou da finalidade da Operação .

“A Ágata é um momento de maior envolvimento das forças militares  e da

defesa. Estamos monitorando aproximadamente 4 mil quilômetros das nossas

fronteiras, onde foi empregado cerca de 10 mil profissionais militares, além



das  Polícias  Federal  e  Rodoviária  Federal  e  é  claro  que  as  atividades

desenvolvidas na Ágata vêm para ficar. Um exemplo disso é a aquisição dessa

embarcação  Leverger,   que foi  pensada para  transporte  de  profissionais  da

Marinha do Brasil em proteção às nossas fronteiras fluviais”, ressaltou.

Na coletiva o Ministro também disse que apesar da crise que vive o país

as últimas operações  tiveram saldo positivo,  “A operação é o  momento de

maior envolvimento das três forças do Ministério da Defesa, monitorando 4 mil

e cem km de Fronteira, com dez mil militares, além, das polícias civil militar e

federal. As Forças Armadas tem atuado de forma constante e não se limita

somente na operação Ágata, mas durante o ano inteiro”, frisou.



Ainda na ocasião o Ministro lembrou que a Ágata visa além de combater

os crimes transfronteiriços, propiciar melhoria de vida à população. “A Ágata é

um momento onde concentramos mais a ação de repressão, porém, no dia a

dia das Forças Armadas, o trabalho é constante, não se limita apenas à essa

operação.  Ficou claro que após  a  Ágata em geral,  é  o  momento de muita

apreensão e a bandidagem tenta abastecer o que ficou sem abastecimento

nesse período. Essa operação tem duas vertentes, que é a repressão ao crime

e o apoio à população ribeirinha, pois sabemos da dificuldade dos prefeitos e

que o próprio Governo do Estado tem em fazer um atendimento em região

distante que, muitas vezes, só e acessível pela via fluvial, então essa é uma

marca bastante importante das ações e mais prazerosa porque cuidamos da

nossa gente”, afirmou o ministro em coletiva.

O ministro esteve acompanhado do Comandante da Marinha, Almirante-

de-Esquadra Eduardo Bacellar Leal Ferreira, Comandante do Exército, General-

de-Exército  Eduardo  Villas  Bôas,  e  Comandante  da  Aeronáutica,  Tenente-

Brigadeiro-do-Ar Nivaldo Luiz Rossato. 

Ministro embarcou no navio da Marinha do Brasil, Navio de Transporte Fluvial

“Almirante Leverger”



Operação Ágata 9

A  Operação  Ágata  faz  parte  do  Plano  Estratégico  de  Fronteiras,  da

Presidência da República, e tem como objetivo dissuadir a prática dos crimes

internacionais nas fronteiras brasileiras. A operação tem um impacto forte no

combate ao crime organizado por meio da ação conjunta das Forças Armadas

brasileiras (Marinha, Exército e Força Aérea).  A integração aumenta a cada

edição,  inclusive  com o emprego de um Comando Logístico  único  desde a

Ágata 6 (2012).

A  operação  também  se  caracteriza  pela  interoperacionalidade  das

Forças  Armadas  com órgãos  de  segurança  pública,  agências  reguladoras  e

demais instituições federais e estaduais como, por exemplo: Polícia Federal

(DPF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), Receita Federal (RFB), Força

Nacional  de  Segurança  Pública  (FNSP),  Polícia  Rodoviária  Federal  (PRF),

Agência  Nacional  de  Aviação  Civil  (ANAC),  Instituto  Brasileiro  do  Meio

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), e Polícia Militar, entre outros.

Além do lado repressor, a Operação Ágata também possui o aspecto de

cooperação, de chegar até a população e levar assistência à saúde, cidadania e

educação.


