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Assunto: Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas

A  começar  do  processo  de  independência,  preza  o  Brasil  por  um  ambiente  de  conciliação  e
estabilidade,  assentado na igualdade entre  as  nações,  na autodeterminação dos  povos e  na solução
pacífica de conflitos. A atuação em missões de paz compreende, portanto, um caminho natural no que
concerne à constituição do País-Estado, cujas características físicas e culturais o impelem a um lugar de
substancial relevo no contexto geopolítico.

Reflexo do desejo de um mundo ajustado,  projetou o Estado brasileiro expressão militar  nos  dois
conflitos globais sempar no contexto latino-americano. Exemplos marcantes da participação do País, a
Divisão Naval de Operações em Guerra (DNOG) e a Força Expedicionária Brasileira (FEB) fizeram
tremular pendão auriverde nas paragens europeias. Firmou-se, dessarte, o compromisso brasileiro de
atuar contra o imperialismo e ideologias avessas à liberdade e à fraternidade entre os povos.

O Brasil revelou-se membro ativo presente em observações de acordos de cessar fogo e paz já em
1933, quando, representado pela Marinha, acompanhou a negociação entre Colômbia e Peru na Guerra
pela região de Letícia. Batido o nazismo, enviou-se tropa para a fronteira grega, para atuar no Comitê
Especial das Nações Unidas para os Bálcãs. Militares brasileiros continuaram a colaborar como “boinas
azuis” na crise do canal de Suez, África do Sul, Angola, Camboja, Chipre, Costa do Marfim, Croácia,
El Salvador, Etiópia/Eritreia, Guatemala, Guiné-Bissau, Haiti, Iêmen, Índia-Paquistão, Irã, Iugoslávia,
Líbano,  Libéria,  Macedônia,  Moçambique,  Nepal,  Nicarágua,  República  Democrática  do  Congo,
República Dominicana, Saara Ocidental, Sérvia, Sudão, Timor-Leste e Uganda-Rwanda. A despeito de
dificuldades e privações, permanecem os peacekeepers brasileiros a bem representar o País nas diversas
missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU), esforçando-se incessantemente no combate
aos crimes estipulados no Estatuto de Roma.

Das missões referidas, cabe especial destaque àquelas em que houve desdobramento efetivo de meios
navais, aeronavais e de fuzileiros navais, asseverando o compromisso da Marinha do Brasil  (MB),
particularmente no Haiti e no Líbano, guarnecidos, respectivamente, o Comando da Força de Paz e a
Força-Tarefa Marítima-UNIFIL.

As experiências adquiridas encontram-se consolidadas, de forma perene, no Centro de Operações de
Paz de Caráter Naval (COpPazNav). Organização de excelência, reconhecida internacionalmente, esse
Centro  é  responsável  por  ministrar,  dentre  outros,  o  Curso  de  Força-Tarefa  Marítima  das  Nações
Unidas e o Curso Internacional de Operações de Paz Ribeirinhas, ambos certificados pela ONU. Além



disso, sobressai-se o Estágio de Operações de Paz para Mulheres, ministrado em âmbito nacional e
internacional, visando ao fomento da participação de militares do sexo feminino em missões de paz,
conforme a agenda Mulheres, Paz e Segurança estabelecida pela resolução 2538/2020 do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU). Esse esforço resultou na outorga a duas militares da MB, por
dois anos seguidos, no âmbito do rol das missões de paz, do Prêmio das Nações Unidas de Defensor
Militar de Gênero.

A Marinha  do Brasil  reassegura  o compromisso  contínuo e  inconteste  com a  manutenção da  paz,
traduzido pelo Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais de Força de Paz de Reação Rápida. Com as
características de pronto emprego e capacidade expedicionária, essa fileira foi recentemente elevada ao
nível operacional mais alto do Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz das Nações
Unidas, permitindo que a Força Naval disponha da primeira tropa do Estado brasileiro a atingir patamar
distinguido de excelência.

É indubitável que as ameaças hodiernas continuarão a pairar, cabendo aos peacekeepers a árdua tarefa
de  deixar  a  comodidade  de  seus  lares  para  se  desdobrarem em diferentes  teatros  de  operação.  O
empenho no preparo físico, intelectual e tático permitirá ao Comando de Operações Navais permanecer
em condição de pronto emprego onde quer que a política externa do Brasil assim determine.

Neste Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas, congratulo os integrantes da MB
que, no passado e no presente, assinalaram elevado grau de prontidão. Ao mesmo tempo, concito que
prossigam com honradez, profissionalismo e crença, garantindo ao País os meios de Poder imperiosos à
mitigação dos conflitos e do sofrimento humano.

Por fim, rememoro Rui Barbosa: "nenhum país pode ser pacífico sem ser forte".

TUDO PELA PÁTRIA!

VIVA À MARINHA!
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