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Militar brasileira recebe Medalha da Vitória do Presidente da República  

Comandante Márcia Braga, da Marinha do Brasil, havia recebido prêmio da ONU, em março, por 

defender igualdade de gênero na Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana 

 

 

A Capitão de Corveta, da Marinha do Brasil, Marcia Andrade Braga, membro da Missão de 

Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana (MINUSCA), recebe nesta sexta-feira 

(05/04), a Medalha da Vitória das mãos do Presidente da República Jair Bolsonaro. A cerimônia 

acontece no Salão Nobre do Palácio do Planalto, às 10h. 

A condecoração é destinada a militares e personalidades civis que tenham, dentre outros 

feitos, prestado serviços relevantes na atuação em missões de paz. No final de março, a militar 

recebeu o prêmio de Defensora Militar da Igualdade de Gênero da ONU, por seu trabalho realizado 

como assessora militar de gênero na MINUSCA.  

Atuando na Missão de Paz desde abril de 2018, a Comandante Marcia ajudou a construir 

uma rede de assessores treinados para questões de gênero dentro das unidades militares da missão, 

promovendo equipes formadas tanto por homens como por mulheres para conduzir patrulhas pelo 

país.  

Essas “equipes de engajamento” conseguiram reunir informações importantes para ajudar a 

missão a entender as necessidades de proteção de homens, mulheres, meninos e meninas. Também 

ajudaram a desenvolver projetos que apoiam comunidades vulneráveis, como a instalação de 

bombas de água perto de vilarejos, sistemas de energia solar e o desenvolvimento de jardins 

comunitários para que mulheres não tivessem que viajar longas distâncias para colher alimentos. 

Segundo Marcia, a participação de mulheres nas forças de paz é muito importante para 

aumentar o engajamento com as comunidades locais. Esta interação facilita, por exemplo, 

denúncias de casos de violência e abuso sexual, à medida em que há maior abertura para o diálogo. 
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Saiba mais: 

A Capitão de Corveta, do Quadro Técnico da Marinha, Marcia Andrade Braga, entrou para a 

Força Naval em 2001. Formada em Análises de Sistema, teve a trajetória na Marinha marcada por 

atividades operativas, mais voltadas para o controle do tráfego marítimo.  

No final de 2016, concluiu o Curso Superior (C-Sup), como parte dos Cursos de Altos 

Estudos Militares, que a permitiu se voluntariar, em 2017, para fazer parte da MINUSCA na função 

de Conselheira de Gênero. A partir de então, teve início um processo seletivo que incluiu dois 

cursos da ONU (Curso de Treinamento Especializado em Proteção Infantil e Curso de Consultor 

Militar de Gênero) e entrevistas, até, finalmente, ser selecionada. Sua jornada na Missão teve início 

em abril do ano passado e termina no final deste mês. 
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Tel: (61) 99238-9790 

E-mail: imprensa@marinha.mil.br  

mailto:imprensa@marinha.mil.br

