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1- General Urano Bacellar diz que governo haitiano cobra uso da força
2- Ex-comandante da Minustah comenta suas impressões sobre o Haiti
3- Após três meses, brasileiro ferido no Haiti recebe alta
4- Secretária de Estado dos EUA manifesta apoio à reforma do CS da ONU

General Urano Bacellar diz que governo haitiano cobra uso da força
O jornal Folha de S. Paulo divulgou entrevista com o general Urano Teixeira da Matta 
Bacellar, o novo comandante da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti 
(Minustah).  Segundo  o  jornal,  o  general  afirma  que  o  governo  interino  haitiano 
pressiona a Minustah por um uso contundente de força para controlar a situação de 
segurança. Bacellar lembra que a missão de paz deve empregar a força de acordo com 
o que está previsto no mandato das Nações Unidas. O militar avalia que a missão tem 
sido bem-sucedida em estabilizar o Haiti, contrariando o que sustentam relatórios de 
organizações de direitos humanos e setores da sociedade haitiana. Segundo a Folha, o 
general não quis responder se a decisão do Brasil de enviar tropas ao Haiti é um erro 
de política externa, se essa presença cumpre a agenda norte-americana na região e 
quanto tempo a missão ficará no país. Segundo Bacellar, o principal desafio do terceiro 
contingente brasileiro no Haiti  é continuar regulando áreas já controladas pela força, 
como a região de Bel Air (favela de Porto Príncipe, capital do Haiti). Para o general a 
presença do batalhão brasileiro mudou sensivelmente a situação naquela região, onde 
já funcionam postos de saúde, escolas, microônibus, entre outros serviços essenciais, 
embora ainda ocorram atitudes de violência. (Folha de S. Paulo – Mundo – 18/09/05).

Ex-comandante da Minustah comenta suas impressões sobre o Haiti
Em entrevista publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, o ex-comandante da Missão 
das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah), o general Augusto Heleno 
Ribeiro, comenta suas impressões sobre o Haiti e as expectativas que tem sobre as 
eleições  a  serem  realizadas  ainda  este  ano.  Para  o  general,  a  missão  não  deve 
restringir sua atuação ao aspecto militar, já que investimentos em infra-estrutura devem 
ser feitos para que o país comece a progredir.  O general preferiu não comentar as 
declarações do embaixador Celso Amorim, que ameaçou retirar as tropas brasileiras do 
Haiti, dizendo que esta questão era um problema político. Segundo  O Estado de S. 
Paulo, o general Heleno pede que o mundo tenha tolerância com as eleições gerais do 
Haiti em 20 de novembro. Falando sobre as dificuldades enfrentadas pela missão, o 
general relatou problemas de comunicação (só a tropa do Marrocos falava francês) e os 
embaraços da atuação ao lado da despreparada polícia haitiana. Ribeiro elogiou as 
atividades do embaixador chileno Juan Gabriel Valdés, enviado especial das Nações 
Unidas  ao  Haiti,  lamentando  que  os  militares  tenham sido  a  parte  mais  visível  da 
missão. (O Estado de S. Paulo – Internacional – 18/09/05).



Após três meses, brasileiro ferido no Haiti recebe alta. 
O jornal  O Estado de S. Paulo informou que o pára-quedista do Exército brasileiro, 
Nelson Dias Leoni, ferido com um tiro de fuzil no Haiti há três meses atrás, recebeu alta 
no dia 14 deste mês, depois de passar por nove cirurgias. Segundo Leoni, que fazia 
parte do batalhão brasileiro da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, 
ele fazia patrulhamento de rotina nas ruas de Porto Príncipe em 22 de junho quando foi 
ferido. O brasileiro não quis comentar assuntos polêmicos como a rejeição à presença 
da Minustah. (O Estado de S. Paulo – Internacional – 18/09/05).

Secretária de Estado dos EUA manifesta apoio à reforma do CS da ONU
De acordo com o jornal O Globo, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
considerou  positivo  o  apoio  público  dos  Estados  Unidos  à  entrada  de  países  em 
desenvolvimento no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações Unidas 
(ONU), manifestado no último dia 17 pela secretária de Estado, Condoleezza Rice, em 
seu discurso na Assembléia-Geral da organização. Embora a secretária de Estado não 
tenha detalhado se os americanos concordariam com a entrada dos países emergentes 
como membros permanentes do CS, como pretende o G-4 (Brasil, Índia, Alemanha e 
Japão), segundo Amorim houve uma mudança na posição americana, na medida em 
que Rice disse publicamente que o Conselho de Segurança não pode ser o mesmo de 
1945, quando a ONU foi criada. O Globo lembrou que durante os últimos quatro meses, 
os EUA bombardearam a proposta do G-4 de criar mais seis vagas não rotativas no CS 
e o assunto acabou fora do documento-base para as reformas da ONU. O ministro 
brasileiro  informou ainda  que  a  ampliação  do  Conselho  constará  na  pauta  de  seu 
encontro com Rice, no próximo dia 26, em Washington. (O Globo – Mundo – 16/09/05).
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