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1- Representante das Nações Unidas comentou sobre a participação de militares 
brasileiros em missões de paz 
2- Reforços brasileiros foram dispensados da busca por submarino argentino 
 
1- Representante das Nações Unidas comentou sobre a participação de militares 
brasileiros em missões de paz 
Em artigo para o periódico Folha de S. Paulo, o subsecretário-geral das Nações 
Unidas para Missões de Paz, Jean-Pierre Lacroix, reconheceu a contribuição do 
Brasil em operações na Angola, no Líbano, no Haiti e na República Democrática 
do Congo. Lacroix afirmou que o engajamento de tropas brasileiras na Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH) contribuiu para seu 
sucesso e para a segurança e desenvolvimento do país caribenho. O 
subsecretário das Nações Unidas informou que, em visita ao Brasil, deverá reunir-
se com autoridades nacionais para estabelecer uma “parceria para a paz e a 
segurança na República Centro-Africana” e acrescentou que o Brasil “está bem 
preparado” para a missão. Segundo o representante das Nações Unidas, a 
situação no país africano deteriorou-se ao longo do ano de 2017.  Lacroix afirmou 
que é “muito natural para as Nações Unidas buscar a contribuição brasileira para 
outra missão”, em razão das experiências anteriores, e destacou o compromisso 
firmado pelo ministro da Defesa, Raul Jungmann, com a participação brasileira 
em missões de paz. De acordo com Lacroix, o compromisso brasileiro representa 
“o desejo do país de promover a paz no mundo e cooperar para o progresso da 
humanidade”. (Folha de S. Paulo – Opinião – 26/11/17) 
 
2- Reforços brasileiros foram dispensados da busca por submarino argentino 
Segundo os periódicos Folha de S. Paulo e O Estado de São Paulo, parte dos 
reforços brasileiros que estavam auxiliando na busca pelo submarino ARA San 
Juan foram dispensados. De acordo com a Marinha do Brasil, o navio polar 
Almirante Maximiano deve seguir à base antártica brasileira Comandante Ferraz, 
enquanto a fragata Rademaker deve retornar ao Brasil. Apenas o navio de socorro 
submarino Felinto Perry, que é a única embarcação do tipo na América do Sul, 
deve continuar na operação. Segundo O Estado, os aviões especializados P3-AM 
Orion e SC-105 Amazonas, da Força Aérea Brasileira, também foram 
dispensados. De acordo com a Folha, o Ministério da Defesa da Argentina negou 
a dispensa dos navios brasileiros e afirmou que o retorno se deve às 
necessidades da própria Marinha brasileira. Segundo O Estado, os comandos 
brasileiros da Marinha e da Aeronáutica informaram que as equipes foram 



dispensadas por autoridades argentinas. (Folha de S. Paulo – Mundo – 29/11/17; 
O Estado de S. Paulo – Internacional – 01/12/17) 
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*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem 
solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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