
 

 

INFORMATIVO Nr 01 04 Jun 04 

EDITORIAL 

 
No amanhecer do dia 01 de junho de 2004, ao toque do C-130 da Força Aérea Brasileira na cabeceira da 
pista do aeroporto internacional de Porto Príncipe, o Comando da Brigada Haiti desembarcou a Bandeira 
do Brasil em solo haitiano. Fora iniciada a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti - 
MINUSTAH. 

Com o seu posto de comando provisório já instalado pelo destacamento precursor na área do próprio 
aeroporto, o Comandante da Brigada, General Américo Salvador de Oliveira, realizou a primeira reunião 
do Estado-Maior da Brigada Haiti. Dessa feita, foi dado início aos trabalhos para a instalação definitiva da 
Brigada, incluindo os escalões marítimo e aéreo previstos para chegarem em meados do mês de junho. 

O Informativo VERDE & AMARELO tem o seu exemplar Número 1 editado no dia de hoje. Sob a 
responsabilidade da 5ª Seção, a finalidade principal deste veículo de comunicação social é o de manter a 
tropa da Brigada Haiti permanentemente informada sobre todas as situações inerentes à MINUSTAH. 

Também é objetivo do Informativo VERDE & AMARELO divulgar acontecimentos sociais de âmbito 
interno e visitas de autoridades às instalações brasileiras. 

É de suma importância que as sugestões, sempre bem-vindas, sejam encaminhadas, diretamente ou 
pelo canal de comando dos Batalhões, à 5ª Seção da Brigada, visando ao constante aprimoramento 
dessa publicação. 

Tendo bem nítido nas mentes que a missão da nossa Brigada é de PAZ, e que somos convidados em um 
país amigo, devemos dedicar ao povo haitiano a máxima deferência e consideração e nos portar com 
esmerada cortesia e discrição. 

Certos da competência profissional e do elevado sentimento de cumprimento da missão dos militares 
que compõem a Brigada Haiti, as Forças Armadas e o Estado Brasileiro depositaram, em nossas mãos, a 
confiança e a certeza de que levaremos a bom termo os compromissos assumidos perante a ONU. 

Com a consciência de que hora iniciamos uma missão de destaque para o nosso País, cujos reflexos 
serão analisados por toda a comunidade internacional e, particularmente, pelo povo brasileiro, 
desejamos a todos os componentes da Brigada Haiti o máximo de sucesso nas tarefas que couber a 
todos nós e a cada um, em particular, durante os próximos seis meses. 
Que Deus nos acompanhe! 

CHEGADA DO DESTACAMENTO PRECURSOR 

Em 29 de maio, sábado, os primeiros integrantes da Brigada Haiti a pisarem em solo haitiano foram os 
que compuseram o Destacamento Precursor. 

A saída do Brasil ocorreu na véspera, com pernoite em Boa Vista (RR). Foram utilizadas quatro 
aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira. Três decolaram do Rio de Janeiro (RJ) e uma 
decolou de Porto Alegre (RS) com escala em Brasília. Na capital federal foi realizada cerimônia de 
despedida com a presença do General Rômulo Bini Pereira, Chefe do Estado-Maior de Defesa. 

A principal missão do Destacamento Precursor foi a de preparar as instalações para a chegada do 1º 
Escalão. 



 

 
CHEGADA DO PRIMEIRO ESCALÃO 

No dia 1º de junho, terça-feira, o Comando da Brigada Haiti desembarcou em solo haitiano. 
Compuseram esse primeiro escalão o Comandante da Brigada, General Américo Salvador de Oliveira, o 
Estado-Maior combinado, os comandantes de Batalhão e os demais cento e cinqüenta militares. 

Foram utilizadas para esse traslado quatro aeronaves C-130 Hércules da Força Aérea Brasileira. 
Somados ao que foi desembarcado do Destacamento Precursor, no total foram transportados algo 
próximo de 65 toneladas dentre pessoal e material. 

Destaca-se a eficácia do transporte da tropa e do material, realizado pela Força Aérea Brasileira, onde a 
preocupação em bem cumprir a missão superou os inúmeros e inopinados obstáculos que surgiram 
durante as atividades de transporte. 

 

CERIMÔNIA DE INSTALAÇÃO DA MINUSTAH  

Ainda em 1º de junho, às 1100h da manhã, foi realizada, na Academia de Polícia do Haiti, solenidade de 
instalação da MINUSTAH. 
Naquela oportunidade, ficou caracterizada a efetiva presença das tropas brasileiras, sob a égide das 
Organizações das Nações Unidas, em solo haitiano. 

Presentes ao evento autoridades do Governo transitório - Presidente Boniface Alexandre e o Primeiro 
Ministro Gérard Latortue -, o Comandante da Força Militar (Force Commander) da MINUSTAH - General 
Augusto Heleno Ribeiro Pereira -, o Comandante da Brigada Haiti - General Américo Salvador de Oliveira 
-, o Embaixador do Brasil no Haiti - Armando Cardoso -, além de autoridades locais e convidados da 
ONU. 

Foram ressaltadas pelas autoridades do governo transitório, assim como pelo Force Commander, a 
relevância e a grande responsabilidade que tem a MINUSTAH para o efetivo processo de estabilização no 
Haiti. 

Como ato simbólico, os militares em forma trocaram seus gorros camuflados pela boina azul com o 
emblema da ONU. 
Sucesso na missão a todos os integrantes da MINUSTAH! 



 

CALENDÁRIO  

10 Jun: Dia da Arma de Artilharia 
Visita do General Ferrarezi, da Secretaria de Logística e Mobilização do Ministério da Defesa do Brasil, 
que estará a bordo da aeronave da FAB que fará o ressuprimento 
11 Jun: Batalha Naval do Riachuelo 
12 Jun: Dia do Correio Aéreo Nacional 
17 Jun: Dia do Serviço de Veterinária 
18 Jun: Chegada da primeira aeronave com os demais integrantes do contingente brasileiro. A partir 
dessa data, os vôos serão escalonados de dois em dois dias, até que todo o efetivo brasileiro esteja no 
Haiti 

VERDE OLIVA 

Esse espaço destina-se à publicação de notícias direcionadas à família "Verde Oliva". Participe! 
Exército Brasileiro! Braço Forte, Mão Amiga! 

NA VANGUARDA 

Esse espaço destina-se à publicação de notícias direcionadas à família naval. Participe! 
Fuzileiros Navais! Adsumus! 

 
APRESENTAR ARMAS 

Nos primeiros contatos estabelecidos junto à tropa brasileira que se encontra no Haiti, o Comandante da 
Brigada de Força de Paz Haiti, Gen Salvador, destacou o excepcional trabalho realizado pelos integrantes 
do Destacamento Precursor. No momento, prosseguem os trabalhos de planejamento e os estudos para 
escolha das áreas definitivas de estacionamento da Brigada. 

Nas reuniões de Estado-Maior, sempre são enfatizadas a manutenção das instalações e dos 
equipamentos, as condições de segurança e de higidez da tropa. 

Brasil! Acima de tudo! 
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BRIGADA FORÇA de PAZ HAITI 
PRIMEIRA FORMATURA 

 

Na manhã de 4 de junho, sexta-feira, foi realizada em solo haitiano a primeira formatura da Bda F Paz 
HAITI. A solenidade foi presidida pelo seu Comandante, Gen Salvador, e constou de: hasteamento do 
Pavilhão Nacional, da Bandeira da Organização das Nações Unidas e da insígnia da Brigada; canto do 
Hino Nacional; e palavras do Comandante. Na oportunidade, foi destacado o momento histórico 
vivenciado por todos os militares, voluntários e pioneiros de tão nobre e importante missão. 

 

 
19º BATALHÃO DE INFANTARIA FORÇA de PAZ 

Foi realizada no dia 3 de junho, quinta-feira, a primeira formatura, no Haiti, do 19º BI F Paz. Cabe 
ressaltar a mudança de nomenclatura da Organização Militar, visto que o 19º BI Mtz permanece no 
Brasil, em São Leopoldo (RS). 



 

 
INSTALAÇÕES da Bda F PAZ 

No momento, tem prioridade os trabalhos de melhoria nas instalações que irão abrigar as tropas 
brasileiras - o Comando da Brigada e a Base Administrativa, o Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais e o 19º Batalhão de Infantaria Força de Paz. No detalhe, construção de fossa em um dos 
pavilhões. 

 

 
PRIMEIRA REUNIÃO DO ESTADO-MAIOR  

Presidida pelo Comandante da Bda F Paz Haiti, General Salvador, foi realizada em 1º de junho a 
primeira reunião do Estado-Maior da Bda F Paz Haiti. Na oportunidade, foram iniciados os 
planejamentos operacionais e administrativos. 

 

 
BRASIL e HAITI UNIDOS PELA PAZ 

Dois Grupos de Combate, um do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e outro do 19º BI F Paz, 
participaram de reconhecimento nas cercanias do Aeroporto Internacional de Porto Príncipe. Buscou-se 



contato com a população, que demonstrou enorme receptividade para com os soldados brasileiros. 
Foram distribuídos cartões e cartazes com as inscrições "Brasil e Haiti unidos pela paz" no idioma 
creole. 

 

 
NOTÍCIAS DO COMANDO DA BRIGADA  

Adequar as instalações no sentido de permitir as melhores condições para o conforto da tropa tem sido 
a prioridade do Cmdo Bda F Paz Haiti. Nesse sentido, estudos têm sido realizados pelo Estado-Maior 
para atender aquela diretriz. 

VERDE OLIVA 

Você sabia: 
Pelas péssimas condições de salubridade, a expectativa de vida no Haiti é de 53 anos? 

A AIDS atinge o alarmante índice de 10% da população (lembre-se de que a transmissão ocorre por 
contato sexual ou sangue contaminado, principalmente)? 

O Haiti não possui ônibus, e que o transporte de massa é feito pelos tap-tap, caminhonete que possui 
duas fileiras de banco na caçamba? 

BON BAGAY em creole significa GENTE BOA? 

Exército Brasileiro - Braço Forte, Mão Amiga 

 
NA VANGUARDA 

Previsão de chegada, no dia 15 de junho, de quatro navios da Marinha do Brasil - Fragata Rademaker, 
Navio Tanque Almte Gastão Motta, Navio Desembarque de CC Mattoso Maia e Navio Desembarque de 
Doca Ceará - com material, equipamentos diversos e pessoal - 63 Fuzileiros Navais e 98 militares do 
EB. 

Fuzileiros Navais - Adsumus 

 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM  DATA 

Cap  CORREA 19º BI F Paz 04/06 

Ten Cel  AVERSA Cmdo Bda 05/06 



Sd  R. ROCHA 19º BI F Paz  05/06 

2º Sgt  MOISÉS  19º BI F Paz  06/06 

2º Sgt  VITALI  19º BI F Paz  06/06 

Cb  ALEX SANDRO 19º BI F Paz  08/06 

Cb  BORGES 19º BI F Paz  12/06 

Cb  MAYCA 19º BI F Paz  12/06 

Sd  ELIAS 19º BI F Paz  14/06 

CC  CÍCERO GptOpFuzNav  15/06 

Cb  CARLOS CARVALHO 19º BI F Paz 17/06 

Sd  UBIRATÃ 19º BI F Paz 18/06 

   

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 
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Ministério da Defesa do Brasil se faz presente no Haiti  

No dia 10 de junho, quinta-feira, a Brigada Força de Paz Haiti recebeu, nas suas instalações, a visita do 
Subchefe de Logística do Estado-Maior de Defesa, acompanhado de comitiva. No detalhe, exposição do 
Gen Salvador, Comandante Brigada Força de Paz Haiti, ao General Ferrarezi. 

 

2ª Formatura da Brigada Força de Paz Haiti 

Em 11 de junho foram comemorados pela Bda FPaz Haiti dois eventos de significativa importância: o 
dia da Arma de Artilharia - 10 de junho - e o dia da Batalha Naval do Riachuelo - 11 de junho. Em 
destaque na formatura, os oficiais de Artilharia e os da Marinha do Brasil integrantes da Brigada Força 
de Paz Haiti. 

 

INAUGURADO SERVIÇO de CORREIO 

 
O primeiro malote com as correspondências dos militares aqui no Haiti para os familiares no Brasil foi 
entregue, no dia 10 de junho, ao comandante da aeronave C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira. 



 

  

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 

 
A Equipe de Saúde da Brigada Força de Paz Haiti prestou atendimento médico de emergência à filha de 
casal de missionários em serviço no Haiti. No flagrante, momento em que era realizada a sutura do 
corte no joelho da criança. 

 

AÇÃO CÍVICO-SOCIAL EM ESCOLA DA COMUNIDADE 

Todos os integrantes da Brigada Força de Paz Haiti realizaram doações de itens da ração operacional. 
Chocolate em pó, jujuba, caramelo e rapadura, dentre outros, foram reunidos e, sob a coordenação da 
5ª Seção, entregues às crianças da pré-escola e do ensino médio, além de bolas, bonés e camisas da 
seleção brasileira de futebol.  

Force Commander em visita à Bda FPAz Haiti  

O Comandante do componente militar da MINUSTAH, General Heleno, acompanhado do Coronel 
Berger, Comandante do Batalhão de Marines dos EUA e responsável pela segurança de toda a capital 
Porto Príncipe, estiveram em recente visita às instalações da Brigada Força de Paz Haiti. 

Recepcionados pelo General Salvador, Comandante da Brigada, e pelos demais oficiais do Estado-
Maior, os visitantes tiveram a oportunidade de verificar os trabalhos de melhoria das instalações para 
abrigar todo o contingente brasileiro. 
Na foto, os militares no galpão da sede provisória do Comando da Brigada, momentos após breve 
exposição do Gen Salvador. 



 

  

NOTÍCIAS DO COMANDO DA BRIGADA 

PREVISÃO DOS VÔOS 

DATA AERONAVE 

18 Jun ONU 

19 Jun FAB 

20 Jun FAB 

ONU 

22 Jun ONU 

24 Jun ONU 

VERDE OLIVA & NA VANGUARDA 

Desde o dia 14 de junho, o Comando da Brigada e a Base Administrativa estão ocupando as instalações 
da Casa Amarela. Mais prático e funcional, o novo local permite otimizar os trabalhos das diversas 
seções do Estado-Maior da Brigada.  

 

Exército Brasileiro - Braço Forte, Mão Amiga 
Fuzileiros Navais - Adsumus 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME  OM DATA 

Cb FABIANO Cia de Cmdo 19/06 

Cb RONALDO 1ª Cia F Paz 20/06 

Sd DA SILVA Cia de Cmdo 20/06 



Sd LEMES 1ª Cia F Paz  20/06 

Cb JADER  Cia de Cmdo 21/06 

Sd  JONATHAN 1ª Cia F Paz 21/06 

Sd SEGANFREDO Cia de Cmdo 22/06 

Cb BEZERRIL CCom 24/06 

  

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVO ESPECIAL 15 Jun 04 

SEJAM BEM-VINDOS 

COMPANHEIROS EMBARCADOS 

 
Fragata Rademaker 

Navio Tanque Almirante Gastão Motta 
Navio Desembarque de Carros de Combate Mattoso Maia 

Navio Desembarque de Docas Ceará 

 

Os componentes da Brigada Força de Paz Haiti têm o prazer de dar as boas-vindas aos companheiros 
embarcados nos navios da nossa Marinha de Guerra. 

A suas presenças em águas haitianas nos aproximam do Brasil e nos fazem sentir mais pertos de casa. 
Aos militares que hoje desembarcam para se incorporar à Brigada, nosso especial abraço. Em breve, 
terão a dimensão exata da grandeza dessa missão junto ao povo haitiano. 

Aos que partem nos próximos dias, desejamos que levem nos seus convéses um pouco da nossa 
saudade - "saudades dos verdes campos da minha terra ..." 

MISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA ESTABILIZAÇÃO NO HAITI 

(MINUSTAH) 

 
Constituição da MINUSTAH 

Comandante da Força Militar (Force Commander): 
Gen AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA 

Força Multinacional composta por uma Brigada com tropas do Brasil, além de sete batalhões de países 
convidados, perfazendo um total de 6.700 homens. 

Comandante da Brigada Força de Paz HAITI: 
Gen AMÉRICO SALVADOR DE OLIVEIRA 

 
A Resolução Nr 1542 CS ONU, de 30 de abril de 2004, criou a missão e estabeleceu como objetivos 
assegurar as condições de segurança para o prosseguimento do processo político e constitucional, 
assistir o governo do Haiti na reforma da Polícia Nacional e apoiar programas de desarmamento, 
desmobilização e reintegração de grupos irregulares. 

Segurança da Área Portuária 

A área portuária de Porto Príncipe é considerada como extremamente perigosa. Segundo os 
levantamentos de inteligência, várias grupos atuam na região executando furtos, roubos e seqüestros 
relâmpagos. 

Não são encontrados bares ou restaurantes na região portuária. Por sua vez, os vendedores 



ambulantes oferecem produtos pouco confiáveis para o consumo e recomenda-se evitar a aquisição. 

As ruas próximas ao porto não possuem iluminação pública e há uma grande concentração de barracos, 
formando uma favela de casebres de lona e zinco. Por conseqüência, recomenda-se que não sejam 
feitos deslocamentos à noite nessa região, particularmente a pé, mesmo que em grupos. O Haiti não 
possui Guarda Costeira e a Polícia Portuária é escassa e pouco presente. 

 
Facilidades no Haiti 

Rede Hoteleira e Retaurantes 

Os melhores hotéis e restaurantes localizam-se em Petionville, afastado da área portuária cerca de 15 
Km. 
Montana (Tel 229-4000) 
El Rancho (Tel 257-2080/2081/2082/2083/2084) 
La Villa Créole (Tel 257-1570/1571/1609) 
Diária em torno de US$ 110,00 
Os três hotéis possuem restaurantes 
Para almoço, o Café Albert é boa opção (US$ 20,00). Também em Petionville, localiza-se em frente à 
Embaixada Brasileira 
Não se recomenda sair à noite para jantar 

Aluguel de carro 

Diária de carro sedan em torno de US$ 80,00 
Diária de Station Wagon em torno de US$ 200,00 
Hertz Rent a Car (Tel 250-0770) 
Dollar Rent a Car (Tel 250-1800) 

Aluguel de celular 

Na recepção dos hotéis podem ser alugados celulares 
Tarifa para o Brasil US$ 0,80 por minuto (0055+código de área+Tel) 
Tarifa local US$ 0,20 por minuto 

Telefones úteis 

QG Bigada F Paz Haiti (513-9938/9939) 
CF (FN) Carlos Chagas - Assistente Force Commander (554-8075) 
Ten Cel Waldino - Assistente Cmt Bda (551-5475) 
CC (FN) Palma - Cmt Dst Seg Embaixada (409-1928) 

Câmbio 

US$ 1,00 = 43 gourdes (moeda local) 

REPÚBLICA DO HAITI 

País nas Índias Ocidentais, no leste da América Central, ocupando um terço da Ilha Hispaniola (Haiti e 
República Dominicana) no mar do Caribe. É localizado na parte oeste da ilha e possui nove províncias. 
Sua costa é recortada pelo Golfo de Gonâves e concentra várias ilhas, sendo as principais Gonâve e 
Tartaruga. A ilha de Hispaniola foi descoberta por Colombo (Espanha) em 1492. No final do século XVI, 
quase todos os índios arauaques, seus primitivos habitantes, foram dizimados. A parte ocidental da 
ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697 e renomeada Saint Domingue. 
Haiti foi transformado em centro de trabalho escravo e veio a ser o maior produtor de açúcar e café do 
mundo. Após a Revolução Francesa, os escravos do Haiti, cujo número superava em dez vezes o de 
franceses e mestiços, se rebelaram e massacraram seus senhores. Em 1801, Toussaint l'Ouverture, um 
ex-escravo, conquistou a ilha para a França expulsando as forças inglesas e espanholas e aboliu a 
escravatura. Os generais Jacques Dessalines e Alexandre Pétion finalmente expulsaram os franceses 
em 1803. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou-se imperador e declarou a independência do 
Haiti, a primeira república negra no mundo, e a segunda nação independente nas Américas. Um novo 
período de instabilidade leva à divisão do país em dois e a parte ocidental (atual República Dominicana) 
é retomada pela Espanha. A influência africana é marcante em práticas religiosas, como o Vodu. Apesar 
do catolicismo ser a religião do estado, 75% da população do país pratica o voduismo, que atinge todas 



as classes da sociedade. Em 1791, Haiti foi dedicado a Satanás. A Associação Nacional dos Praticantes 
do Vodu tem feito todos os esforços para intimidar os crentes, principalmente aqueles que pregam 
contra tal engano. O presidente Jean-Bertrand Aristide dedicou a nação ao Voduismo em 1991 como 
"herança cultural" do país; logo depois foi deposto da presidência. Haiti é considerado o país mais 
pobre do hemisfério ocidental e o de menor índice de desenvolvimento humano. Apesar de o francês 
ser um dos idiomas oficiais, ele é falado por menos de 20% dos haitianos. A maioria usa o creole, 
língua que mistura elementos de espanhol, inglês, francês e dialetos africanos. 

 

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 

BRASIL! ACIMA DE TUDO!  
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Preparação da tropa para o cumprimento da missão  

Instrução e reconhecimento são as ações mais freqüentes coordenadas pela 3ª Seção da Brigada Força 
de Paz. No primeiro caso, é de suma importância o correto discernimento de todos os procedimentos 
relacionados às Regras de Engajamento, particularmente para os que estarão realizando o 
patrulhamento. Como conseqüência, reconhecimentos diurnos e noturnos dos diferentes itinerários se 
fazem necessários, para que os militares se sintam familiarizados no ambiente urbano no qual irão 
operar. 

No final da semana, após intensos trabalhos de todo o Estado-Maior, foram apresentadas as linhas de 
ação para o cumprimento da missão em Porto Príncipe por parte das tropas brasileiras. Naquela 
oportunidade, o Comandante da Brigada Força de Paz, Gen Salvador, emitiu a sua decisão para o início 
das operações, as quais começarão no dia 25 de junho próximo. 

  

MARINHA DO BRASIL EM PORTO PRÍNCIPE 

Os quatro navios de nossa Marinha de Guerra - Fragata Rademaker, Navio Tanque Almirante Gastão 
Motta, Navio Desembarque de Carros de Combate Mattoso Maia e Navio Desembarque de Docas Ceará 
- chegaram ao Haiti em 14 de junho. Foram quatro dias para desembarcar toda a carga - 82 
containers, 150 viaturas e 162 militares - em um total aproximado de 2.500 toneladas. 

 

  



  

19º. BI FPAZ e os LÍDERES COMUNITÁRIOS de CITÉ SOLEIL  

Como Cite Soleil é área de atuação do 19º Batalhão de Infantaria da Força de Paz, foram travados os 
primeiros contatos com a comunidade. Uma vez por semana, aos sábados, reúnem-se líderes 
comunitários da região com representantes do Comando do Batalhão. O objetivo é o de encontrar 
maneiras de cooperação e colaboração entre as partes.  

 

 

TV Nacional do Haiti entrevista Comandante Bda FPaz  

O General Américo Salvador de Oliveira, Comandante da Brigada Força de Paz, concedeu entrevista, 
em 16 de junho, para a TV Nacional do Haiti. Na oportunidade, foram esclarecidos vários pontos sobre 
a missão das tropas brasileiras em Porto Príncipe. 

 

FALECIMENTO DE MILITAR  



iniciada a evacuação aeromédica para a República Dominicana. À tarde do mesmo dia, o corpo foi 
trasladado para o Rio de Janeiro à bordo do C-130 Hércules, da Força Aérea Brasileira, após Guarda 
Fúnebre realizada por integrantes da Brigada Força de Paz e por tripulantes do "Mattoso Maia". 

 

 

NOTÍCIAS DO COMANDO DA BRIGADA  

 

PREVISÃO DOS CULTOS RELIGIOSOS 

DATA HORA LOCAL 

TER 16:00h 2ª.Cia (Palácio Governo) 

QUA 19:00h  19º.BI FPaz 

QUI 16:00h 1ª.Cia (Guarda Costeira) 

SEX  14:00h Pel Destacado (Hinche) 

SAB 15:00h  Gpt Op Fuz Nav 

DOM 09:00h Cmdo Bda 

VERDE OLIVA & NA VANGUARDA 

Não se esqueça de tomar o medicamento contra malária, após o jantar das terças-feiras. 
Hidrate-se com freqüência. Beba aos goles, e evite água muito gelada. 
Ligações telefônicas 
Brasil-Haiti: 00+XX (código operadora)+509+Nr telefone 
Haiti-Brasil: 00+55+YY (código regional)+Nr telefone 

Exército Brasileiro - Braço Forte, Mão Amiga 
Fuzileiros Navais - Adsumus 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES  

P/G  NOME OM  DATA 

Sd NUNES  Ba Adm (PE) 26/06 

Ten Cel  ROBERTO Cmdo Bda 01/07 
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INFORMATIVO Nr 05 2 Jul 04 

Palavras do Comandante da Bda FPaz Haiti 

Após um mês de intensa preparação física e intelectual aqui no Haiti, iniciamos o cumprimento de 
nossa missão às 0800h do dia 25 de junho de 2004. 

Antes mesmo, porém, a Brigada teve importante participação no combate ao incêndio, do dia 23 de 
junho, que destruiu parte do comércio ambulante próximo ao Porto. Nessa ação, a tropa brasileira 
demonstrou extrema competência e elevado espírito humanitário ao prover segurança e a colaborar 
com a população local. 

Hoje, nossa tropa ocupa seis áreas distintas em Porto Príncipe e uma em Hinche, a 120 Km ao norte da 
capital. Dessa forma, a Brigada exerce uma ação eficiente pela presença, pelo patrulhamento e na 
guarda de instalações, transmitindo segurança e tranqüilidade ao povo haitiano. 

Em atendimento à solicitação do Primeiro Ministro, foi iniciada em 28 de junho a sua segurança 
pessoal. Tal fato revela a confiança que as autoridades locais já depositam nas Forças Armadas do 
Brasil. 

Podemos afirmar, com muito orgulho, que a missão vem sendo cumprida com pleno êxito, graças ao 
profissionalismo e a determinação dos integrantes da Brigada Haiti. 

Sucesso a todos no prosseguimento desta nobre e gratificante missão de Paz! 

Brasil! Acima de tudo! 

 
General Américo Salvador de Oliveira 

CERIMÔNIA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

No dia 25 de junho, sexta-feira, ocorreu, na Academia de Polícia do Haiti, a cerimônia de transferência 
de responsabilidade da Força Multinacional Interina (MIF) para a Missão das Nações Unidas para 
Estabilização no Haiti (MINUSTAH). 

A solenidade foi presidida pelo Primeiro Ministro Gerard Latortue. Na oportunidade, o General Heleno 
substituiu o General Coleman à frente das tropas internacionais. 

Representações de tropas do Brasil, do Canadá, da França, do Chile e dos Estados Unidos se fizeram 
presentes ao evento, que também contou com a presença do Comandante da Brigada Força de Paz 
Haiti, General Américo Salvador de Oliveira. Os militares do Canadá e do Chile, antes componentes da 
Força Multinacional, receberam os gorros azuis como recém incorporados à MINUSTAH, sob a égide da 
ONU. 

  



  

 
TROPA BRASILEIRA PRESTA AUXÍLIO 

Eram 05:30h do dia 23 de junho quando a Bda FPaz foi acionada para cooperar no combate ao incêndio 
em um mercado popular próximo à região portuária de Porto Príncipe. Prontamente atendida a 
solicitação, a tropa brasileira isolou a área e auxiliou no resgate de material não danificado, sendo alvo 
de agradecimentos especiais por parte da população e de comerciantes locais.  

 

GRUPAMENTO OPERATIVO DE FUZILEIROS NAVAIS 

Com o início das operações, coube à Força de Fuzileiros da Esquadra as áreas de responsabilidade que 
compreendem o Aeroporto e o bairro de Pétionville. Patrulhas diurnas e noturnas passaram a ser 
realizadas, em conjunto com a Polícia Nacional do Haiti, com a finalidade de prover segurança à 
população. 

  

  

 
19º BATALHÃO DE INFANTARIA FORÇA DE PAZ 

Ao 19º BI FPaz coube as áreas compreendidas pelos bairros de Cité Soleil, Bel Air e Carrefour. O 



Batalhão possui ainda Companhias destacadas na sede da Guarda Costeira e no Palácio Nacional, e um 
Pelotão desdobrado na localidade de Hinche. 

  

  

 

CULTOS RELIGIOSOS NO COMANDO DA BRIGADA 

No domingo, 27 de junho, foram realizados cultos religiosos na Base Brasileira: missa católica no Pátio 
do Comando da Brigada e culto evangélico nas instalações da Base Administrativa. 

  

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM  DATA 
TC ROBERTO Cmdo Bda  01/07 
2º Sgt VERDUN Pel Com  01/07 
Ten  ERNESTO Cmdo Bda  02/07 
Cb  AYRES  PE  03/07 



1º Sgt  VOLLMER Cmdo Bda  04/07 
2º Sgt PLAUTZ PE 05/07 
Cb ALVES Pel Eng  05/07 
2º Sgt MATOZO Pel Com  08/07 
ST TOLFO  Cmdo Bda  09/07 

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 

BRASIL! ACIMA DE TUDO!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVO ESPECIAL 7 Jul 04 

SEJAM 
BEM-VINDOS 

 

        Os integrantes da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti têm o prazer de dar as boas-vindas 
às autoridades brasileiras que ora nos visitam. As suas presenças em nossas instalações no Haiti nos 
aproximam do Brasil e nos fazem sentir mais pertos dos senhores. 

        Em breve, terão a dimensão exata da grandeza dessa missão junto ao povo haitiano. Temos a 
certeza de que, ao retornarem ao Brasil, prestarão testemunho do esforço feito pelas Forças Armadas 
Brasileiras para bem representar nosso povo e o Brasil perante a comunidade internacional. 

        Ao partirem, desejamos que levem nas suas bagagens um pouco da nossa saudade - "saudades 
dos verdes campos da minha terra..." 

Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) 

Comandante da Força Militar (Force Commander): 
General-de-Divisão AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA 

Força Multinacional composta por uma Brigada com tropas do Brasil, além de previsão de forças de 
países convidados, devendo perfazer um total de 6.700 homens. 
A Resolução Nr 1542 CS / ONU, de 30 de abril de 2004, criou a Missão e estabeleceu como objetivos 
assegurar as condições de segurança para o prosseguimento do processo político e constitucional; 
assistir o governo do Haiti na reforma da Polícia Nacional; e apoiar programas de desarmamento, 
desmobilização e reintegração de grupos armados. 

Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti 

Comandante da Brigada: 
General-de-Brigada AMÉRICO SALVADOR DE OLIVEIRA 

A Brigada é composta por militares das Forças Armadas do Brasil, com possibilidades de enquadrar, sob 
seu comando, forças militares de outros países. 

  



 
* Tropas de outros paises 

PROGRAMAÇÃO 07 DE JULHO – QUARTA-FEIRA 

DATA HORA ATIVIDADE LOCAL 

11:10 Chegada das comitivas 

Aeroporto 
Internacional 
Toussaint 
Louverture 

13:30 Instalação Hotéis 

15:00 
Saída dos hotéis e do navio para visita ao 
Presidente da República 

Palácio Presidencial 

16:00 Saída para a residência do Primeiro  -Ministro 
Palácio do 
Primeiro-Ministro 

17:45 Dsl para o hotel Montana - 
19:00 Entrevista coletiva    
19:15 Apresentação da MINUSTAH Hotel Montana 
20:30 Jantar    

07 Jul 

(quarta-
feira) 

22:00 
Deslocamentos para os respectivos hotéis e 
navio. 

- 

Dsl da comitiva brasileira para a Área ALFA 
(Formatura Geral) 

- 
08:00 

Dsl das demais comitivas para a Área BRAVO    

08:30 
Formatura Geral da Bda Haiti para a delegação 
brasileira 

Área ALFA 

Decolagem da comitiva chilena para Cap 
Haitien e Fort Liberte 

09:00 
Decolagem da comitiva uruguaia para Les 
Cayes 

Área BRAVO 

09:15 Apresentação do Cmt Bda Haiti    

10:00 Visita às instalações da Bda Haiti 
Áreas ALFA, 
BRAVO, PC Bda e 
Gpt Op 

12:00 
Retorno das comitivas internacionais das áreas 
visitadas 

Área BRAVO 

12:00 Dsl das comitivas para as áreas de almoço 

12:30 Almoço 

Rest Basilice 

Navio Mattoso Maia 

15:00 Concentração das comitivas R Porto 

08 Jul  

(quinta-
feira) 

15:15 Visita ao Navio Mattoso Maia Navio 



15:45 
Tour e visita das comitivas às áreas das SU da 
Bda Haiti 

Gda Costeira, 
Palácio Presidencial 
e Cité Soleil. 

16:30 Partida de Cité Soleil para o Aeroporto - 
17:00 Chegada ao Aeroporto - 
18:00 Entrevista coletiva 
18:50 Despedidas 
19:00 Partida 

Aeroporto 

REPÚBLICA DO HAITI 

País nas Índias Ocidentais, no leste da América Central, ocupando um terço da Ilha Hispaniola (Haiti e 
República Dominicana) no mar do Caribe. Está localizado na parte oeste da ilha e possui nove 
províncias. Sua costa é recortada pelo Golfo de Gonâves e concentra várias ilhas, sendo as principais 
Gonâve e Tartaruga. A ilha de Hispaniola foi descoberta por Colombo (Espanha) em 1492. No final do 
século XVI, quase todos os índios arauaques, seus primitivos habitantes, foram dizimados. A parte 
ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697 e renomeada Saint 
Domingue. Haiti foi transformado em centro de trabalho escravo e veio a ser o maior produtor de 
açúcar e café do mundo. Após a Revolução Francesa, os escravos do Haiti, cujo número superava em 
dez vezes o de franceses e mestiços, se rebelaram e massacraram seus senhores. Em 1801, Toussaint 
Louverture, um ex-escravo, conquistou a ilha para a França expulsando as forças inglesas e espanholas 
e aboliu a escravatura. Os generais Jacques Dessalines e Alexandre Pétion finalmente expulsaram os 
franceses em 1803. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou-se imperador e declarou a 
independência do Haiti, a primeira república negra no mundo, e a segunda nação independente nas 
Américas. Um novo período de instabilidade leva à divisão do país em dois e a parte ocidental (atual 
República Dominicana) é retomada pela Espanha. A influência africana é marcante em práticas 
religiosas, como o Vodu. Apesar de o catolicismo ser a religião do Estado, 75% da população do país 
pratica o voduismo, que atinge todas as classes da sociedade. A Associação Nacional dos Praticantes do 
Vodu tem feito todos os esforços para intimidar os crentes, principalmente aqueles que pregam contra 
tal engano. O presidente Jean-Bertrand Aristide dedicou a nação ao Voduismo em 1991 como "herança 
cultural" do país; logo depois foi deposto da presidência. Haiti é considerado o país mais pobre do 
hemisfério ocidental e o de menor índice de desenvolvimento humano. Apesar de o francês ser um dos 
idiomas oficiais, ele é falado por menos de 20% dos haitianos. A maioria usa o creole, língua que 
mistura elementos de espanhol, inglês, francês e dialetos africanos. 
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SEJAM BEM-VINDOS 

COMPANHEIROS DA IMPRENSA 

Associated Press  
Correio Braziliense 
CMTV (Uruguai) 

Estado de São Paulo 
Folha de São Paulo 

Grupo Sinos 
Radiobrás 

Rede Bandeirantes 
Rede Globo 
Rede Record 
Revista Isto É 
TV Gazeta 
Zero Hora 

 

       Os integrantes da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti têm o prazer de dar as boas-vindas 
aos profissionais da mídia. 
As suas presenças em nossas instalações no Haiti nos aproximam do Brasil e nos fazem sentir mais 
pertos de casa. 

       Em breve, terão a dimensão exata da grandeza dessa missão junto ao povo haitiano. Temos a 
certeza de que, ao retornarem ao Brasil, prestarão testemunho do esforço feito pelas nossas Forças 
Armadas para bem representar nosso povo e nosso País perante a comunidade internacional. 

       Ao partirem, nos próximos dias, desejamos que levem nas suas bagagens um pouco da nossa 
saudade - "saudades dos verdes campos da minha terra ..." 

Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) 

Comandante da Força Militar (Force Commander): 
General AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA 

Força Multinacional composta por uma Brigada com tropas do Brasil, além de batalhões de países 
convidados, devendo perfazer um total de 6.700 homens. 

A Resolução Nr 1542 CS ONU, de 30 de abril de 2004, criou a Missão e estabeleceu como objetivos 
assegurar as condições de segurança para o prosseguimento do processo político e constitucional, 
assistir o governo do Haiti na reforma da Polícia Nacional e apoiar programas de desarmamento, 
desmobilização e reintegração de grupos irregulares. 

Brigada Brasileira de Força de Paz no HAITI 

Comandante da Brigada Força de Paz HAITI: 
General AMÉRICO SALVADOR DE OLIVEIRA 

Brigada composta por militares das Forças Armadas do Brasil, com possibilidades de enquadrar, sob 
seu comando, Unidades militares de outros países. 



 
* Tropas de outros paises 

PROGRAMAÇÃO 07 DE JULHO – QUARTA-FEIRA 

HORA ATIVIDADE 
PARTICIPANTES 
(JORNALISTAS) 

1200-1230 Deslocamento para o “Mattoso Maia” 
1300-1400 Instalação 
1400-1500 Briefing à bordo 

Equipes 

A/B 
Acompanhamento das autoridades Equipe A 

1500-1800 Deslocamento para o 19° BIFPaz para 
acompanhamento de Patrulha Noturna 

Equipe B 

1800-1830 Deslocamento para o QG da MINUSTAH 
1900-2000 Palestra do Force Commander 
2000-2100 Retorno ao “Matoso Maia” 

Equipes 

A/B 
   08 DE JULHO – QUINTA-FEIRA    

HORA ATIVIDADE 
PARTICIPANTES 

(JORNALISTAS) 
0900-0930 Formatura no 19º.BI FPaz 

0930-1300 
Visita as instalações das tropas brasileiras em 
Porto Príncipe 

1300-1430 Almoço no 19º.BI FPaz 
1430-1700 City tour 
1700-1800 Preparação para embarque 
1800-1900 Coletiva 
1900 Retorno ao Brasil 

Equipes 

A/B 

TELEFONES ÚTEIS 

QG Brigada F Paz Haiti (510-2355 e 513-9938 e 513-9939) 

Cel Carbonell – Chefe Seção Comunicação Social (556-7156) 

Ten Cel Faillace – Adjunto Seção Com Soc (554-8227) 

Ten Cel Waldino – Assistente Cmt Bda (551-5475) 



Capitão-de-Corveta (FN) Palma – Cmt Dst Seg Embaixada (409-1928) 

Navio Desembarque Mattoso Maia (526-0199) 

  

REPÚBLICA DO HAITI 

País nas Índias Ocidentais, no leste da América Central, ocupando um terço da Ilha Hispaniola (Haiti e República 
Dominicana) no mar do Caribe. É localizado na parte oeste da ilha e possui nove províncias. Sua costa é recortada 
pelo Golfo de Gonâves e concentra várias ilhas, sendo as principais Gonâve e Tartaruga. A ilha de Hispaniola foi 
descoberta por Colombo (Espanha) em 1492. No final do século XVI, quase todos os índios arauaques, seus 
primitivos habitantes, foram dizimados. A parte ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela 
Espanha em 1697 e renomeada Saint Domingue. Haiti foi transformado em centro de trabalho escravo e veio a ser o 
maior produtor de açúcar e café do mundo. Após a Revolução Francesa, os escravos do Haiti, cujo número superava 
em dez vezes o de franceses e mestiços, se rebelaram e massacraram seus senhores. Em 1801, Toussaint 
l'Ouverture, um ex-escravo, conquistou a ilha para a França expulsando as forças inglesas e espanholas e aboliu a 
escravatura. Os generais Jacques Dessalines e Alexandre Pétion finalmente expulsaram os franceses em 1803. Em 
1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou-se imperador e declarou a independência do Haiti, a primeira república 
negra no mundo, e a segunda nação independente nas Américas. Um novo período de instabilidade leva à divisão do 
país em dois e a parte ocidental (atual República Dominicana) é retomada pela Espanha. A influência africana é 
marcante em práticas religiosas, como o Vodu. Apesar do catolicismo ser a religião do estado, 75% da população do 
país pratica o voduismo, que atinge todas as classes da sociedade. A Associação Nacional dos Praticantes do Vodu 
tem feito todos os esforços para intimidar os crentes, principalmente aqueles que pregam contra tal engano. O 
presidente Jean-Bertrand Aristide dedicou a nação ao Voduismo em 1991 como "herança cultural" do país; logo 
depois foi deposto da presidência. Haiti é considerado o país mais pobre do hemisfério ocidental e o de menor índice 
de desenvolvimento humano. Apesar de o francês ser um dos idiomas oficiais, ele é falado por menos de 20% dos 
haitianos. A maioria usa o creole, língua que mistura elementos de espanhol, inglês, francês e dialetos africanos. 
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INFORMATIVO Nr 06 16 Jul 04 

Comitivas do Ministério da Defesa do Brasil, do Chile e do 
Uruguai visitam o Haiti 

A Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, comandada pelo General Américo Salvador de Oliveira, 
recebeu a visita, nos dias 7 e 8 de julho, do Ministro da Defesa do Brasil, Embaixador José Viegas, do 
Chile, Sra Michelli Jeria e do Uruguai, Prof Yamandu Fau. 
Integraram também a comitiva o Comandante do Exército, General Albuquerque, o Comandante de 
Operações Terrestres, General Muxfeldt, o Chefe do Estado-Maior de Defesa, General Bini, o Secretário 
de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do MD, Almirante Davena, o Chefe do D Log, General 
Curado, o Comandante da V Força Aérea, Brigadeiro Igreja, além de parlamentares, representantes do 
Ministério de Relações Exteriores, da Confederação Brasileira de Futebol e de profissionais da mídia. 

  

Atividades da comitiva do Ministério da Defesa do Brasil 



 

UM DIA NO HAITI 

Esse espaço, bem como o dos demais Informativos "Verde & Amarelo", estará destinado para 
homenagear você, soldado integrante da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti. 
Voluntário para o cumprimento dessa nobre missão, tem plena consciência da grande responsabilidade 
em representar as Forças Armadas e o Brasil. 
Qualidades não lhe faltam! No dia-a-dia constatam-se virtudes tão caras na vida militar - abnegação, 
coragem, desprendimento, iniciativa, honradez, disciplina, companheirismo e camaradagem. 
Continue assim, para que ao final todos tenhamos o mesmo sentimento - missão cumprida! 
Sinta-se presente em cada imagem desse seu, desse nosso "Um Dia no Haiti". 

 



 

CONFRATERNIZAÇÃO NO GPT OP FUZ NAV 

 
Foi realizada, no rancho da Base Acadêmica Rachel de Queiroz, do Grupamento Operativo dos Fuzileiros 
Navais, comemoração em homenagem aos aniversariantes do mês de junho.  

 

 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G  NOME  OM  DATA 

Cel  TIRELLI  Cmdo Bda  10/07 

2º Sgt  SEBASTIANI Pel Com 12/07 

Ten  EGON  Cmdo Bda 13/07 

1º Sgt RIBEIRO  Cmdo Bda  14/07 

1º Sgt  SILVEIRA  Cmdo Bda  14/07 

CF  LAPORT  Cmdo Bda  15/07 

Cb  MARLON Pel Eng  15/07 



Sd  FALCÃO  Pel Eng  16/07 

Cb  ALDOMIRO  Pel Eng  18/07 

Cb  MEISER  Pel Cmdo 19/07 

Cb  ROSANDRO Pel Cmdo 20/07 

Cb  FAGUNDES  Pel PE  23/07 

Cb  BEZERRIL  Pel Com  24/07 

Ten  RIBAS  Pel Cmdo  25/07 

Sgt  FLORIPO  Pel Eng  25/07 

Sd  CHARLUI  Pel Eng  26/07 

Cb  CALDAS  Pel Cmdo 28/07 

2º Sgt MUNIZ  Pel Mnt  29/07 

Cb  CAMPOS  Pel Com  29/07 
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INFORMATIVO Nr 07 27 Jul 04 

NDCC Mattoso Maia, até breve!  

Após o subir da prancha e o içar da última espia, ecoa no ar o som do apito - "Navio livre para 
manobrar!". Com o sibilo ainda ecoando em nossas mentes, temos a convicção do sentimento do dever 

cumprido pelo nosso brioso Navio de Desembarque de Carro de Combate (NDCC) "Mattoso Maia". 
Comandado pelo Capitão-de-Mar-e-Guerra Manoel Ribeiro, o carinhosamente chamado de "Matosão" 
apoiou a Brigada Haiti por cerca de 30 dias. Fornecimento de água, emprego da aeronave "Águia 88" - 

com um total de 17 missões e 27 horas voadas - e viagem de arejamento para a Jamaica, são 
lembranças que permanecerão vivas na memória de todos nós, integrantes da Brigada Haiti. 

Vai "Matosão", segue seu destino em direção a Pátria, lar de nossos valorosos marinheiros, soldados e 
aviadores. Novas amizades se firmaram durante o período em que ficou atracado. A admiração mútua 

entre as Forças foi renovada com este convívio. 
Ruma em mares tranqüilos e bons ventos! Esses são os votos do Comandante, General Salvador, e de 

todos os demais companheiros da Brigada Haiti. Leva contigo a certeza da missão cumprida. 
BRAVO ZULU! 

  

 

CRIATIVIDADE X OPERACIONALIDADE 

Para um melhor rendimento da atividade de patrulhamento, o Grupamento Operativo de Fuzileiros 
Navais fez uso da criatividade para incrementar a operacionalidade. 
Foram adaptados bancos no meio da carroceria das viaturas UNIMOG. Assim sendo, durante os 
patrulhamentos, os militares ficam sentados e voltados para o exterior, o que vem a facilitar a 
observação e o conseqüente cumprimento da missão. 
ADSUMUS! 

 

BRASIL X HAITI 

A primeira partida de futebol entre Brasil e Haiti não deu zebra. 
Militares do 19º BI FPaz e atletas do Clube L'Athetique, em Cité Soleil, formaram os times, e o 



resultado foi 3 X 0 a nosso favor. 
Na oportunidade, foram também distribuídas bolas, camisas e bonés da seleção brasileira, em um 
grande clima de congraçamento. 

 

UM DIA NO HAITI 
Parte II 

 

CONFRATERNIZAÇÃO 



NO COMANDO DA BRIGADA 

No dia 10 de julho próximo passado, foram realizados churrascos de confraternização no Comando da 
Brigada e na Base Administrativa. 
Em um ambiente de descontração e de camaradagem, o Estado-Maior, a PE, a Eng, as Com, os Sv 
Gerais, a Mnt e o Rancho puderam comprovar o autêntico churrasco gaúcho. 

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G  NOME OM  DATA 

CF (FN)  CATTANI  Cmdo Bda  30/07 

Ten Cel  IZAIAS 19º BI FPaz  31/07 

Ten Cel  JABORANDY Cmdo Bda  06/08 

Cap  JUSTINO Cmdo Bda  07/08 

Cb  BARROS Pel Cmdo  07/08 
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INFORMATIVO Nr 08   06 Ago 04 

FELIZ  DIA DOS PAIS 

            O Comandante da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, General Américo Salvador de 
Oliveira, parabeniza todos os seus integrantes – pais e filhos – pelo transcurso do “Dia dos Pais”. 

Mesmo distante do Brasil e dos entes queridos, que essa data seja revestida de muita Paz, Saúde e 
Felicidades à todos aqueles que, somados à responsabilidade paterna, se irmanam na nobre Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti. 

Imagem de Pai 

Existe um homem que se esforça no cumprimento do dever para dar bom exemplo...  
Que fica humilde, quando poderia se exaltar...  
Que chora à distância, a fim de não ser observado...  
Que, com o coração dilacerado, se embrutece para se impor como juiz inflexível...  
Que apenas fisicamente passa o dia distante, na luta por um futuro melhor...  
Que, ao fim da jornada, avidamente regressa ao lar para levar muito carinho, e, às vezes, tão pouco 
pedir...  
Que está sempre pronto para oferecer uma palavra de ânimo ou mostrar, através do exemplo, uma 
atitude que possa ser imitada...  
Que, muitas vezes, passa noites mal dormidas, decifrando os segredos da vida para transmitir 
ensinamentos...  
Que, mesmo cansado, ainda consegue energias para distribuir confiança e brincar com seu filho...  
Que vibra, se emociona e se orgulha pelos feitos daqueles que tanto ama...  
À esses homens – PAIS –, com suas diferentes formas de amar! 

Mensagem endereçada à Brigada Haiti pelos familiares do Sgt Mardone (19º BI FPaz) em 5 de agosto 
de 2004, pelo Portal do Exército Brasileiro. 

VISITAS DE INSPEÇÃO 

  O Comandante da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, General Américo Salvador de Oliveira, 
acompanhado de Oficiais de seu Estado-Maior, realizou durante as duas últimas semanas visitas de 
inspeção nas Unidades subordinadas. 

     Na oportunidade, pôde ser constatado o elevado nível de adestramento já atingido pela tropa nas 
Operações, bem como o salutar espírito de profissionalismo, companheirismo e camaradagem presente 
dentre todos os integrantes da Brigada Haiti. 

Gpt Op Fuz Nav 

 

19º.BI FPaz 

 
Ba Adm 1ª.Cia Fzo/19º.BI FPaz 



  

2ª.Cia Fzo/19º.BI FPaz 

 

3ª.Cia Fzo/19º.BI FPaz 

 

UM DIA NO HAITI  

Parte III 
C Com 

 

Pessoal da Informática 

 
Sempre atento! 

 

Unidos pela Paz! 

 
Briefing para a Patrulha Em ação! 



  

BRIGADA BRASILEIRA É VISITADA PELA MAIS ALTA AUTORIDADE DA ONU NO HAITI  

   

 

No dia 24 de julho a Brigada Haiti recebeu a visita do 
Representante Especial do Secretário-Geral da ONU, 
embaixador Juan Gabriel Valdés, do Chile. Na foto, General 
Salvador apresentando a estrutura da Brigada Brasileira ao 
embaixador Valdés.  
 

Gpt OPERATIVO de FUZILEIROS NAVAIS REALIZA ACISO  

Gpt OPERATIVO de FUZILEIROS NAVAIS REALIZA ACISO  

        No dia 31 de julho foi praticada ação de Assistência Humanitária para a comunidade de Cité 
Soleil. Foram distribuídos 6.500 litros de água potável para um total de aproximadamente 600 pessoas, 
além de um pequeno lanche – biscoitos e refresco.  

  

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – PARABÉNS E FELICIDADES  

  

P/G NOME OM DATA 

Cel RICARDO FRANCO 
Patrono do Quadro de 
Engenheiros Militares 

03/08 

Cb PEREIRA Cmdo Bda 10/08 

Tf CASTRO Cmdo Bda 19/08 



  

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 

BRASIL! ACIMA DE TUDO! 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVO Nr 09  20 Ago 04 

PRESIDENTE DO BRASIL VISITA BRIGADA HAITI 

    O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acompanhado da Primeira-Dama, Sra Marisa Letícia, e de 
comitiva, esteve em visita ao Comando da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti no dia 18 de 
agosto de 2004. 

 

ATIVIDADES DO PRESIDENTE 

     O Comandante da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, Gen Salvador, recepcionou o 
Presidente Lula e comitiva no Cmdo Bda Haiti. O Gen Aparício, Chefe do Estado-Maior do Exército, 
representou o Comandante do Exército. 

Guarda de Honra 

 

Apresentação do EM 

 



Palestra do Gen Salvador 

 

Plantio de “Pau-Brasil” 

 
Formatura 

 

Placa alusiva à visita 

 

UM DIA NO HAITI 

Parte IV 
Hora do rancho 

 

Contato com a comunidade 

 
Assistência humanitária 

 

Por aqui, sargento! 

 
TFM Descontração! 



  

  

BRASIL X HAITI 

O JOGO DA PAZ 

  

     Estimou-se próximo de um milhão o número de pessoas dentre espectadores no Estádio Sylvio 
Cator e presentes ao longo do percurso pelas ruas de Porto Príncipe. Tudo transcorreu sem incidentes 
dignos de registro. 

     A responsabilidade por todo o esquema de segurança coube à Brigada Brasileira de Força de Paz no 
Haiti. Foram mobilizados 800 militares da Brigada Haiti, 600 policiais da PNH, além de meios aéreos 
(helicópteros) e pessoal da MINUSTAH. 

     Parabéns à todos pelo sucesso alcançado! 

  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM DATA 

Sgt MEDEIROS Pel Mnt 20/08 

CMG (FN) ROCHA MARQUES Cmdo Bda 22/08 

Cb FAGUNDES Pel Cmdo 22/08 

Sgt CERENTINI Pel Com 23/08 

CMG (FN) ZUCCARO Cmdo Bda 26/08 

Sgt EVARISTO Cmdo Bda 26/08 

Sgt BONELI Pel Com 26/08 

Ten CARENCE Pel Mnt 27/08 

Cb HENRIQUE Pel Mnt 28/08 

Cb BATISTA Pel Com 29/08 

  



  

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 

BRASIL! ACIMA DE TUDO! 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVO Nr 10 31 Ago 04 

DIA DO SOLDADO 

COMEMORADO NA Bda HAITI 

25 de agosto de 1803. Data de nascimento de Luís Alves de Lima e Silva. Marechal invicto, Pacificador 
do Império, Duque de Caxias, Patrono do Exército Brasileiro. 
Parabéns a todos os integrantes da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti. 
Parabéns a você, Soldado Boina Azul! 
Brasil! Acima de tudo! 

 

A SEMANA DO SOLDADO 

Como parte das comemorações relativas à Semana do Soldado, foram desenvolvidas as seguintes 
atividades: culto ecumênico; partida de futebol contra o time da Polícia Nacional Haitiana; competição 
de orientação e de tiro prático; solenidade militar com entrega de medalhas e almoço de 
confraternização. 
A Brigada HAITI, em parceria com a Seção de Assuntos Civis (U-9) da MINUSTAH, reformou a Escola 
Comunitária de Pétion Ville, a qual passou a denominar-se Escola "Duque de Caxias". 
Presentes à inauguração desse primeiro projeto da ONU para a comunidade haitiana o Representante 
Especial do Secretário-Geral da ONU, Embaixador Juan Valdés, o Force Commander, Gen Heleno, o 
Comandante da Bda HAITI, Gen Salvador, o Embaixador do Brasil, Sr Armando Cardoso, e o Prefeito de 
Pétion Ville, Mr Maurice Prosper. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UM DIA NO HAITI 
Final 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLDADO 
DA 
PAZ 

Do filho eterno, saudades do Pai e da Famíilia ... 
Do filho não apenas de uma família, mas de uma Nação, 
De uma Nação que mesmo em dificuldades valoriza e esforça-se para auxiliar Povos em dificuldades 
maiores. 
Uma Nação que conquistou a Liberdade e o Direito de Expressão, e que aos poucos confundiu o 
significado das palavras. 
Uma Nação que se orgulha em auxiliar sem muito entender mas com muito para compreender. 
A certeza da conquista de maiores e melhores valores e o que faz com que nossa Nação tenha o 
orgulho de contar com o Exército Brasileiro sempre atuante no cumprimento do dever. 
Filho, esperamos que todos estejam bem, e que tenham sempre em mente a responsabilidade de 



honrar a Corporação e a Nação Brasileira em benefício de Povos que buscam Valores e Direitos. 

Mensagem endereçada ao Cabo Maruyama Deivid (19º B I F Paz) pelos seus familiares, por meio do 
Portal do Exército Brasileiro na Internet. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM  DATA 

Ten Cel KIERMES Cmdo Bda 31/08 

CF (FN) MARCOS FREIRE Cmdo Bda 02/09 

Sd  SAMPAIO Pel PE  08/09 

Sgt TADEU  Pel Com  10/09 

  

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 
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INFORMATIVO ESPECIAL 26 Ago 04 

 
Alusivo à inauguração da Escola "Duque de Caxias", Rue Delmas - 103 

Maréchal Luís Alves de Lima e Silva 
Duc de Caxias 

Chef historique de l'Armée de Terre Brésilienne 

 

Chef militaire vainqueur, guerrier obstiné et homme d'état exemplaire, Luis Alves de Lima e Silva, 
surnommé Duc de Caxias, a été distingué comme Chef Historique de l'Armeé Brésilienne. 
Pendant un demi siècle de services remarquables, Caxias a interprété avec une lucidité rare la réalité 
de son époque et a entrevu un futur grandiose pour le Brésil. 
Il a lutté pour la consolidation de l'indépendance, il a pacifié des provinces rebelles et a conduit les 
armes nationales à la victoire dans les conflits du Bassin du Fleuve d'Argent (groupe de fleuves au sud 
de l'Amérique du Sud). 
L'éficacité de ses actions militaires est aussi remarquable que la fermeté avec laquelle il a fait face aux 
défis et la générosité accordée aux adversaires vaincus sur les champs de bataille. Il a rétabli l'ordre, 
préservé les institutions, rebâti la cohésion nationale et sauvé l'unité de la Patrie. D'où son appellation 
de " pacificateur ". 
Luís Alves de Lima e Silva est né le 25 août 1803, à la Capitanerie de Rio de Janeiro à l'époque où le 
Brésil était Vice-Royaume du Portugal. Il était le fils du Maréchal Francisco de Lima e Silva et de 
Mariana Cândida de Oliveira Belo. 
Le 22 mai 1808, lorsque la Famille Royale Portugaise se déplaçait au Brésil, Luís Alves a reçu le titre de 
Cadet de Première Classe, à l'âge de 5 ans. 
Dix ans plus tard, il a été admis à l'Académie Royale Militaire, d'où il sortira promu lieutenant en 1821, 
pour servir au Premier Bataillon de Fusilliers (unité d'élite de l'Armée du Roi). 
Le 3 juin 1823, le jeune militaire a connu son baptême de feu, quand le Bataillon de l'Empereur a été 
envoyé à l'état de Bahia pour pacifier un mouvement contre l'Indépendance. À la fin de cette 
campagne, il a reçu le titre qu'il a aimé le plus durant toute sa vie: celui de Vétéran de l'Indépéndance. 



1825 a marqué le début de la campagne de la Cisplatine contre Oribe et Rosas en Uruguay. Le 
Capitaine Luís Alves s'est déplacé vers les Pampas avec le Bataillon de l'Empereur. Sa bravoure et sa 
compétence comme commandant et leader le rendent digne de plusieurs disctintions et 
commandements successifs. Son retour victorieux lui a valu la promotion au grade de Commandant de 
Bataillon. 
Le 6 janvier 1833, à Rio de Janeiro, le Commandant Luís Alves a épousé la jeune Ana Luiza de Loreto 
Carneiro Viana qui n'avait à l'époque que seize ans. 
En 1837, déjà promu Lieutenant-Colonel, il a été choisi "grâce à sa vision administrative et à son haut 
esprit de discipline" pour pacifier la Province du Maranhão. 
Le 2 décembre 1839 il a été promu Colonel et nommé, par Lettre Impériale, Président de la Province du 
Maranhão et Commandant Général des forces en opérations pour que les actes civils et militaires 
émanent d'une seule autorité. 
En 1841, Caxias a été désigné Brigadier. Par la suíte, il a été élu à l'unanimité député à l'Assemblée 
Législative du Maranhão. Déjà en mars 1842, il a été investi dans la fonction de Commandant des 
Armes de la Cour. 
En mai 1842 a lieu une révolte dans la Province de São Paulo. L'Empereur D. Pedro II, qui craignait que 
ce mouvement ne se retentisse et ne s'associe avec la révolte Farroupilha qui avait éclaté au sud de 
l'Empire, a décidé de faire appel à Caxias pour pacifier la région. Ainsi, le Brigadier Lima e Silva est 
nommé Commandant-en-chef des opérations à São Paulo et Vice-Président de cette Province.  
Un mois après, le gouvernement, ne voulant pas que la révolte se propage vers la Province de Minas 
Geraïs, a nommé Caxias Commandant de l'Armée pacificatrice à São Paulo. Au début de septembre, la 
révolte a été déjà matée et la Province pacifiée.  
Le 30 juin 1842, "grâce aux services offerts dans les Provinces de São Paulo et Minas", il a été promu 
Maréchal-de-Camp gradé, alors qu'il n'avait pas quarante ans encore. 
Entretemps, la Révolution Farroupilha battait son plein dans la Province de Rio Grande do Sul. Plus de 
dix présidents de Province et Généraux s'était succédés depuis le début de la lutte, toujours sans 
réussite. Grâce à sa capacite administrative, technico-militaire et pacificatrice, Caxias a encore été 
nomné par le Gouvernement Impérial Commandant-en-chef de l'Armée en opérations et Président de la 
Province de Rio Grande do Sul. 
Sur le champ de lutte, la fermeté de ses donnes militaires a occasioné d'innombrables réussites, 
éveillant ainsi auprès des rebelles l'idée de pacification. Parallèlement, sa vision administrative, ses 
actes de bravoure, de magnanimité et de respect de la vie humaine ont conquis l'estime et la 
reconnaissance de ses adversaires. Aussi les chefs révolutionnaires ont-ils entamé des pourparlers avec 
le Maréchal Baron de Caxias, en quête de la paix tant recherchée. Le premier mars 1845 le traité de 
paix de Ponche Verde a été signé, marquant la fin de la révolution Farroupilha. 
Cette même année, Caxias a été confirmé comme Maréchal-de-Camp et élevé au rang de Comte. 
Ensuite, même sans s'être présenté candidat, il a eu la joie d'être désigné par la Province qu'il avait 
pacifié peu avant, comme sénateur. En 1847 il a été investi dans la fonction de Sénateur par la 
Province de Rio Grande do Sul. 
La menace d'une nouvelle guerre à la frontière sud de l'Empire a nécessité la présence de Caxias, 
encore une fois, au Rio Grande do Sul. En juin 1851 il a été nommé Président et Commandant-en-chef 
de l'Armée Sud encore en cours d'organisation. Sa mission principale: préparer l'Empire pour lutter sur 
les frontières des " Pampas gauchos ". Ainsi, le 5 septembre, Caxias est entré en Uruguay et a vaincu 
les troupes de Manoel Oribe. Cette intervention a atténué les tensions dans cette partie de la frontière.  
En 1852, il a été promu Lieutenant-Général et reçu le titre de Marquis de Caxias. 
En 1853, une Lettre Impériale lui a attribué la Charte du Conseil lui donnant le droit de prendre part 
directement à la Haute Administration de l'État. En 1855, il a été nommé Ministre de la Guerre. 
En 1857, à cause d'une infirmité du Marquis du Paraná, il a siégé à la Présidence du Conseil des 
Ministres de l'Empire. Il a occupé cette fonction simultanément avec celle de Ministre de la Guerre 
jusqu'en 1861. 
En 1862 il a été gradé Maréchal-d'Armée et a repris de nouveau la fonction de sénateur, un an plus 
tard. 
En 1865, a débuté la Guerre de la Triple Alliance, réunissant le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay contre 
les forces du Paraguay. 
En 1866, Caxias a été nommé Commandant-en- chef des Forces de l'Empire en opérations contre le 
Paraguay, à la même époque de sa confirmation comme Maréchal-de-l'Armée. 
En 1869, Caxias a vu son titre de noblesse élevé au rang de Duc, grâce aux remarquables services 
rendus pendant la guerre contre le Paraguay. Fait inédit : Caxias a été le seul duc brésilien. 
En 1875, pour la troisième fois, il a été nommé Ministre de la Guerre et Président du Conseil des 
Ministres. 
Le 7 mai 1880, à 20h30, le brave militaire et citoyen qui a vécu au sein de l'Armée pour la gloire même 
de cette Armée, a fermé les yeux pour toujours,. 
Le 25 août 1923, date de sa naissance, a été décrété Jour du Soldat de l'Armeé de Terre Brésilienne 
(institution qu'il a forgée et de laquelle il émerge comme un des plus grands brésiliens de tous les 
temps).  
Caxias a dédié au Brésil plus de 60 ans d'exceptionnels et remarquables services comme homme 
politique et administrateur public, ou comme soldat de vocation et de tradition familiale, au service de 
l'unité, de la paix sociale, de l íntégrité et de la souveraineté du Brésil Empire. 
En hommage au plus grand soldat du Brésil, depuis 1931, les Cadets de l'Académie Militaire des 
Agulhas Negras, portent comme arme primitive l'épée de Caxias, copie fidèle en échelle du glorieux et 
invaincu sabre de campagne de Caxias. 



Le Décret du Gouvernement Fédéral du 13 mars 1962 a rendu immortel le nom de l'invaincu Duc de 
Caxias comme le Chef Historique de l'Armée Brésilienne. 
Aujourd'hui, les dépouilles du Duc de Caxias, de sa femme et de son fils, gisent au Panthéon érigé à sa 
mémoire, devant le Palais du même nom, à Rio de Janeiro. 

Informativo "Verde & Amarelo" 
Publicação da Seção de Comunicação Social 
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INFORMATIVO Nr 11 06 Set 04 

TROPAS BRASILEIRAS EM AÇÃO 

Segunda-feira, 30 de agosto. O Secretário de Relações Exteriores da França, Sr Renaud Muselier, e o 
Ministro de Relações Exteriores do Haiti, Sr Yvon Siméon, encontram-se sitiados juntos a outros civis 
no Hospital Sainte Catherine em Cite Soleil. 
A Brigada Brasileira recebe a missão de resgatá-los. Planejamento feito, o Gpt Op Fuz Nav e o 
19º.BIFPaz cumprem a missão de forma eficiente e segura. 

Parabéns, uma vez mais, aos capacetes azuis! 

Brasil! Acima de tudo! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------  

ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

Apresentamos, a seguir, algumas atividades coordenadas pela Seção de Comunicação Social, em 
atendimento às diretrizes emanadas pelo General Salvador, Comandante da Brigada HAITI. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

VOCÊ SE LEMBRA?  

Antes ...  e depois! 



 

 
--------------------------------------------------------------------------------------  

 

SOLDADO 
DA 
PAZ 

  

Filho, pedi a Deus... 

Eu pedi a Deus para remover meu orgulho, e Deus disse "NÃO". Ele disse que não era tarefa dele, e 
sim minha. 
Eu pedi a Deus para tornar meu irmão paraplégico em criança normal, e Deus disse "NÃO". Ele disse 
que o Espírito é imortal e o corpo é temporário. 
Eu pedi a Deus para me dar paciência, e Deus disse "NÃO". Ele disse que paciência é subproduto da 
tribulação, e que deveria ser conquistada. 



Eu pedi a Deus para me dar felicidade, e Deus disse "NÃO". Ele disse que me dá bênçãos. Felicidade 
depende de mim. 
Eu pedi a Deus para dividir minha dor com Ele, e Deus disse "NÃO". Ele disse que o sofrimento nos 
afasta das coisas mundanas e nos deixa mais perto Dele. 
Eu pedi a Deus para fazer o meu Espírito crescer e Deus disse "NÃO". Ele disse que devo crescer por 
meus esforços, mas Ele aparará minhas arestas para que eu frutifique. 
Eu perguntei a Deus se Ele me amava, Ele me disse "SIM", agora e sempre. 
Eu pedi a Deus para me ajudar a amar os outros tanto quanto Ele me ama. E Deus disse: "Ah, 
finalmente você entendeu !" 

Mensagem endereçada ao Sgt Pelegrinni (19º B I F Paz) pelos seus familiares, por meio do Portal do 
Exército Brasileiro na Internet. 

--------------------------------------------------------------------------------------  

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

  

P/G  NOME  OM  DATA 

Cb JÚNIOR  Pel Eng  11/09 

Sd  COSTA Pel Eng  11/09 

Cb  CLÁUDIO  Pel Eng  12/09 

Cb  OLINTO  Pel Com  12/09 

Cb  EVANDIR Pel Eng  14/09 

Sgt  MARQUES Pel Sau 15/09 

Sgt  ELTON Pel Cmdo  18/09 
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INFORMATIVO Nr 12 18 Set 04 

TROPAS BRASILEIRAS 
PRESENTES EM MAIS DUAS CIDADES 

Atendendo à determinação do Force Commander da MINUSTAH, foram planejadas pelo Comando da 
Brigada e executadas pelo 19º BI FPaz as ocupações, desde o dia 7 de setembro, das Delegacias das 
cidades de Grand Goâve (60 Km à sudoeste) e de Thomazeau (35 Km à nordeste). 
Essas ocupações, de forma pacífica, ocorreram como medida preventiva a uma possível ação de grupos 
de ex-militares nessas localidades. 
Assim sendo, as tropas brasileiras se fazem presentes em quatro cidades no Haiti: Porto Príncipe, 
Hinche, Grand Goâve e Thomazeau. 
Parabéns, uma vez mais, aos capacetes azuis! 
Brasil! Acima de tudo! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

O "7 de Setembro" no Haiti 

O Embaixador do Brasil no Haiti Armando Cardoso e Senhora ofereceram recepção em comemoração à 
data de nossa Independência. 



 

Prestigiaram o evento o Comandante da Brigada Brasileira de Força de Paz, General Américo Salvador 
de Oliveira e Senhora, o Primeiro Ministro do Haiti Gèrard Latortue, além de autoridades civis e 
militares da MINUSTAH. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

BRASIL E HAITI 
Unidos pelo desenvolvimento 

O Governo Brasileiro implementou uma comissão interministerial para cooperar junto ao Governo do 
Haiti na melhoria das condições sociais. 
Como conseqüência, a Brigada Brasileira recebeu recentemente comitiva de profissionais de diversos 
ministérios - Agricultura, Saúde e Integração Social, dentre outros. 
Nessa oportunidade, o Comando da Brigada solicitou ao representante da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que fossem realizados estudos para viabilizar o projeto do "Bosque 
Brasil". 
A principal finalidade do "Bosque Brasil" é a de cooperar no reflorestamento da área da Universidade, 
futuro local que abrigará as instalações da Brigada Brasileira. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLDADO 
DA 
PAZ 

  

 
Distribuição de gêneros em orfanato de Pétion Ville 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME  OM  DATA 

Cel  CARBONELL Cmdo Bda 20/09 



Cap XAVIER Cmdo Bda  20/09 

Cb MEIRELES Pel Cmdo  20/09 

Ten FRITZEN Pel Eng  23/09 

Cb VARGAS Pel Mnt  27/09 

Sd JOEL Pel PE 01/10 

Sd  DAMASCENO  Pel PE  06/10 

Cb  ARAÜJO  Pel Cmdo  10/10 

Sd  STUMM Pel PE  10/10 

Sd DILLMANN Pel PE  10/10 

Sd OMIR Pel PE  15/10 
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INFORMATIVO ESPECIAL 23 Set 04 

SEJAM BEM-VINDOS 

 

O Comandante da Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti, Gen Salvador, e os demais oficiais e 
praças têm o prazer de dar as boas-vindas aos integrantes da comitiva que ora nos visitam. 
As suas presenças em nossas instalações no Haiti nos aproximam do Brasil e nos fazem sentir mais 
perto de casa. 
Em breve, terão a dimensão exata da grandeza dessa missão junto ao povo haitiano. Temos a certeza 
de que, ao retornarem ao Brasil, prestarão testemunho do esforço feito pelas Forças Armadas 
Brasileiras para bem representar nosso povo e o Brasil perante a comunidade internacional. 
Ao partirem, desejamos que levem nas suas bagagens um pouco da nossa saudade - "saudades dos 
verdes campos da minha terra ..." 

Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti (MINUSTAH) 

Comandante da Força Militar (Force Commander): 
General-de-Divisão AUGUSTO HELENO RIBEIRO PEREIRA 

Força Multinacional composta por uma Brigada com tropas do Brasil, além de previsão de forças de 
países convidados, devendo perfazer um total de 6.700 homens. 
A Resolução Nr 1542 CS / ONU, de 30 de abril de 2004, criou a Missão e estabeleceu como objetivos 
assegurar as condições de segurança para o prosseguimento do processo político e constitucional; 
assistir o governo do Haiti na reforma da Polícia Nacional; e apoiar programas de desarmamento, 
desmobilização e reintegração de grupos armados. 

Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti 

Comandante da Brigada: 
General-de-Brigada AMÉRICO SALVADOR DE OLIVEIRA 

A Brigada é composta por militares das Forças Armadas do Brasil, com possibilidades de enquadrar, sob 
seu comando, forças militares de outros países. 

Telefones úteis 

General Salvador - Cmt Bda HAITI (552-7596) 
Ten Cel Waldino - Assistente Cmt Bda (551-5475) 
Cel Quixadá - Ch EM (552-7599) 
Cel Sardemberg - G-1 (556-7041) 
Ten Cel Jaborandy - G-2 (556-7058) 
Cel Floriano Peixoto - G-3 (556-7069) 
CMG (FN) Zuccaro - G-4 (556-7080) 
CMG (FN) Rocha Marques - G-6 (551-5460) 
Cel Carbonell - G-9 (556-7156) 
CMG (FN) Nepomuceno - Cmt Gpt Op Fuz Nav (551-5345) 
Ten Cel Izaías - Cmt 19º.BI FPaz (526-0195) 
CF (FN) Carlos Chagas - Assistente Force Commander (554-8075) 

Câmbio 

US$ 1,00 = 43 gourdes (moeda local) 



PROGRAMAÇÃO  

DIA HORA LOCAL ATIVIDADE PESSOAL 
0830 – 0900 - Aerop TL - Recepção à comitiva 

0930 – 1230 - QG Bda 
Apresentação de oficiais e 

exposição Cmt Bda – debates 

- Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

1230 – 1500 
QG Bda e Hotel 

Visa Lodge 
Almoço e instalação Todos 

  

  

- Apresentação ao Cmt da Força e 
visita ao Embaixador brasileiro 

  

- Of Generais e 

convidados 
1530 – 1800 

- Base da 
MINUSTAH e 

Embaixada 
Brasileira 

- QG Bda - Ligações particulares dos 
integrantes da Comitiva - Mil Epcf 

23 Set 

(Qui) 

Noite 
- Hotel 

Visa Lodge 
- Livre - 

0830 – 1130 - Base ALFA - Exposição do Cmt 19 BI FPaz e 
visita às áreas ALFA e BRAVO - Todos 

1130 – 1330 - Base da Bda - Almoço - Todos 

- Área de PAP - Sobrevôo de PAP - Gen Cmt 
1330 – 1800 

- Base da Bda - Ligações particulares dos 
integrantes da Comitiva - Mil Epcf 

1800 – 1900 - Base da Bda - Jantar - Todos 

24 Set 

(Sex) 

1900 – 2400 - Área de Porto 
Príncipe - Acompanhamento de uma Ptr Not - Gen Cmt, E3, E2 e 

Cmt U 

0800 – 1000 - Base Adm - Exposição do Cmt Ba Adm e 
visita às instalações 

- Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

1000 – 1200 - Gpt Op FN - Exp do Cmt Gpt Op FN e visita às 
instalações 

- Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

1200 – 1400 - Gpt Op FN - Almoço - Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

1400 – 1800 
- Palácio Nac 

- Gda Costeira 

- Visita às instalações e frações 
destacadas 

(Palácio Nacional e Gda Costeira) 

- Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

25 Set 
(Sab) 

2000 - 19 BIFPaz - Jantar de confraternização - Todos 

26 Set 
(Dom) 

0800 – 1130 

1200 

- Base da Bda 

- Aerop TL 

- Mdd de Coor Finais 

- Despedidas à comitiva 
- Gen Cmt, Ch EM, 
EM e Cmt OM 

REPÚBLICA DO HAITI 

País nas Índias Ocidentais, no leste da América Central, ocupando um terço da Ilha Hispaniola (Haiti e 
República Dominicana) no mar do Caribe. Está localizado na parte oeste da ilha e possui nove 
províncias. Sua costa é recortada pelo Golfo de Gonâves e concentra várias ilhas, sendo as principais 
Gonâve e Tartaruga. A ilha de Hispaniola foi descoberta por Colombo (Espanha) em 1492. No final do 
século XVI, quase todos os índios arauaques, seus primitivos habitantes, foram dizimados. A parte 
ocidental da ilha, onde hoje fica o Haiti, foi cedida à França pela Espanha em 1697 e renomeada Saint 
Domingue, que foi transformada em centro de trabalho escravo e veio a ser o maior produtor de açúcar 
e café do mundo. Após a Revolução Francesa, os escravos do Haiti, cujo número superava em dez 
vezes o de franceses e mestiços, se rebelaram e massacraram seus senhores. Em 1801, Toussaint 
Louverture, um ex-escravo, conquistou a ilha para a França expulsando as forças inglesas e espanholas 
e aboliu a escravatura. Os generais Jacques Dessalines e Alexandre Pétion finalmente expulsaram os 
franceses em 1803. Em 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamou-se imperador e declarou a 



independência do Haiti, a primeira república negra no mundo, e a segunda nação independente nas 
Américas. Um novo período de instabilidade leva à divisão do país em dois e a parte oriental (atual 
República Dominicana) é retomada pela Espanha. A influência africana é marcante em práticas 
religiosas, como o Vodu. Apesar de o catolicismo ser a religião do Estado, 75% da população do país 
pratica o voduismo, que atinge todas as classes da sociedade. Em 1791, Haiti foi dedicado a Satanás. A 
Associação Nacional dos Praticantes do Vodu tem feito todos os esforços para intimidar os crentes, 
principalmente aqueles que pregam contra tal engano. O presidente Jean-Bertrand Aristide dedicou a 
nação ao Voduismo em 1991 como "herança cultural" do país; logo depois foi deposto da presidência. 
Haiti é considerado o país mais pobre do hemisfério ocidental e o de menor índice de desenvolvimento 
humano. Apesar de o francês ser um dos idiomas oficiais, ele é falado por menos de 20% dos haitianos. 
A maioria usa o creole, língua que mistura elementos de espanhol, inglês, francês e dialetos africanos. 
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COMITIVA DO MINISTÉRIO DA DEFESA VISITA BRIGADA HAITI 

No período de 23 a 26 de setembro, a Brigada Haiti recebeu visita de comitiva do Ministério da Defesa, 
integrada pelo General Ferrarezi e pelo General Vilela - Comandante do 2º.Contingente -, além de 
oficiais do Exército, Marinha e Aeronáutica. 
Na oportunidade, o General Salvador, Comandante da Brigada Haiti, após externar os votos de boas 
vindas para toda a comitiva, proferiu palestra sobre a atual situação da tropa brasileira. 
Os dois principais objetivos da visita foram plenamente atingidos: familiarizar futuros integrantes do 
2º.Contingente com o tipo de missão que irão realizar; e permitir que o MD tenha uma visão geral do 
trabalho até então realizado. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------  

ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA EM GONAIVES 

A cidade de Gonaives, 160 Km ao norte de Porto Príncipe, foi atingida, há duas semanas, pela tormenta 
Jeanne. As chuvas torrenciais inundaram por completo a localidade. 



 

A Brigada Brasileira se faz presente no auxílio aos desabrigados. Comboios com água, alimentos e 
medicamentos são diariamente escoltados por tropas brasileiras. Além disso, um pelotão provê 
segurança dos pontos de distribuição de alimentos, além de cooperar no atendimento médico-
ambulatorial. Três crianças nasceram pelas mãos de nossos capacetes azuis.  
Parabéns a todos pelo trabalho! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 
TROPA BRASILEIRA EM AÇÃO 
DURANTE MANIFESTAÇÕES 

Nos dias 29 e 30 de setembro, e 01 e 02 de outubro Porto Príncipe foi palco de várias manifestações 
pró Aristide, presidente deposto em fevereiro. 
Os movimentos foram monitorados pela Brigada Brasileira: pelo ar, com a utilização de helicópteros; 
por terra, pelo estabelecimento de Pontos de Bloqueio em três das principais confluências de avenidas 
da capital. A ação de gangues gerou um princípio de tumulto que resultou, inclusive, em troca de tiros 
com a tropa brasileira. Nesse incidente não houve vítimas. 



 
Ordem à Patrulha momentos antes das Operações 

--------------------------------------------------------------------------------------  

 

SOLDADO 
DA 
PAZ 

Nunca estarão sozinhos e nem desamparados: exatamente agora, onde quer que estejam e em tudo 
que façam, a presença amorosa e sábia de Deus está a inspirá-los, enchê-los de confiança e paz, para 
abrirem caminhos com seus recursos e sentirem a alegria das próprias realizações.  
Acreditem em si e permitam que Deus canalize suas faculdades, numa atuação completa. Podem 
enfrentar e superar os desafios, porque eles são sempre proporcionais às suas forças. Não temam 
quando as coisas não vierem como desejam, toda dificuldade é temporária e sempre proveitosa, 
quando lhe extraímos a lição que nos endereça. Importante é que tenham fé e forças para alcançarem 
tudo o que desejam de justo...  
O povo brasileiro tem orgulho de nossos militares, aqui todos estamos torcendo pelo sucesso da 
missão, que Deus proteja a todos para que possam retornar a sua casa (Brasil) com a alegria do dever 
cumprido. 

Mensagem enviada aos integrantes da Brigada HAITI por meio do Portal do Exército Brasileiro na 
Internet. 



 
Três dos muitos "Anjos da Guarda Verde-Amarelos" 

de Gonaives: 
Sd Andrade, 
Sd Ávila e 
Sd Daniel. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM DATA 
CF (FN) CLÁUDIO PEDROSA Cmdo Bda 17/10 
Cb ALMEIDA Pel Mnt 18/10 
Sgt TAVARES Pel Com 19/10 

Sub Ten NILLS Pel Cmdo 24/10 
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DIA DO AVIADOR 

COMEMORADO NA BRIGADA HAITI 

    23 de outubro de 1906, Campo de Bagatelle em Paris, França. O gênio inventivo de um brasileiro, 
Alberto Santos-Dumont, conquista o primeiro prêmio, a Taça Archdeacon, ao elevar o 14-Bis com 
propulsão própria e realizar vôo de mais de 50 metros. 

    O idealismo, a perseverança, a criatividade e a paixão pela aviação estão também presentes na 
personalidade do Brigadeiro Eduardo Gomes ao idealizar o Correio Aéreo Militar, mais tarde Correio 
Aéreo Nacional. Em 1984 recebe a honrosa homenagem de ser proclamado Patrono da Força Aérea 
Brasileira. 

    35 missões de transporte, 820 horas voadas, 268 toneladas de material transportado e mais de 30 
missões operacionais no Haiti. 

    Parabéns Aviadores da Força Aérea Brasileira! 

 

JORNALISTAS BRASILEIROS 

VISITAM A BRIGADA HAITI 

    Durante as quatro últimas semanas, a Brigada Brasileira foi visitada por profissionais da mídia do 
Brasil. A coordenação ficou a cargo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da 
República, do Ministério da Defesa e da Seção de Comunicação Social da Bda Haiti. 

    Estiveram em visita Mônica Gill (Secretaria de Comunicação/GSI), Ricardo Bonalume (Folha de SP), 
Élcio Braga (O Dia), Marcelo Fleury (Zero Hora), Jailton de Carvalho e Gustavo Miranda (O Globo), e 
Mônica Gugliano, Tonico Ferreira e Ronaldo Sousa (TV Globo). 



 

    Atividades tais como palestra e entrevista com o General Salvador, Comandante da Brigada Haiti, e 
acompanhamento de Operações realizadas pelas tropas brasileiras em Porto Príncipe permitiram que os 
jornalistas tivessem a exata noção da importância e da responsabilidade das Forças Armadas no 
cumprimento dessa complexa missão. 

 

BRIGADA INTENSIFICA OPERAÇÕES 

EM PORTO-PRÍNCIPE 

    Por causa das violentas manifestações pró Aristides no início do mês de outubro e para evitar 
maiores perturbações na ordem pública, o GptOpFuzNav e o 19º.BI FPaz intensificaram as operações 
de segurança em Cité Soleil, em Bel Aire na região portuária, respectivamente. 

 

    No dia 24 de outubro foi realizada, no bairro de Bel Air, uma operação conjunta da Brigada Brasileira 
de Força de Paz com a Polícia Nacional do Haiti (PNH) e com a Polícia Civil Internacional da MINUSTAH 
(CIVIPOL). Iniciada por volta das 05:30h, o principal objetivo da operação foi o de retirar carcaças que 
vinham servindo como barricadas nas ruas, bloqueando o acesso ao interior do bairro. 

Cerca de 120 carcaças foram retiradas do local, o que fez com que o objetivo dessa operação fosse 



plenamente atingido. Concomitantemente, foi ocupada instalação que vinha sendo utilizada como posto 
de observação e de tiro por parte dos criminosos. Tal instalação, localizada no centro do bairro e que 
passará a ser chamada de “Base da Paz”, permanecerá ocupada por policiais militares e por tropas da 
Brigada Brasileira. 

    Dessa forma, se fortalecem as condições de segurança para que medidas de assistência humanitária 
possam ser implementadas pela ONU, tanto em Cité Soleil como em Bel Air. 

  

 

SOLDADO DA PAZ 

 

PORT AU PRINCE – PRECE 

Água fétida ao pé do muro corroído. 

Seres viventes, sobreviventes vagueiam, 

Pisando ... detritos, seus sonhos e seu orgulho. 

Elevam a Deus sua última esperança evolutiva. 

Cambaleiam sem rumo e sem destino, 

...doídos. 

No vã desejo de melhores dias, 

Para si ou pra seus procriados. 

Sem ter amores 

Cantam os seus louvores 

Passando os dias  

Esperando a morte 

Náufragos da sorte. 

Eu vos pediria, 

Oh Deus!...Dái alguma esperança 

A estes desesperançados. 

Autoria do Coronel de Infantaria Antônio Quixadá de Vasconcelos, Chefe do Estado-Maior da 
Brigada HAITI. 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA – PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM DATA 
DIA DO AVIADOR 23/10 
DIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 24/10 
DIA DO QUADRO DE MATERIAL BÉLICO 30/10 



Cb MARCO Pel Cmdo 01/11 
Sd DA LUZ Pel Cmdo 03/11 
Sgt MACHADO Pel Cmdo 06/11 
Cap A. CARLOS Pel Sau 15/11 
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COMANDANTE MILITAR DO SUL VISITA A BRIGADA HAITI 

A Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti recebeu, no dia 06 de novembro, a visita do General 
Tibau. 
Do evento constaram as seguintes atividades: 

- palestra do General Heleno e do General Salvador; 
- visita às Bases do Gpt Op Fuz Nav e do 19º BI FPaz; 
- sobrevôo da cidade de Porto Príncipe. 

O General Salvador, Comandante da Bda Haiti, recepcionou o Cmt Mil do Sul nas recentes instalações 
que a Brigada ocupa no Centro Universitário de Tabarre. 

 

COMITIVA do DPKO/ONU VISITA A BRIGADA HAITI  

O Brigadeiro Reginaldo e comitiva estiveram em visita, nos dias 08 e 09 de novembro, à Brigada 
Brasileira de Força de Paz no Haiti. 
Na oportunidade, o General Salvador, Comandante da Brigada, apresentou as boas vindas ao 
representante do Brasil junto ao Departamento de Operações de Manutenção da Paz da ONU. Em 
seqüência, foi proferida palestra sobre a situação das tropas brasileiras no Haiti e visitação às Bases do 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e do 19º.Batalhão de Infantaria de Força de Paz. 



 

BRIGADA INTENSIFICA AÇÕES HUMANITÁRIAS 

 
O Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais e o 19º.Batalhão de Infantaria de Força de Paz 
realizaram Ações Humanitárias, em apoio às missões operacionais, nas suas respectivas áreas de 
responsabilidade. 
Foram distribuídos alimentos e água para um total de aproximadamente 600 pessoas das comunidades 
de Cité Soleil e Bel Air. 

 
Gpt Op Fuz Nav em Cité Soleil 



 
19º BI FPaz em Bel Air 

 

 

SOLDADO DA PAZ 

 

 
Durante missão de "Escolta de Comboios" para GONAIVES, socorro prestado pelas tropas brasileiras 

ANIVERSARIANTES DA SEMANA - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G  NOME  OM  DATA 

CF (IM)  VAGNER Cmdo Bda 15/11 

Sd  MEDEIROS  Pel Eng 19/11 

Sd  RICARDO  Pel PE  22/11 

Sgt  ALTÍSSIMO  Pel PE  23/11 

Sd  AFRÂNIO  Pel Eng  23/11 



 
DIA DO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS 

24/11 
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O "19 DE NOVEMBRO" NA BRIGADA HAITI 

Duas atividades marcaram o "19 de novembro" para a Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti: a 
formatura em comemoração ao Dia da Bandeira e a solenidade de entrega da Medalha das Nações 
Unidas. 

Acompanhados do Gen Salvador, Comandante da Bda Haiti, prestigiaram o evento o Gen Heleno, Force 
Commander, o Sr Hocine Medili, Principal Deputy SRGS, o Ministro Gonçalo Mourão, Enc Negócios da 
Embaixada Brasileira, além de militares e funcionários civis da MINUSTAH, e Comandantes de 
Organizações Militares do Chile, Argentina, Jordânia e Sri-Lanka. 

 

"19 DE NOVEMBRO" EM IMAGENS 

  



 
 

  

  

COMITIVA DE PARLAMENTARES VISITA A BRIGADA HAITI 

No dia 13 de novembro, a Bda HAITI recebeu em visita comitiva de parlamentares das Américas 
(Brasil, Venezuela e Canadá). O objetivo de verificar o trabalho realizado pelas tropas da ONU, em 
particular o das tropas brasileiras, foi plenamente atingido. 

  

  

  

BRIGADA HAITI EM NÚMEROS 

P. Príncipe 1.750 diurnas 900 noturnas 
Patrulhas 

Hinche 600 diurnas 380 noturnas 
3.630 

Comboios Humanitários 40 
Escoltas 

Autoridades 31 
71 



Instalações da ONU e  

Órgãos Públicos do Haiti 

23 Segurança 

Delegacias da PNH 04 

27 

Pontos Fortes em P. Príncipe 450 
Operações Conjuntas com a PNH e a CIVPOL 15 

AS OPERAÇÕES 

Entidades Beneficiadas 

(gêneros, roupas, sapatos, TV, material escolar e esportivo) 
51 

Distribuição de gêneros e água para comunidades 19 
Informativos 23 
Comitiva de jornalistas 21 
Press Releases 07 

Divulgação 

Outdoors 08 
 

 

SOLDADO DA PAZ 

 

Aos valorosos soldados da pátria brasileira. Espero que a história algum dia venha a consagrá-los como 
heróis da humanidade, pelos atos e deveres a que estão submetidos. As ações empreendidas por 
todos, enaltecem os o que no passado deram a vida pela paz no mundo, nas lutas contra a tirania. 
Certamente nossos saudosos pracinhas dos campos da Itália, do céu avistam a frutificação das 
sementes que espalharam em nossos corações e mentes, regados com suas lágrimas, suor e sangue. 
Não conheço nenhum de vós, gostaria de pelo menos abraçar um de vocês, mas segue neste e-mail o 
meu fraternal abraço virtual a toda a tropa. Orgulho-me, como brasileiro, pela missão desempenhada 
pelos nossos irmãos em terras tão distantes. Os heróis de nossa pátria, não deram suas vidas em vão, 
vocês provam isto. Até breve. Deus os proteja sempre nessa sagrada missão.  
Abraços a todos.  

Mensagem enviada aos integrantes da Brigada HAITI pelo Professor Almir Antonio Jage de Oliveira, de 
Belo-Horizonte, MG.  

ANIVERSARIANTES DO PERÍODO - PARABÉNS E FELICIDADES 

P/G NOME OM DATA 
Cb CAZERALSKE Pel PE 25/11 
Ten ANSELMO Pel PE 28/11 
Cap MAURO Pel Sau 30/11 
Sd GREGÓRIO Pel PE 30/11 
Sgt MALINSKI Cmdo Bda 04/12 
Sd XAVIER Pel Eng 04/12 
TC WALDINO Cmdo Bda 05/12 
Sd HAMILTON Pel Eng 05/12 
Gen SALVADOR Cmt Bda 07/12 
Cb HENRIQUES Cmdo Bda 08/12 
Cb MONEGO Pel Mnt 09/12 
Sgt MAGALHÃES Pel PE 10/12 
DIA  DO  MARINHEIRO 13/12 
Sgt MARCELO ALVES Pel Cmdo 13/12 
Cb MACIEL Pel Cmdo 13/12 
Sgt PAULO Pel Eng 15/12 
Sgt BENEDITO Cmdo Bda 16/12 
Sd COUTO Pel Mnt 17/12 
Cel QUIXADÁ Cmdo Bda 18/12 
Sgt WEBER Pel Cmdo 18/12 



Sgt FRAGA Pel Com 18/12 
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MENSAGEM DO COMANDANTE DA  BRIGADA  HAITI 

MISSÃO CUMPRIDA! 

Após seis meses no Haiti, todos nós, integrantes da Força de Paz Brasileira, militares da Marinha do 
Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira, sentimos a grata satisfação do dever cumprido. 

As dificuldades, já esperadas pela natureza da missão, acrescidas às saudades, pelo afastamento de 
nossos entes queridos do Brasil, foram compensadas pelos inúmeros sucessos alcançados e pela 
nobreza do trabalho realizado em prol do Haiti, em cujo solo ajudamos a plantar a semente da 
fraternidade e da concórdia. 

Os desafios constantes e intensos sempre serviram como estímulos à nossa capacidade de trabalho, 
perseverança e criatividade, visando realizar eficientes ações de segurança e de paz ao povo haitiano. 

Como Comandante da Brigada Haiti, testemunhei, com orgulho, o real valor de cada militar brasileiro, 
que se superava, surpreendia a todos e a si mesmo, com profissionalismo e entusiasmo, diante de 
situações difíceis e inusitadas. Em todas essas situações, sempre despojado de vaidade individual, 
evidenciava a responsabilidade maior de representar bem e enaltecer o nome do nosso Brasil. 

Vi, em cada um desses 1197 militares, a vontade férrea de fazer sempre mais e  cada vez  melhor, sem 
esmorecer, diante do trabalho árduo e do cansaço, e sem nunca perder a fé e a esperança de bem 
cumprir a missão de paz a eles atribuída. 

Vi, ainda, todos esses voluntários brasileiros unidos pela paz com o sofrido povo haitiano, 
demonstrando extrema sensibilidade, respeito, solidariedade, bondade e amor ao próximo. 

Testemunhei, também, o elevado espírito de corpo e o excelente estado disciplinar e sanitário da tropa, 

graças ao exemplo, zelo e eficiente ação de comando dos nossos oficiais e graduados, que nunca 

mediram esforços em proporcionar sempre as melhores condições a seus subordinados. 

Ao término da missão, só nos resta agradecer: 

- A Deus, por iluminar nossos caminhos, nos concedendo serenidade, saúde, paz de espírito e 
discernimento, em cada dia de nossa missão; 

- Aos nossos queridos familiares, pelo apoio, conforto, incentivo e compreensão, fortalecendo nossos 
ânimos em todos os momentos aqui vividos; 

- Ao povo haitiano, pela maneira simpática e hospitaleira como nos recebeu em seu país, facilitando em 
muito nossa  missão; 

- Às autoridades e ao povo brasileiro, pelo apoio e confiança que sempre nos dispensaram, servindo de 
incentivo e estímulo a todos os integrantes da Brigada Haiti. 

BRASIL! ACIMA DE TUDO! 

Porto Príncipe, 15 de dezembro de 2004. 

General-de-Brigada Américo Salvador de Oliveira 

ESTADO-MAIOR 



 

Sentados (da esquerda para a direita): Cel TIRELLI, CMG (FN) ROCHA MARQUES, Cel SARDEMBERG, 
Cel QUIXADÁ, Gen SALVADOR, Cel FLORIANO PEIXOTO, Cel CARBONELL, CMG (FN) ZUCCARO e Cel 
KIERMES. 

 Em pé (da esquerda para a direita): Maj Av PEÇANHA, TC AVERSA, TC JABORANDY, CF (IM) VAGNER, 
CF CLÁUDIO PEDROSA, Maj KAMINSKI, TC ROBERTO, Cap DELCIDES, CF (FN) LAPORT, CF (FN) 
MARCOS FREIRE, CF (FN) CATTANI, Ten EGON, TC FAILLACE, Maj JUSTINO, TC WALDINO e Cap 
XAVIER. 
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O reconhecimento da ONU 
materializado pela concessão da 

“Medalha UN”. 

MISSÃO CUMPRIDA! 

 O General Salvador e os demais integrantes do 1º.Contingente da Brigada HAITI desejam toda sorte 
de felicidades e continuados êxitos na missão ao General Vilela e a toda a sua equipe. 



BRASIL! ACIMA DE TUDO! 

PASSAGENS  COMANDO 

ORGANIZAÇÃO  MILITAR DATA 
19º Batalhão de Infantaria de Força de Paz 10 Dez 
Base Administrativa 11 Dez 
Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais 13 Dez 
Brigada  HAITI 15 Dez 

  

Informativo “Verde & Amarelo” 

Publicação da Seção de Comunicação Social da Brigada HAITI 

Redatores: Cel CARBONELL e Ten Cel FAILLACE 

Fotografias: Sub Ten BENEDITO e Cb MIVALDO 

Impressão: 1º.Sgt WOLLMER 
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MENSAGEM DO COMANDANTE DO EXÉRCITO 

Mensagem Natalina e de Fim de Ano 

        Aproxima-se o fim do ano!  

        Mais uma oportunidade para o Comandante do Exército agradecer o desempenho de todos os 
integrantes da imensa família verde-oliva. E, com muita honra, o faço aos da reserva e aos da ativa, 
aos civis e aos fardados de todos os postos e graduações, em todo o território nacional, e aos que 
cumprem missão distante de casa, projetando o nome do Brasil a partir do exterior.  

        É tempo de este Comandante agradecer a cada um que, integrado ao todo, tantas vezes em 
silêncio, anônimo mesmo, ajudou a construir a nossa Força. Porque o Seu Exército, como um 
organismo vivo, está permanentemente evoluindo, sendo fortalecido e modernizado, pois é o somatório 
das forças que o compõem. 

        Aproveito essa época para concitá-los a pensar no tempo que passou.  

        Estiveram, cada um de vocês, no local adequado e no tempo devido para o cumprimento de uma 
missão específica. E, durante esse tempo, pude vê-los dedicados integralmente à Força e ao serviço da 
Pátria. Eu os vi servindo com energia, disciplina, inteligência, criatividade, entusiasmo e muito trabalho. 

        Poderia enumerar muitas conquistas, mas vou citar apenas: 

        - o PEG - Programa Excelência Gerencial - que alcança todos os Escalões de Comando e faz de 
cada participante um conhecedor dos objetivos comuns e co-responsável pela modernidade da 
Instituição; 

        - o ano de instrução, cabalmente realizado; 

        - a aprovação, no Congresso Nacional, de diversos temas de interesse da Força, especialmente 
os que conferem respaldo legal à atuação em Operações de Garantia da Lei e da Ordem e na faixa de 
fronteira; 

        - o expressivo envio de militares para o exterior - maior efetivo das últimas décadas - e a 
participação em Operações de Paz. Estamos presentes em 4 continentes, cumprindo 8 missões, com 
destaque para o Comando Geral Militar e a Brigada brasileira no Haiti. 

        E tantas e tantas outras importantes conquistas.  

    Quantas vezes os vi esquecidos das conveniências particulares, dignos e honrados, eficientes e 
responsáveis, profissionais atentos aos interesses maiores. Das tarefas simples às mais complexas, 
buscaram, permanentemente, a perfeição. Estiveram motivados pelo amor fraterno, vibraram na 
solidariedade e participaram do espírito humanitário que tão bem representa a alma brasileira.  

        Tiveram tempo para demonstrar que aceitam e respeitam o outro, com suas diferenças, seus 
pontos de vista e seus talentos. Mas foi, sobretudo, na caminhada ombro a ombro, na busca dos 
objetivos comuns, em nossa transparente convivência, que pude constatar o respeito e a lealdade que 
devotam ao próximo. 

        Assim como a terra que deve receber a atenção antes do plantio, o tempo trouxe oportunidades, 
no dia-a-dia, para que semeassem virtudes, validassem os valores, praticassem a Ética e utilizassem o 
conhecimento para o bem geral. E porque aproveitaram devidamente o tempo, brilha o sol da tranqüila 
consciência e recebem como retorno uma farta colheita. O bem que fizeram na véspera será aquele que 
os contemplará, daqui a pouco, com a satisfação pelo dever bem cumprido.  

        Motivos não faltam para o Comandante orgulhar-se dos seus homens, que souberam agir e 



decidir com bondade, serenidade e firmeza. Se foram submetidos a provas intensas e a momentos 
difíceis, nunca os vi fraquejar, desanimados ou descrentes. Mantiveram o equilíbrio e o ânimo elevado, 
desdobraram-se no trabalho, confiaram nos chefes, fizeram com perfeição sua parte, mostraram a 
integridade do caráter e o amor ao Exército.  

        Desejo agora voltar meu pensamento para o momento natalino e às festas de fim de ano.  

        Peço a Deus que leve ao coração de todos a certeza de que cada instante é tempo de Natal, 
tempo do renascimento do Menino Jesus no íntimo de cada um.  

        Que não falte a esperança por dias melhores.  

        Que não nos desamparem as forças na realização dos nossos sonhos.  

        Que haja, em cada casa dessa nossa imensa família militar, paz, saúde, harmonia e prosperidade. 

        Que a nossa Instituição permaneça íntegra e fiel aos valores que cultiva! 

        Meu reconhecimento pela dedicação em 2004 e um feliz Ano Novo! 

General-de-Exército Francisco Roberto de Albuquerque 

Comandante do Exército 

  

O NATAL DA BRIGADA HAITI 

Durante o Natal, a Brigada Brasileira de Força de Paz no Haiti realizou uma série de atividades 
operacionais e assistenciais, com o objetivo de proporcionar ao povo haitiano as melhores condições 
possíveis para comemorar uma data tão significativa. Além disso, foram realizados cultos religiosos e 
foi proporcionada uma tradicional ceia aos integrantes da Brigada, contando ainda com a presença de 
alguns oficiais do Estado-Maior da MINUSTAH. 

 
A NOSSA ÁRVORE DE NATAL 

  



A Ceia de Natal da Brigada Haiti 

  

O Culto Católico 
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O Culto Evangélico 

ATIVIDADES DE AÇÃO CÍVICO-SOCIAL 

Nos dias 23, 24 e 25 de dezembro foram realizadas atividades de ACISO em diversas Instituições, 
como Igreja, orfanatos e outras semelhantes. Nessas ocasiões foram distribuídas cestas básicas, água 
potável e material esportivo. Algumas Instituições receberam como doação do Governo Brasileiro, uma 
TV de 29" (abaixo algumas fotos do ACISO no orfanato). 

   

No dia 27 de dezembro de 2004, foi realizada uma ACISO, em uma ação conjunta do Batalhão Haiti 
com o Batalhão Jordaniano, para distribuição de alimentos e água, em uma das áreas mais carentes de 
Porto Príncipe (fotos ilustrativas abaixo). 
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AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES DO SEGUNDO CONTINGENTE DA BRIGADA HAITI 

1. OPERAÇÃO LIBERTÉ 
Antes mesmo da passagem de comando, os novos efetivos iniciaram a sua participação nas operações 
pela manutenção da paz. No dia 14 de dezembro, foi desencadeada a Op Liberté, em Cite Soleil, em 
que a Brigada empregou o Batalhão Haiti, com o objetivo de contribuir para que aquela área, uma das 
mais carentes e problemáticas de Porto Príncipe, voltasse à normalidade. Ao final da operação, 
realizada ainda sob o comando do General Américo Salvador de Oliveira, deu-se a passagem daquela 
área para a responsabilidade do Batalhão Jordaniano.  

  

  

2. OPERAÇÃO PARA DESOCUPAR A ANTIGA RESIDÊNCIA DO EX-PRESIDENTE JEAN 
BERTRAND ARISTIDE 
A operação teve início logo após a Op Liberte, por determinação da MINUSTAH, para desocupar a 
antiga residência do ex-presidente do Haiti, que havia sido tomada por ex-militares. A operação foi 
conduzida pelo Comando da Brigada, empregando o Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais, 
reforçado com meios do Batalhão Haiti. Depois de mais de 48 horas de negociação, no dia 18 de 
dezembro, por volta das 16:00 horas, o GptOpFuzNav adentrou à residência caracterizando o 
cumprimento da missão recebida. Os resultados obtidos na operação foram considerados muito 
positivos, criando condições para que o Governo Interino do Haiti pudesse iniciar uma solução para o 
problema dos ex-militares em todo o País. 

  



 

3. OPERAÇÃO BARBA BRANCA 
Foi desencadeada visando a proporcionar condições para que o povo haitiano pudesse comemorar o 
Natal, contando com um ambiente de maior harmonia e paz. Nesse contexto, a Brigada Brasileira de 
Força de Paz desencadeou uma operação de forma a intensificar o apoio à Polícia Nacional Haitiana, por 
meio da execução de patrulhamento motorizado, a pé e mecanizado, bem como realizando a proteção 
de áreas sensíveis, nos pontos considerados mais críticos, a partir de 2400:00Dez04. Conforme pode 
ser observado, junto à população, as festas natalinas ocorreram em um clima de normalidade em Porto 
Príncipe. 
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4. INTENSIFICAÇAO DAS AÇÕES DE PATRULHAMENTO NO BAIRRO DE BEL-AIR 



tropas e a dissuadir possívies ações das ganges que atuam no local. O Btl Haiti, sob a coordenação da 
Brigada, está planejando uma nova operação, com o objetivo específico de realizar uma limpeza das 
vias urbanas na região, melhorando as condições de higiene e facilitando o movimento das nossas 
tropas. 
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