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EMBARQUE DO 26º CONTINGENTE 

Palavras do Ministro de Estado da Defesa, Raul Jungmann, na cerimônia de embarque do 26º 
Contingente Brasileiro da MINUSTAH 

Campinas, 1º de junho de 2017 

Senhoras e senhores, 

No dia de hoje, embarcamos o 26º e último Contingente Brasileiro (CONTBRAS) da Missão das 
Nações Unidas para a Estabilização do Haiti, a MINUSTAH.  

O 26º Contingente Brasileiro da MINUSTAH é composto por 970 militares, sendo 850 do 
Batalhão de Infantaria de Força de Paz (BRABAT) e 120 da Companhia de Engenharia de 
Força de Paz (BRAENGCOY). 

O Batalhão de Infantaria é composto por militares das três Forças, que contribuem para o 
sucesso da participação brasileira na MINUSTAH desde o seu início. Dos 850 militares do 
BRABAT, 639 são do Exército Brasileiro, 181 são da Marinha do Brasil e 30, da Força Aérea 
Brasileira.  

A tropa do Exército é composta, majoritariamente, por militares da 12ª Brigada de Infantaria 
Leve, sediada em Caçapava, interior de São Paulo, e por representantes de Organizações 
Militares a ela subordinadas. Há, contudo, soldados oriundos de 65 unidades militares das 
diversas regiões do país. 

A tropa da Marinha é formada, em sua maioria, pelos Batalhões de Fuzileiros Navais sediados 
no Rio de Janeiro. 

Já a tropa da Força Aérea é quase toda oriunda de unidades militares sediadas no estado de 
São Paulo. 

A Companhia de Engenharia não concentra militares de uma mesma região. Diversa e 
representativa, ela é formada por militares dos mais diversos estados brasileiros. 

Todo esse contingente já está sendo embarcado há algum tempo, para cumprir a última etapa 
da participação do Brasil na MINUSTAH. Neste 4º e último voo, embarcarão os derradeiros 
heróis, que se juntarão aos demais componentes do contingente em Porto Príncipe.  

Sua preparação levou quatro meses, como nos demais casos, período em que os militares 
passaram por uma revisão e adestramento dos conhecimentos especializados da tropa e 
receberam instruções específicas para o cumprimento de missões de paz. 

Amanhã, no dia 2 de junho, com o contingente completo, dar-se-á a ativação do 26º 
CONTBRAS. Essa tropa não permanecerá, no entanto, os habituais seis meses em missão.  
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Embora os contingentes anteriores tenham permanecido por períodos de seis meses no Haiti, 
o 26º retornará mais cedo para casa, já que, com o encerramento da MINUSTAH, todo o 
contingente militar deverá já ter saído do Haiti até o dia 15 de outubro deste ano.  

Desde o envio do 1º CONTBRAS para a MINUSTAH, em 2004, aprimoramos progressivamente 
o preparo de nossa tropa, inclusive, a partir de 2010, por meio do trabalho e da expertise do 
Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, o CCOPAB, que se tornou uma referência 
internacional em treinamento para missões de paz.  

Ao longo desses treze anos, o Brasil enviou mais de 30 mil militares das três Forças Armadas 
à MINUSTAH e deixou um legado de sucesso junto à população haitiana. Nossa atuação 
contribuiu para a reconstrução do país após a redução dos níveis de violência e proporcionou 
ajuda humanitária em catástrofes como o terremoto de 2010 e o Furacão Matthew, em 2016.  

Atualmente, com a saída de algumas tropas de outros países, iniciada em abril último, o 
BRABAT vem assumindo áreas de responsabilidade bem maiores do que os contingentes 
anteriores, inclusive com a disponibilização de tropas em condições de atuar como Força de 
Pronta Resposta na área norte do Haiti, onde anteriormente atuavam um batalhão chileno e 
outro composto por militares uruguaios e peruanos. 

Na condição de último contingente brasileiro no Haiti, o 26º tem, ainda, a incumbência não só 
de manter o excelente nível de trabalho desenvolvido pelas tropas que o antecederam, mas 
também de encerrar com chave de ouro a participação do Brasil na MINUSTAH. 

Bravos guerreiros do 26º CONTBRAS, 

O capacete azul e as bandeiras verde e amarela que carregarão consigo nessa nobre missão 
enchem de orgulho a Nação brasileira.  

Como declarei na última segunda-feira por ocasião do Dia Internacional dos Peacekeepers, 
vocês passarão a integrar um seleto grupo de heróis contemporâneos, que se desdobram para 
regiões devastadas pela guerra, para onde ninguém mais está disposto ou é capaz de ir, e 
trabalham intensamente para evitar que o conflito volte, cresça ou se alastre. 

Parabéns pelo seu preparo e pelo seu trabalho, e obrigado por sua inestimável contribuição 
para a paz e para a manutenção do elevado conceito do Brasil, reconhecido 
internacionalmente.  

Desejo a vocês uma excelente missão, e espero voltar a vê-los no final de agosto, em Porto 
Príncipe, na cerimônia de encerramento da MINUSTAH.  

Muito obrigado a todos! 

 


