PALAVRAS DO MINISTRO DA DEFESA
CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SOUTHDEC
Rio Grande do Norte, 21 de agosto de 2019

Bom dia!
Inicialmente, gostaria de agradecer pela presença, desejando que todos tenham feito uma
excelente viagem. Sejam muito bem-vindos ao Brasil! Espero que tenham um período
muito agradável na nossa linda cidade de Natal, também conhecida como “a terra do sol”.
Além disso, gostaria de parabenizar o anfitrião deste evento, o Chefe do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas Tenente Brigadeiro do Ar Raul Botelho, e todos os
integrantes do seu Estado-Maior, pela impecável organização e fazer um agradecimento
especial ao Almirante de Esquadra CRAIG STEFHEN FALLER, Comandante do Comando
Sul dos Estados Unidos, coanfitrião deste evento, e sua equipe, pela sinergia e cooperação,
compartilhados no decorrer do planejamento e organização desta Conferência. Pelo que
foi feito até agora, tenho plena convicção que todos os objetivos serão plenamente
atingidos ao final da jornada.
Em alguns instantes, daremos início às atividades afetas à Conferência Sul Americana de
Defesa 2019, que este ano é sediada no Brasil. Este evento, com duração de 2 dias, será
uma grande oportunidade para conduzir e aprofundar discussões sobre assuntos da mais
alta relevância para nossa região.
Nosso continente se destaca por um longo período de estabilidade, fruto das excelentes
relações que vem sendo historicamente cultivadas por nossos países e pelas iniciativas de
cooperação, nos mais diversos Setores, em especial, àqueles relacionados aos assuntos de
Defesa.
A luta pela democracia e pela paz é uma característica de nossos povos e de nossas Forças
Armadas que, desde a Segunda Guerra Mundial, combatendo a opressão nos campos da
Itália, nunca se omitiram em sacrificar-se pela liberdade e pela democracia nos momentos
em que foram chamadas. Este deve ser o nosso farol que mostra o caminho que devemos
percorrer e o atual pensamento do Governo Brasileiro.
Todos nós sabemos que o mundo passa por um período de transição, com uma
diversidade de novas ameaças e atores não estatais que fogem ao tradicionalismo e,
frequentemente, impõem pressão sobre o Sistema Global, exigindo um esforço conjunto
para neutralizá-los. Isso representa uma grave ameaça para o equilíbrio regional e
manutenção da paz, não podendo ser subestimada.
Nosso continente não está fora desse cenário. A importância de seu entorno estratégico
ganha cada vez mais relevância e, com isso, a estratégia de cooperação deve ser, acima de
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tudo, forte, recíproca e plena. Temos que acreditar que juntos seremos sempre mais
fortes, pois este será o único caminho para a manutenção da paz e estabilidade.
É justamente isso que reveste nosso fórum de uma importância especial, pois a partir dos
diálogos e interações que teremos aqui, será possível identificar e dimensionar as ameaças
correntes, assim como a busca por soluções comuns e novas áreas de cooperação que
possam assegurar boas relações entre nossos países, aumentando assim a segurança
regional.
Diante disso, meu desejo é que todos tenham um período de conferência profícuo e
produtivo. Que os senhores possam se debruçar sobre os temas propostos, tirando o
máximo proveito desse fórum, conscientes de que estaremos fazendo o melhor pelos
nossos países e pelo nosso continente.
Mais uma vez agradeço a presença de todos!
Que seja, desde já, dado início aos trabalhos atinentes à Conferência Sul Americana de
Defesa 2019.
Um excelente trabalho a todos!
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