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Caros alunos e professores,

O informativo ENADE tem como objetivo informar aos alunos que realizarão as provas sobre assun-
tos da atualidade. O informativo é produzido pela Agência EUREK, a agência experimental do curso 
de Publicidade e Propaganda, que conta com o apoio do UNIEURO.
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Após 13 anos, Brasil deixa o Haiti
Missão de paz do exército brasileiro deixa o país caribenho com pontos positivos perante a ONU

O convite para o Exército Brasileiro fazer 
parte da força de paz da Organização 
das Nações Unidas (ONU) se deu por 

meio de um telefonema. Em 2004, o chefe do 
Comando Sul dos Estados Unidos, General 
James Hill, ligou para o também General 
Francisco Roberto de Albuquerque, então chefe 
do Exército Brasileiro. O norte-americano que-
ria saber se o Brasil tinha interesse em assumir 
o comando da missão de paz no Haiti. O cargo 
de comandante da Missão das Nações Unidas, 
nomeada de Minustah, ficou com o, também 
general, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, que à 
época tinha mais de 30 anos de Forças Armadas, 
mas nunca havia feito parte de uma operação 
real. “Era como médico sem doente”, disse o 
general Pereira ao Jornal O Dia.
Durante essa mais de uma década, os militares 
brasileiros que participaram da missão destacam 
que o Brasil ganhou pontos nas Nações Unidas 
pelo trabalho realizado. A boa convivência en-
tre os brasileiros e o povo haitiano foi muito 
importante na operação, como informou o ge-
neral Pereira: “Os brasileiros têm uma facilida-
de de relacionamento que ajuda muito. É o que 
os haitianos chamam de bon bagay, algo como 

boa gente, em crioulo”. A Minustah teve o fim 
de suas ações operacionais com uma cerimonia 
em Porto Príncipe, capital do Haiti, no dia 31 de 
agosto de 2017. Após a data, a responsabilidade 
pelo controle do país passou à Polícia Nacional 
do Haiti, que conta atualmente com mais de 15 
mil homens. Para evitar que o fim da Minustah 
mergulhe o país novamente em instabilidade, a 
ONU deve instituir uma nova missão por pelo 
menos mais seis meses.
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